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 السلّخص
 ،إبراهيم إبراهيم بركاتلمدكتؾر  «الشحه العربي» كتاب هدؼ البحث إلى دراسة مؾاضع مؽ

في محاولػة لبيػاف مػدت اق ػاؽ وا ػتالؼ رمؤ السعلػر مػع نراة الشحػاة مػؽ  يػث مش جػ  فػي 
ة، والقؾااػد الشحؾيػوالسرػظمحات الزػؾاط  ، ومػؽ  يػث ققديؼ مؾضػؾااق ، وق ريعاق ػا، وقرقيب ػا

فػي التتػاب محاولػة واستخدـ لتحقيػ  للػػ السػش ل الؾ ػ ي التحميمػي، وكػاف مػؽ مهػؼ نتا جػ  مف 
إلع ػػار السؾضػػؾاات الشحؾيػػة فػػي  مػػة  ديػػدة، ومف ليػػ  مؾاضػػع  ػػالر في ػػا  س ػػؾر الشحػػاة، 
وبػػػالشغر إلػػػى الحجػػػؼ التبيػػػر لمتتػػػاب مو ػػػى البا ػػػث تدراسػػػت  دراسػػػة مت نيػػػة قذػػػس  ا تياراقػػػ  

 وضؾاطظ  وقعميالق  وغير للػ مسا لؼ يتح ل ذا البحث الؾقؾؼ امي . 

  .ةالقؾااد الشحؾي -الداللة –التركيب  -«الشحؾ العربي» :السفتاحية الكلسات

  مقدمة

الحسد  رب العالسيؽ، والرالة والدالـ امى رسؾل  الرادؽ األميؽ، مفرح 
 مؽ نظ  طالزاد، وامى نل  و حب  األمجاد، مما طعد:

فإف الشاعر في مديرة الت ليف الشحؾؤ مشػذ زمػؽ سػيبؾي   تػى ارف يػرت ملؾانػا 
مختم ة مؽ السعل ات، ا ترارًا، مو قظؾيال، و عؾبة، مو س ؾلة، كسا مف الشاعر 
في كتاب سيبؾي  تؾ    مقدـ كتب الشحؾ التي و متشا يمحظ تؾضؾح من  لؼ يكػؽ 

يات التػػػ ليف فػػػي كػػػ  فػػػؽ  ػػػ ن ا مف مرقبػػػًا قرقيبػػػًا مشظويػػػًا، واػػػذرب فػػػي للػػػػ مف تػػػدا
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عػاهرة طػارزة فػي طعػض السعل ػات  اقتؾف كذلػ، إال مف الخم  وادـ الترقيب استسر 
التػػي قمػػا كتػػاب سػػيبؾي ض كالسقتزػػب والجسػػ  وغيرهسػػا، وبػػدم الترقيػػب ي محػػظ  ػػي ًا 
فذي ًا في كتب ال ارسي وقمسيػذب اتػؽ  شػي ومػؽ  ػاة طعػدهسا، لػؼ قؾالػا السعل ػات 

 الشحؾية متج ة نحؾ التحديؽ والتشغيؼ.
يػب فحدػبض تػ  فػي  ؾانػب وليس ا تالؼ التتب الست  رة اؽ ساطقت ا فػي الترق 

 ، وغير للػ.ستذ اد، والتعمي ، ومسمؾب العرضم رت مش ا السرظمحات، واال
وابػر مرا ػػ  طؾيمػػة مػػؽ التظػػؾير التسػػي والتي ػػي اسػػتسر التػػ ليف الشحػػؾؤ فػػي 
االستجاطة لستظمبات اررب،  تى إلا و مشا إلػى العرػر الحػديث رميشػا السعل ػات 

عز ا التجديد والتظؾير  تى كاد الشحػؾ ي قػد الشحؾية التي ق ؾؽ الحرر يحاوؿ ط
  ويقت  ووعي ت ، و اولا معل ات م رت التيدير مع السحافغة امى األ الة.

ويعػرض هػذا البحػث الستؾاضػع أل ػد السعل ػػات الشحؾيػة فػي هػذا العرػر وهػػؾ 
 مخترػػر تعريػػفت، فيبػػدم إبووراهيم إبووراهيم بركوواتلمػػدكتؾر  «الشحووه العربووي» كتػػاب

 ، ويعػػػػرض فػػػػي مبحلػػػػ  األوؿ لسػػػػش ل التتػػػػاب مػػػػؽ  يػػػػث ققدػػػػيؼ طالتتػػػػاب ومعل ػػػػ
 الشحؾؤ  ب طالرب  تيؽ التركيبؤ وااتشا ،واالقاق ا، وقرقيب ا ، ااقوق ريع ،مؾضؾااق 

، وفػي السبحػث اللػاني يتشػاوؿ السػادة العمسيػة لمتتػابض  يػث يعػرض نسػالج ت ودالل
مػػػؽ الشتػػػا ل ويخػػػتؼ طسجسؾاػػػة الشحؾيػػػة،  السرػػػظمحات والقؾااػػػدلػػػبعض الزػػػؾاط  و 

التتػػػاب فػػػي مػػػتؽ البحػػػث مػػػؽ مؾضػػػع االقتبػػػاس ، وقػػػد اكت يػػػا تػػػذكر والتؾ ػػػيات
 .ا ترارًاض ألف هذب الدراسة ققؾـ امى التتاب ن د 

لمػػدكتؾراب، فشمػػا  طحلػػيوكػػاف الػػدكتؾر ال اضػػ  قػػد  ػػرفشي طقبػػؾؿ إ ػػراف  امػػى 
الشحوه »مػؽ معػيؽ امسػ ، وهػذا مػا  عمشػي م تػار كتاطػ   ون مامزية التمسذة امي ، 

مجااًل لمبحث، وما متديت  مؽ ممحؾعات في طياق  ماتبرها طسلاطة محاورة  «العربي
، ومػا ِقَرػر طػااي، وقمػة اطيالاػيألستالب، وربسا كاف مرد كليػر مش ػا إلػى  تمسيذال

 كانا هذب الؾرقات اليديرة لت ي طح  هذا التتاب.
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 التعريف بالكتاب ومؤلفو

فػػي   ػػس  قراطػػة مل ػػي  ػػ حةكتػػاب مكػػاديسي قعميسػػي  "الشحػػؾ العربػػي" كتػػاب
ولػيس ، جامعػات طالقػاهرة سدة م زاة، و رج في طبعتػ  األولػى مػؽ دار الشذػر لم

 .ك   زة ن رفي    حات 10-8مؽ ال  ارس سؾت ف رس لمسحتؾيات مؽ  لي 
والسعلػػػر هػػػؾ األسػػػتال الػػػدكتؾر إتػػػراايؼ إتػػػراايؼ تركػػػات، مػػػؽ مؾاليػػػد مديشػػػة 

ـ،  رػػ  امػػى ليدػػانس ارداب 1942سػػشة السشرػػؾرة طجس ؾريػػة مرػػر العربيػػة 
ـ، ودر ػػػة السا دػػػتير فػػػي الشحػػػؾ 1966 امعػػػة القػػػاهرة اػػػاـ  -مػػػؽ كميػػػة ارداب
ـ، ونػػػػاؿ در ػػػػة الػػػػدكتؾراب فػػػػي الشحػػػػؾ 1977اػػػػاـ  ن دػػػػ اجامعػػػػة الوالرػػػػرؼ مػػػػؽ 

ؽ مستالًا وا ييِ ـ، 1979ااـ الجامعة ن د ا ولى مؽ والررؼ مع مرقبة الذرؼ األ
ـ، فػػدر س الشحػػؾ والرػػرؼ طكميػػة ارداب اتتػػداة 1978فػػي  امعػػة السشرػػؾرة اػػاـ 

دراسػات العميػا فػي  ػ بة ـ، كسا قاـ تتدريس امؼ المغة، ومشػاهل ال1978مؽ ااـ 
واػػدد مػػؽ السػػؾاد الشحؾيػػة والمغؾيػػة األ ػػرت، لػػؼ قػػؾلى ر اسػػة قدػػؼ المغػػة  المغؾيػػات،

مسػ ؼ طعػدد مػؽ البحػؾث فػي مػعقسرات و ، ـ1994 -1991العربية طالتمية مؽ ااـ
 محمية ودولية، وملرت السكتبة العربية طسعل ات كليرة مش ا:

الجسمػػة ،   ػػزةاف(، و الجسمػػة العربيػػة، و ( ػػزةافالسػػد   إلػػى الشحػػؾ العربػػي  
العالقة تيؽ العالمة اإلاراتيػة والسعشػى  رسالة دكتؾراب(، و  الخبرية في نلر الجا ظ

ووعي ة البشية في قحديد ، واإلت اـ والسب سات في الشحؾ العربي، في كتاب سيبؾي 
 وغيرها.داللة التمسة، والت نيث في المغة العربية، 

                 

 السبحث األول: مشيج الكتاب

 اليدف من تأليف الكتاب
إف معرفػػػػة ال ػػػػدؼ مػػػػؽ قػػػػ ليف التتػػػػاب قعػػػػيؽ امػػػػى التعامػػػػ  معػػػػ  والشغػػػػر 
الرحيح إلػى ق ا ػيم ، ومعرفػة السدػتؾت الػذؤ يتؾ ػ  إليػ ، وقػد تػيؽ السعلػر فػي 

 ي ػػػدؼ إلػػػى معالجػػػِة الشحػػػؾ مػػػؽ  ػػػالِؿ  منػػػ   (1/5 العربػػػي مقدمػػػة كتػػػاب الشحػػػؾ 
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القػػػػات التركيبيػػػػة وإلػػػػى الجسػػػػع، والتحميػػػػ ، والػػػػرب ، وإلبػػػػات الع، الجسمػػػِة العربيػػػػة((
طذػػقي ا الم غيػػة والدالليػػةض ألف كػػالـ العػػرب يتػػ لر مػػؽ الجسمػػة، وللػػػ هػػؾ السحػػدد 

 لشغرة الشحاة إلى مجاؿ الدراسة الشحؾية.
وقػػد ااتسػػد السعلػػر فػػي ق لي ػػ  امػػى مجسؾاػػة مػػؽ األسػػس التػػي يػػرت من ػػا 

مش ػػا:  ،(10-1/8 السقدمػػة قحقػػ  ال ػػدؼ مػػؽ قػػ ليف التتػػاب، وقػػد تػػيؽ للػػػ فػػي 
الحرص  امى إتراز العالقِة تيؽ الشحؾ والسعشػى، ومحاولػة   سػع مػا يسكػؽ مف يلػار 

، ومعالجة الذؾاهد يفي قحمي  تشية الجسمة العربية، والحرص  امى التحمي  التركيب
 في التحمي ، وإتراِز القاادة.مش ا معالجة  اممةض لتحقي  مقرى فا دة 

، وإتراز العالقة تيش ا وقرقيب ا وق ريعاق ا،وال ريب مفي لتقديؼ السؾضؾاات 
مهسيًة كبيرة في قحقي  األهداؼ التي لكرها السعلر، كسا مف قمػ التقديسات 
والت ريعات قعبر اؽ نغرة السعلر قجاب السؾضؾع ورؤيت  لم ترة التي يدور 

 ويتشاوؿ السظمب ارقي هذا الجانب طذية مؽ البياف. ؾل ا، 

  وعالقاتيا وترتيبياالسطلب األول: تقديم السهضهعات وتفريعيا 
ااتػػادت مغمػػب السعل ػػات الشحؾيػػة القديسػػة وكػػذلػ التعميسيػػة مش ػػا مف قتشػػاوؿ 
السؾضػػؾاات الشحؾيػػة وفػػ  قرقيػػب  ػػا ع يبػػدم تدراسػػة الس ػػردات اتتػػداة مػػؽ قعريػػف 

ي، واالمػػات التمسػػة والتػػالـ، ومقدػػام ، لػػؼ االمػػات كػػ  قدػػؼ، لػػؼ السعػػرب والسبشػػ
 تتح طاالتتداة، لػؼ الشؾاسػ ، اإلاراب، وانت اة طالسعارؼ، لؼ دراسة التركيب الذؤ ي  

وال اا  ونا ب ، يمي  اال تغاؿ والتعدؤ والمزوـ، والتشازع، لؼ السشرؾبات التي قبدم 
طالس ااي ، فاالستلشاة، فالحاؿ، فالتسييز، لؼ  روؼ الجر، واإلضافة، لػؼ التؾاطػع، 

شػػداة ومػػا يتبعػػ ، ومػػا ال يشرػػرؼ، لتبػػدم فػػي إاػػراب ال عػػ ، فالعػػدد، وهػػذا وبعػػدها ال
 الترقيب هؾ الذؤ مذى امي  اتؽ مالػ، وكليروف طعدب.

وا تػػػػار الزمخذػػػػرؤ فػػػػي الس رػػػػ  قرقيبػػػػًا ن ػػػػر يقػػػػؾـ امػػػػى  سػػػػع األتػػػػؾاب 
 الخا ة طاألسساة لؼ األفعاؿ لؼ الحروؼ، وقد قبع  امى للػ  را  .
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سػار امػى التقدػيؼ الذػا ع فػي السجسػ  العػاـ، لتشػ   «الشحوه العربوي»وكتاب 
 ال ػػػػ  فػػػػي طعػػػػض التقدػػػػيسات، وم يانػػػػًا فػػػػي الترقيػػػػب، وقبػػػػ  التعميػػػػ  امػػػػى هػػػػذب 

 التقديسات يجدر مف ندتعرض الترقيب الذؤ سار امي  التتاب.
اؽ قشاوؿ التمسة والتالـ وما يت ػرع اش سػا مػؽ السعلر في البداية مارض  

مة وققديساق ا، واألسس التي ت شيا امي ا قمػ التقديسات، ق ا ي  ليبدم تبشاة الجس
ليػػػػد   مػػػػؽ  ػػػػالؿ الجسمػػػػة االسػػػػسية إلػػػػى السبتػػػػدم والخبػػػػر ومػػػػا يتعمػػػػ  تػػػػذلػ مػػػػؽ 

 الت ا ي  السع ؾدة.
وقحػػا اشػػؾاف:  الجسمػػة االسػػسية السشدػػؾ ة( وقبػػ  دراسػػة  كػػاف وم ؾاق ػػا( 

  ما يتعم  طالحروؼ قشاوؿ الحروؼ الشاسخة لالتتداة، وقشاوؿ في هذا السؾضع ك
 الشاسخة إلى ن اية  ال( الشالية لمجشس. 

 لؼ ر ع إلى  كاف وم ؾاق ا( قحا اشؾاف: الجسمة ال عمية السحؾلة.
 وبعد االنت اة مش ا قشاوؿ الحروؼ السذب ة تميس، لؼ مفعاؿ السقاربة.

لػػؼ تػػدم الجػػزة اللػػاني مػػؽ التتػػاب طعشػػؾاف: الجسمػػة ال عميػػة، قشػػاوؿ فػػي تدايتػػ  
يجػػػاز مسػػػاَس قرػػػشيف الجسمػػػة ال عميػػػة، لػػػؼ ال عػػػ  وققدػػػيس  مػػػؽ  يػػػث الػػػزمؽ، طإ

واالماقػػػ ، لػػػؼ تػػػدم فػػػي م كػػػاـ ال ااػػػ ، لػػػؼ طعػػػض  ػػػؾر الشا ػػػب اػػػؽ ال ااػػػ ، لػػػؼ 
الس عؾؿ طػ ، وبعػدب  عػ  اشؾانػًا:  الزػب  اإلاراتػي فػي ال عػ ( قشػاوؿ ليػ  م ػؾاَؿ 

لػؼ تشػاَةب، لػؼ تشػاة فعػ   تشاة ال ع  الساضي، لؼ إاراَب ال ع  السزارع طالت رػي ،
 األمر.

وبعد للػ قشػاوؿ مدػ لة قعػدؤ ال عػ  ولزومػ  قحػا اشػؾاف:  العسػ  الشحػؾؤ 
لم عػػ (، ومػػؽ ضػػسؽ للػػػ لكػػر األفعػػاؿ التػػي قتعػػدت إلػػى م عػػؾليؽ، والتػػي قتعػػدت 

 إلى لاللة م ااي ، لؼ مد لة اإللغاة والتعمي  وإ راة القؾؿ مجرت الغؽ.
 ا ة طالجسمة ال عمية( قشاوؿ ق نيث ال ع ،  وقحا اشؾاف  قزايا قركيبية

وقجريدب مؽ االمات التلشية والجسع، والترقيب تيؽ ال ع  وال اا  والس عؾؿ ط ، 
 لؼ قشاوؿ الشا ب اؽ ال اا .

وبعد للػ تدم طالس ااي : الس عؾؿ السظم ، فالس عؾؿ مع ، فالس عؾؿ ل ، 
لجزة اللالث الحاؿ، واالستلشاة، فالس عؾؿ لي ، لؼ اال تغاؿ والتشازع، ويمي  في ا
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والتسييز، والعدد، لؼ مسساة األفعاؿ واأل ؾات، لؼ السردر والسذتقات التي 
 قعس  اس  ال ع .

وبػػدم الجػػزة الراطػػع طعشػػؾاف: الجسػػ  لات السعػػاني اللاتتػػة  مسػػاليب السعشػػى(، 
عجػػب، وموؿ هػذب األسػػاليب الشػػداة واألسػػاليب السع ػػؾدة طعػػدب، لػػؼ السػػدح والػػذـ، والت

لػػؼ اشػػػؾاف: الشدػػػبة طػػػالجر تػػػدمب طالشدػػػبة طحػػػروؼ الجػػػر، لػػػؼ الشدػػػبة طاإلضػػػافة، لػػػؼ 
 االست  اـ، والجزة الخامس تدم طالتؾاطع، و تؼ طالتركيب الذرطي.

 ويسكن أن ُيلحظ على ىذه التقديسات ما يلي:
( قدػػؼ الجسمػػة االسػػػسية طحدػػب غرضػػ ا الػػداللي إلػػػى 1/22 فػػي مف السعلػػر ( 1

، والجسمػػػػة لاللػػػة مقدػػػاـ،  هػػػي الجسمػػػة االسػػػػسية اإل باريػػػةض نحػػػؾ: الظالػػػب  مجت ػػػد 
االسػػػسية االسػػػتخباريةض نحػػػؾ: مػػػا اسػػػس ػي  والجسمػػػة االسػػػسية اإلنذػػػا يةض نحػػػؾ: مػػػا 

 م سَ  الربيَع!.
والتقدػػيؼ السعشػػؾؤ الذػػا ع لمتػػالـ مػػؽ هػػذب الشا يػػة هػػؾ الخبريػػة واإلنذػػا ية، 

ض ألف (1)ف ػػي قر ػػع إلػػى اإلنذػػا ية وممػػا  االسػػتخبارية( التػػي مضػػاف ا السعلػػر هشػػا
وربسػػػا مو غيػػػر طمبػػػي كالتعجػػػب،  -االسػػػت  اـ -اإلنذػػػاة إمػػػا طمبػػػي كاالسػػػتخبار

، ولتػػؽ مػػؽ يشحػػؾ إلػػى هػػذا (2)قدػس ا طعزػػ ؼ إلػػى  بػػر وطمػػب وإنذػػاة كػػاتؽ مالػػػ
التقديؼ ال يقرر الظمب امى االست  اـ، فت ف السعلػر  عػ  االسػت  اـ الػذؤ هػؾ 

ألف  وليس مؽ   ف الشحاة قشاوؿ هػذب التقدػيساتضلإلنذاة،  نؾع مؽ الظمب قديًسا
الشغػػػػر فػػػػي للػػػػػ مؾكػػػػؾؿ إلػػػػى نغػػػػر غيػػػػر  ػػػػا ب هػػػػذا العمػػػػؼ كسػػػػا قػػػػاؿ نػػػػاعر 

فػػػي  مغػػػراض معشؾيػػػة، وال يترقػػػب اميػػػ طػػػ  قتعمػػػ   هػػػذا التقدػػػؼ ال ألفو  ،(3)الجػػػيش
الجسمػػػة فنغػػػرهؼ ملػػػر فػػػي ضػػػب  التمسػػػات يسكػػػؽ مف ي يػػػد مػػػؽ الشا يػػػة التعميسيػػػةض 

مػػلاًل قعتبػػر في ػػا  مػػا( مبتػػدم، والجسمػػة طعػػدب ( مػػا م سػػَ  الربيػػَع! التعجبيػػة الدػػاطقة 
 بػػػر، ف ػػػي كالجسمػػػة الخبريػػػة، وال يغيػػػر كؾن ػػػا إنذػػػا ية مػػػؽ األمػػػر  ػػػي ًا، ولعػػػ  

                                                           
، واإليزػػػاح لمقزويشػػػي 40، و ػػػرح  ػػػذور الػػػذهب: 2:831، وارقذػػػاؼ الزػػػرب: 3/3يشغػػػر التػػػذيي  والتتسيػػػ :  )1(

17 ،130. 

 .1/178يشغر قس يد القؾااد:  )2(

 .1/179يشغر السردر الدات :  )3(
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ـ هذا التقديؼ ليؾضح مد لة السعمؾمية التي يشبشػي امي ػا قحديػد السبتػدم  السعلر قدي
دًا السبتػػػدم  مػػػؽ الخبػػػر، وقػػػد لكػػػر مملمػػػة مػػػؽ الجسػػػ  االسػػػسية مبيشػػػًا طرفي ػػػا، محػػػدِي

(، 23-1/22  والخبػر امػػى للػػ األسػػاسض فجعػ   كػػؼ(  بػرًا فػػي نحػؾ: كػػؼ مال ػػػ
 .(1)والسد لة  اللية كسا هؾ معمؾـ

واػػػػاد ليعكػػػػد مهسيػػػػة السعمؾميػػػػة فػػػػي قحديػػػػد السبتػػػػدم، فػػػػالسعمـؾ هػػػػؾ السبتػػػػدم 
 (. 1/112والسج ؾؿ هؾ الخبر  

، ومكيػػد للػػػػ الذػػرطية قدػػيسًا لالسػػسية وال عميػػةالجسمػػة  (1/19   عػػ  السعلػػر( 2
التركيػػَب  - ج -م راػػًا امػػى الجسمػػة-اشػػد لكػػرب ألنػػؾاع الخبػػر، فجعػػ  مػػؽ منؾااػػ  

  ) ، ويػػرت السحققػػؾف من ػػا (2) (، وهػػؾ متػػاطع فػػي هػػذا لػػبعض الشحػػاة1/75الذػػرطي 
 .(3)مؽ قبي  ال عمية

مضػػػػػاؼ نػػػػػؾايؽ ألقدػػػػػاـ الجسمػػػػػة االسػػػػػسيةض هسػػػػػا:  (15، 1/14 السعلػػػػػر مف ( 3
الجسمػػة االسػػسية السشدػػؾ ة، والجسمػػة ال عميػػة السحؾلػػة، وبشػػى هػػذا التقدػػيؼ امػػى مف 
الجسمػػة االسػػسية قػػد قظػػرم امي ػػا  ػػروؼ مو مفعػػاؿ قغيػػر الحكػػؼ اإلاراتػػيض فالجسمػػة 

امي ا،  االسسية السشدؾ ة هي التي قغير في ا إاراب  السبتدم ط لِر الحروؼ الداطقة
والجسمػػة  ال عميػػة السحؾلػػة: هػػي التػػي قغيػػر في ػػا  كػػؼ الخبػػر طػػ لر األفعػػاؿ الدػػاطقة 

 امي ا.
 وبشاء على ىذا التعريف يسكن القهل:

إف السعلػػػػر قحػػػػا اشػػػػؾاف الجسمػػػػة االسػػػػسية السشدػػػػؾ ة قشػػػػاوؿ إف وم ؾاق ػػػػا وال م( 
مجسمػػة الشاليػػة لمجػػشس فقػػ ، ولػػؼ يتعػػرض لمحػػروؼ السذػػب ة تمػػيس مػػع مف قعري ػػ  ل

االسػػسية السشدػػؾ ة يذػػسم ا، وإنسػػا قشاول ػػا، طعػػد االنت ػػاة مػػؽ كػػاف وم ؾاق ػػا، وهػػي 
قد   قحا  الجسمػة ال عميػة السحؾلػة( كسػا ارف ػا، وإلا كانػا هػذب الحػروؼ قذػب  
ال عػػ  فاقتزػػى للػػػ وضػػع ا فػػي هػػذا السؾضػػع، فػػإف  إف وم ؾاق ػػا( ميزػػًا قذػػب  

ى سػػبب وضػػع ا فػػي هػػذا السؾضػػع مػػع ال عػػ ، وامػػى األقػػ  كػػاف يشبغػػي اإل ػػارة إلػػ
                                                           

 .2/475 و رح الترريح:، 1/380، وال سع: 3/160 ، و رح الرضي:2/160التتاب: يشغر: )1(

 .1/229يشغر  رح الس ر :  )2(

 .1/229، و رح الس ر : 492، والسغشي:4/26يشغر: التذيي  والتتسي :  )3(



 
 
 

 دمحم عبد السالم دمحم التائب
 

 (0202ديسمبر  )الثاني  العدد( 33المجلد )

282 

د ؾل ا في  د الجسمة االسسية السشدؾ ة  دب قعري  ، ولعم  رااى  انب العس  
 ف ي قذب  كاف وم ؾاق ا فجعم ا طعدها.

ػػر الحػػديث اػػؽ  عػػؽ وم ؾاق ػػا( إلػػى مػػا طعػػد مؾضػػؾع ال ااػػ ، ب(  إف السعلػػر م ي
م ػػػػم سا السبتػػػػدم وإاػػػػراب ال عػػػػ ، والس عػػػػؾؿ طػػػػ ، وهػػػػذب األفعػػػػاؿ قشرػػػػب م عػػػػؾليؽ 

والخبر، كسا هؾ معروؼ، وكسا اشؾف السعلر ن د  اشد قشاول  ل ذب األفعاؿ، ولؼ 
يتزػػػح لػػػي ال ػػػرؽ الػػػذؤ اقتزػػػى الت ريػػػ  تػػػيؽ هػػػذب األفعػػػاؿ، وبػػػيؽ كػػػاف وم ؾاق ػػػا 

 .الجسمة ال عمية السحؾلة كسا ققدـومفعاؿ الذروع مع من ا دا مة قحا  د 
س  إلى قدسيؽ: مفعاؿ و روؼ، لؼ يبدؤوف لقد ااتاد الشحاة مف يقدسؾا الشؾا

تػػػػ كاف وم ؾاق ػػػػا(، لػػػػؼ الحػػػػروؼ التػػػػي قعسػػػػ  اسم ػػػػا، لػػػػؼ مفعػػػػاؿ السقاربػػػػة، لػػػػؼ إف 
وم ؾاق ػػػا، لػػػؼ عػػػؽ وم ؾاق ػػػا ت ػػػذا الترقيػػػب مرااػػػاة لمعسػػػ  ولػػػد ؾل ا امػػػى الجسمػػػة 
االسػػسيةض فػػالتي قرفػػع لػػؼ قشرػػب مػػؽ األفعػػاؿ والحػػروؼ، لػػؼ الحػػروؼ التػػي قعسػػ  

 شرب وقرفع، لؼ األفعاؿ التي قشرب الجزميؽ معًا.اكس للػ فت
ويبػػدو مف اسػػ  مفعػػاؿ القمػػؾب الشرػػب لمجػػزميؽ هػػؾ الػػذؤ دفػػع السعلػػر إلػػى 
وضػػع ا طعػػد الس عػػؾؿ طػػ ، وإال فػػإف العالقػػة التػػي قربظ ػػا طالشؾاسػػ  الدػػاطقة امي ػػا 

 ليدا ط ضعر مؽ االقت ا طالس ااي .
لتقدػيؼ مف السعلػر طعػد قشاولػ  لمسبتػدم ومؽ مترز ما ي محظ مسا لػ  االقػة ت ػذا ا( 1

والخبػػػر ومػػػا يتعمػػػ  ت سػػػا. تػػػدم تػػػػ إف وم ؾاق ػػػا( امػػػى  ػػػالؼ السع ػػػؾد مػػػؽ البدايػػػة 
تػػػ كاف وم ؾاق ػػا(ض وللػػػ ألنػػ  ااتبػػر مف هػػذب األ ػػرؼ ال قخػػرج الجسمػػة مػػؽ إطػػار 

، في  ػيؽ (الجسمة االسسية السشدؾ ةتػ االسسيةض فقد اشؾف لدراسة هذب الحروؼ: 
 كاف وم ؾاق ا( قشاول ا قحا اشؾاف:  الجسمة ال عمية السحؾلة(، ف ػي فػي نغػرب مف 

قدػػػؼ ن ػػػر، طػػػالشغر إلػػػى اتتػػػدا  ا طال عػػػ ، رغػػػؼ من ػػػا مت راػػػة اػػػؽ االسػػػسية  دػػػب 
ققديس ، وكاف يسكؽ مف ي شغر ل ذيؽ الشؾايؽ مؽ الشؾاس  مػؽ زاويػة م ػرت، وهػي 

كالهسػػػا يغيػػػر  كػػػؼ السبتػػػدم من سػػػا يذػػػتركاف فػػػي الػػػد ؾؿ امػػػى الجسمػػػة االسػػػسية، و 
والخبر، وهؾ ما يدسى طالشد ، وك في السعلر ا تص الشدػ  طعسػ   إف وم ؾاق ػا( 
فدػػػسى الجسمػػػة التػػػي قػػػد   امي ا السشدػػػؾ ة(، و عػػػ  لتػػػاف وم ؾاق ػػػا  التحؾيػػػ ( 

 فدسى الجسمة التي قد   امي ا السحؾلة(، ولؼ يبيؽ ال رؽ تيؽ السرظمحيؽ.
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الجسمػػػة االسػػػسية يبػػػدو اميػػػ   مػػػىيػػػة السحؾلػػػة( الػػػؼ إف ق ريػػػع  الجسمػػػة ال عم
التعارض، وبخا ة من   ع  لمجسمة ال عمية قدسًا  ا ًا ت ا تػدم طػ  الجػزة اللػاني 

 مؽ التتاب كسا ققدما اإل ارة.
ـ الحػاؿ ( 2 طعد الس اايػ  يػدرس الشحػاة االسػتلشاة، فالحػاؿ، فػالتسييز، والسعلػر قػدي

حػػاؿ طالس اايػػ  مكلػػر مػػؽ االسػػتلشاة، فقػػد ولعمػػ  رااػػى مف  ػػب  الامػػى االسػػتلشاة، 
، وربسػػػا مطقػػػى (2)، والسبػػػرد(1)وردت قدػػػسية الحػػػاؿ م عػػػؾال طػػػ  مو ليػػػ  اػػػؽ سػػػيبؾي 

 تبع  طالعدد لؾضؾح العالقة تيش سا.التسييز مت  رًا ألن  مراد مف ي  

 الشحه والسعشىالسطلب الثاني: الربط بين 
سب  مف السعلر  ع  مؽ األسس التي ااتسد امي ا في ق ليف هذا التتاب 
الحػرص امػػى إتػػراز العالقػػة تػػيؽ الشحػػؾ والسعشػػى، ومػػؽ مغػػاهر مػػا موردب فػػي للػػػ 
ق ييػػػدب الاتبػػػار فتػػػرة السعمػػػـؾ والسج ػػػؾؿ هػػػي األسػػػاس فػػػي قحديػػػد ركشػػػي الجسمػػػة 

سج ػػؾؿ، وامػػى للػػػ االسػػسية إلا كػػاف كػػ  مش سػػا معرفػػةض فسػػا اإل بػػار إال إاػػالـ ط
مػؼ مشػ  منػ  فػ  يشبغي مف  امسػ  م ػد  ييحدد السبتػدم  طحدػب امػؼ السخاطػب فػإف ا 

((  األمػػػػػػريؽ طظريقػػػػػػة مو طػػػػػػ  رت فػػػػػػالسعمؾـ هػػػػػػؾ السبتػػػػػػدم، والسج ػػػػػػؾؿ هػػػػػػؾ الخبػػػػػػر
تتقػدير  ( تػى تيان  لم رؽ تػيؽ نرػب ال عػ  ورفعػ  طعػد (، ومش ا 1/112-113 

لم رؽ تيؽ إضافة التسييز ونرب ، وبيشػ   (، وبيان 2/67زمؽ ال ع ، و عم  غاية 
( و هػؾ مكػرـ  مطػًا(   (، وبيانػ  لسعػاني 3/292وبيؽ الحػاؿ فػي ملػ :  هػؾ مكػرـ  مبه

 ، وغير للػ.(532-3/530الريغ التي ق قي امي ا الر ة السذب ة  
 يذػػػؾب  نػػػؾع مػػػؽطعػػػض السؾاضػػػع فػػػي  تيانػػػ  لتمػػػػ الداللػػػة ومػػػع للػػػػ فػػػإف

العالقػػػة السعشؾيػػػة السػػػعلرة فػػػي لػػػؼ يبػػػيؽ السعلػػػر  ، وفػػػي مؾاضػػػع م ػػػرت الغسػػػؾض
 ا تالؼ التراكيب، ومؽ للػ:
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 :تقديم الخبر وتأخيره إذا كان شبو جسلة
  الشحاة قشاوؿ السعلر مد لة  ؾاز ققديؼ الخبر  ب  الجسمة، ولكر مف

يجسعؾف امى  الِة  ؾاِز ققديِؼ الخبِر ليسا إلا كاف  بَ   سمةه، والسبتدم  معرفة،   
 (.1/130  ((نحؾ قؾِلػ : في هذب الحجرِة م ؾؾ

وال  ػ في  حة هذا الحكؼ الشحؾؤ، ولتؽ الشحاة غالبًا ما يشغروف في 
مل  هذا إلى  حة التركيب مؽ  يث المغة والقؾااد دوف االلت ات إلى السعانيض 
للػ مف التقديؼ والت  ير ال يسكؽ مف يكؾف طسعزؿ اؽ للػ، وقد لكر السعلر من  

في هذا التتاب إلى الرب  تيؽ التركيب والداللة، فتاف يشبغي مف يذير في  ي دؼ
فال  ػ مف  م ؾؾ في الحجرة( يختمر اؽ  في الحجرة  ضهذا السقاـ إلى للػ

ف لت  مش سا مقامًا ققاؿ لي ض فتقديؼ السبتدم يعشي مف التالـ مم ؾؾ(، وال تد 
بر فالسخاطب مشتر مو يغؽ في  اؿ ققديؼ الخو اتتدا ي مؾ   إلى  الي الذهؽ، 

لدعاؿ  ميؽ م ؾؾي( الجؾاب  لسظاطقة الؼ السذكؾر، وقد يكؾف التقديؼ والت  ير 
 .(1)تتقديؼ السعمؾـ مو مؽ في الدار(

دة اآلخر:  حذف نهن الهقاية من األحرف الشاسخة مذدَّ
( من  يجؾز  ذؼ نؾف الؾقاية مؽ  إنيشي( و ك نيشي( 1/244  لكر السعلر

د ن رب مؽ األ رؼ الشاسخة،  دِي  ذؼ إ دت الشؾنات هؾ  وا تار مفونحؾها مسا   
 في هذب السد لة: مف يقاؿويسكؽ ، أل   كرااية قؾالي األملاؿ

 : إف ا تساع الشؾنات و ذؼ إ داها مع هذب األ رؼ ليس  ا ًا تياة الستتمؼأولا 
يؽ سض ت  يذس  االقراؿ طزسير الستتم(2)مؽ اشؾان  ، وكسا يبدوالسعلرملي  كسا 

 ض  يث يجؾز: إنيا و إنيشا(، و منيا و منيشا( و ك نيا و ك نيشا(. نا( ميزاً 
يشبغي مف يعم  طالسعشى  -وهؾ  ا ز كسا هؾ معمـؾ –حذؼ والذكر إف ال: ثانياا 

السقاـض ألن  لؾ كانا العمة كرااية قؾالي األملاؿ لتاف الحذؼ وا بًا  الذؤ يقتزي 
مو امى األق  لتاف الذكر نادرًاض ألن ا امة مالزمة، ولسيا كاف األمر  الؼ للػض 
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 رب  يث إنشا نجد األمريؽ متتاف يؽ ومتجاوريؽ في فريح التالـ، فتاف يشبغي 
ؾ مف إطقاة الشؾف يعشي زيادة في طالسعشى، والتعمي  السشاسب في مل  هذا ه للػ

، وهذا يد   في القاادة العامة وهي مف زيادة العكسالت كيد، و ذف ا يعشي 
العالقة غ ر ، وبياف  هذا التعمي  والت كيد امي  ي  السبشى قدؿ امى زيادة السعشى

مؽ موؿ األسس التي قاـ امي ا هذا التتاب كسا لكر  ، وللػتيؽ التركيب والسعشى
مف هللا قعالى في هذب السد لة ومؽ مملمة ما يؾضح العالقة السعشؾية  ،السعلر

مع قؾم  في مقاميؽ مختم يؽض فقد  اة في قؾل    كى محاورة إتراايؼ 
ِّي بَرِيٌء ﴿ قعالى:  ِن ا أََفَلْت َكاَل يَا َكْومِ إ ِّي َهَذا أَْكبَرُ َفَلهَّ ْهَس بَازِغًَة َكاَل َهَذا َرب ا َرأَى الشَّ ُكوَن  َفَلهَّ ا ُتْْشِ  ﴾ِنهَّ

ا َتْعبُُدوَن [، وقاؿ ميزًا: ﴿ 78]األنعاـ:  َّنِي بََراٌء ِنهَّ ﴾ َوإِذْ َكاَل إِبَْراهِيُم ِِلَبِيهِ َوَكْوِنهِ إِى
وهللا  -[ض فسرة قاؿ  إني( ومرة قاؿ  إنشي( وال رؽ تيؽ السقاميؽ26]الز رؼ: 

سؽ ك تدا ويقة، فإتراايؼ في نية األنعاـ مقاـ الحيرة والبحث اؽ الحمن   -مامؼ
لؼ في الذسس، لؼ مامؽ البراةة مؽ  ،يبحث اؽ الرب في التؾكب، لؼ في القسر

 ك  للػ.
 معمشًا ا مرساًل مما في نية الز رؼ ف ؾ في مقاـ التبميغ طعد مف م بح نبيً 

في األوؿ تػ إني( وفي اللاني الحرب امى الذرؾ، والبراةة مسا يعبد قؾم ض فجاة 
، وهذا متشاسب ميزًا مع قؾل  في ارية يال س  التؾكيد إنشي( ألن  في مقاـ تػ

 ترؤة( وفي اللانية  تراة(  يث م بر في اللانية طالسردر وهؾ مكلر  األولى
 .قؾكيدًا ومبالغة كسا هؾ معروؼ

فالسد لة في الحويقة ليدا كراهة قؾالي األملاؿ، وإنسا مراااة السقاـ وما 
 .(1)مو ق ري  يقتزي  مؽ قؾكيد

 ترجيح الرفع على الشرب في الشتغال:
ا تار السعلر في طعض  ؾر اال تغاؿ قر يح الرفع امى الشرب، ولؼ 
يراع السعشى تؾ    م د األسس التي تشى امي ا مش ج  في التتاب كسا ققدـض فقد 

لػ مف ققدر الجسمَة اسسية، السبتدم في ا هؾ االسؼ الستقدـ، والخبر هؾ   قاؿ: 
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الجسمة ال عمية التي قمي ، وبذلػ فإن  يرفع امى االتتدا ية، وهذا مر ح 
اشدؤ...]و[ لػ مف ققدر الجسمة كم ا فعمية، فيشرب االسؼ امى الس عؾلية، ... 

  (.2/406وهذا الرمؤ مر ؾح اشدؤ((  
ومع مف السعلر ربسا ااتسد في تياف اال تالؼ السعشؾؤ امى ال رؽ 

تيؽ الرفع  االسسية وال عمية، فمؼ يحتْل إلى إيزاح ال رؽ السعروؼ تيؽ الجسمة 
الذؤ يغ ر مف ا تيار الرفع والشرب، ولتؽ إطالق  التر يح يشافي للػض ف

والشرب ليسا ادا مد لة و ؾب الرفع، وو ؾب الشرب ليس لي  را ح ومر ؾحض 
رنف ، و ير دلي  امى للػ من   اة في الق(1)ت  لت  مش سا معشى ال يعدي  ار ر

الرفع والشرب، وفي طعض الرؾر طاق اؽ القراة  -وهؾ مفرح التالـ -التريؼ
الدبعة، فال يسكؽ مف ي قي القرنف تؾ   مر ؾح دوف مف يكؾف لذلػ االقة 

 طالسعشى.
الِهِيَن ﴿ [ ، و5]الشح :  ﴾َواِْلَْنَعاَم َخَلَلَها﴿ ومؽ مملمة ما  اة طالشرب: َوالظَّ

]ؽ: [ ، و19]الحجر:  ﴾ َواِْلَْرَض َنَدْدىَاَها﴿ [، و 31]اإلنداف: ﴾أَلمًِي أََعدَّ َلُهْم َعَذابًا 
ِ ﴿ [، و7 ُهوم إِْنَساٍن أَْلزَْنَياُه َوكُلَّ ﴿ [، و27]الحجر:  ﴾ َواْلَجانَّ َخَلْلَياُه ِنْو َكْبُل ِنْو ىَارِ السَّ

َساَة َرَفَعَ ا  ﴿و [،13:]اإلسراة﴾طَائَِرُه فِي عُيُلِهِ  َواِْلَْرَض َوَضَعَها  ﴿[، و7لر سؽ: ]ا ﴾َوالد 

 ِ  [.10]الر سؽ: ﴾لِْْلَىَام
َّبُِعُهُم اْلَغاُووَن ﴿ ومسا  اة طالرفع: َعَراُء َيت ، ومش  ميزًا [224]الذعراة:  ﴾َوالشُّ

ارَِكُة َفاْكَطُعوا أَيِْديَُهَها﴿ امى رمؤ طعض الشحاة: ارُِق َوالسَّ  و، [38]السا دة:  ﴾َوالسَّ
ٍ الزَّاىَِيُة ﴿  .[2]الشؾر: ﴾ َوالزَّانِي َفاْجلُِدوا كُلَّ َواحٍِد ِنْيُهَها ِنائََة َجْلَدة

ط ن ا  ﴾...واِلنعاَم خللها﴿وقد ام  السعلر ا تيار الشرب في قؾل  قعالى: 
سػبقا طجسمػة فعميػة فعظ ػا امي ػا، و تػػى ال يتػؾهؼ اظػر االسػؼ السذػغؾؿ امػػى 

ظػػر  سمػػة  فعميػػة    إلا ا   سػػاطق ض  يػػث قػػاؿ وهػػؾ يعػػدد مؾاضػػع ر حػػاف الشرػػب:
السذػغؾؿ اشػ  الجسمػة امى م رت فعمية طال فا   دوف العظػر، وقػد ققػدـ االسػؼ 

ض  يػػػػث يتػػػر ح نرػػػػب االسػػػؼ الستقػػػػدـ اللانيػػػة: نحػػػؾ: ف ػػػػؼ امػػػىم ومحسػػػػًدا مف ستػػػ 
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السذػػػغؾؿ اشػػػ   ى(،  تػػػى ال يتػػػؾهؼ اظ ػػػ  امػػػى سػػػاطق ، ولتػػػي يكػػػؾف اظػػػر 
 وفي هذا التالـ نغر:(، 2/426الجسمة مؽ الشغا ر((  

: فػػػػي قؾلػػػػ :  إلا اظػػػػر  سمػػػػة  فعميػػػػة ( القظػػػػع طػػػػ ف  سمػػػػة اال ػػػػتغاؿ مؾضػػػػَع أولا 
الحديث فعمية يشافي مدػ لة التػر يحض  يػث ال ي حكػؼ ط ن ػا فعميػة إال طعػد الشرػب، 
والس تػػػػرض من ػػػػا محتسمػػػػة لمرفػػػػع والشرػػػػب، فتػػػػر يح الشرػػػػب ط ن ػػػػا  سمػػػػة فعميػػػػة 

طقزػػػية غيػػػر مدػػػمسة، وربسػػػا قرػػػد منػػػ  ي ختػػػار  معظؾفػػػة امػػػى فعميػػػة قبم ػػػا قدػػػميؼ
 الشرب لتتؾف تذلػ  سمة فعمية معظؾفة امى فعمية.

  تى ال يتؾهؼ اظ   امى ساطق ( إنسا يدتويؼ ليسا ملي  ط  مؽ ػ: قعميم  تثانياا 
قؾل : ف ؼ امىم ومحسًدا مف ست ض ألف رفع  ى( قد يؾهؼ اظ   امى السرفؾع قبم  

َخَلَق اْْلِْنَساَن ِنْو ىُْطَفٍة َفإَِذا هَُو َخِصيٌم ﴿دتويؼ هذا التعمي  في ارية  دب قؾل ، ولتؽ ال ي

 اظ  ا امى سشع قؾهؼَ يَ  األنعاـ(  رفع ض ألفي [5، 4]الشح :  ﴾ُنبِيٌن  َواِْلَْنَعاَم َخَلَلَها
 سشرؾبة، وال معؽ م دًا يتؾهؼ من ا ستعظر امى  مبيؽ(.ال اإلنداَف( 

امػػىم ومحسػػًدا مف ستػػ ( مدػػتبعد   ف ػػؼلػػؼ إف التػػؾهؼ فػػي السلػػاؿ الػػذؤ لكػػرب: 
( كيػػف يدػػتويؼ  ميزػػًا طدػػبب  مف ستػػ (، فعمػػى فػػرض رفػػع  ى( اظ ػػًا امػػى  امػػيي

، ومحسؾدًا استقبمت (.  لكر  مف ست ( ي!، وكذا في السلاؿ ار ر:  مقبَ  محسد 
هؾ قشاسب ارية -مؼ وهللا ما -فالذؤ يبدو في ا تيار الشرب في ارية 

طالشرب لسا قبم ا ليس في الجسمة ال عمية مؽ نا ية الرشااة الشحؾية، وإنسا مؽ 
نا ية معشى الدياؽض للػ مف ما قبم ا وما طعدها هؾ  ديث اؽ فع  هللا الذؤ 
قسل  في  م  الدساوات واإلنداف، واألنعاـ، وغيرها مؽ السخمؾقات كالخي  

  ذؼ فع  الخم  قب   األنعاـ( لالهتساـ ت ا، وق ركا  والبغاؿ والحسير...، وإنسا
العالمة اإلاراتية إ ارة إلى هذا ال ع ، مؤ هؾ اهتساـ ت ا مؽ تيؽ السخمؾقات 

 .(1)السذكؾرة، وليس طجعم ا محظًا لإل بار
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 السبحث الثاني: دراسة السادة العلسية

السادة العمسية مؾضؾع التتػاب، مؽ   ة يتشاوؿ هذا السبحث طعض السؾاضع 
 وللػ في  انبيؽ يتعم  م دهسا طالزؾاط  والسرظمحات، وار ر طالقؾااد. 

 أولا: الزهابط والسرطلحات
 مرطلح )اإلسشاد واإلخبار(( 1

مف مػػؽ  ػػدود السبتػػدم التػػي وضػػع ا الشحػػاة:  اإل بػػار اشػػ (، لػػؼ  لكػػر السعلػػر
مفزػػ  مػػؽ  ػػ ة اإلسػػشاد إليػػ ض ألف السبتػػدَم قػػد و ػػ ة اإل بػػار اػػؽ السبتػػدم    قػػاؿ: 

يكػػػؾف مدػػػشًدا، ال مدػػػشًدا إليػػػ  الحكػػػؼ، نحػػػؾ قؾلػػػػ: مفػػػاهؼ  الظالبػػػافي  يػػػث  فػػػاهؼ( 
مبتػػدم  طالزػػرورِة مرفػػؾع ، وهػػؾ يتزػػسؽ الحكػػؼ السدػػشد، ممػػا  الظالبػػاف( ف ػػؾ فااػػ   

 .(1/39  ((مرفؾع ، سد  مدد  الخبر، وهؾ السدشد  إلي  الحكؼ
ية يسكؽ القؾؿ ليسا يتعم  طالسرظمحيؽ إف الشحاة يعبروف طسرػظمح في البدا

فػػػػي قعريػػػػػف االسػػػػؼ وبيػػػػػاف مو الحػػػػػديث اشػػػػ ،  اإلسػػػػشاد إليػػػػ ( و اإل بػػػػػار اشػػػػ ( 
كسػػا هػػؾ –االماقػػ ، فػػ ؤ كمسػػة مسػػشدنا إلي ػػا مو م برنػػا اش ػػا ف ػػي اسػػؼ، واإلسػػشاد 

يزػَا، فػالخبر ال يقترػر امػى قركيػب السبتػدم والخبػرض تػ  يذػس  ال ااػ  م -معمؾـ
إل الخبر مخبر ط  اػؽ السبتػدم  ضيدشد إلى السبتدم وال ع  يدشد إلى ال اا  مو نا ب 

وال ع  مخبػر طػ  اػؽ ال ااػ ، ويػدؿ امػى للػػ مػا ورد مػؽ مقػؾاؿ الشحػاةض فقػد قػاؿ 
التالـ ما قزسؽ كمستيؽ طاإلسػشاد، وال يتػ قى للػػ إال فػي اسػسيؽ،    اتؽ الحا ب: 

((مو فػػي فعػػ  واسػػؼ
اإلسػػشاد ابػػارة اػػؽ قعميػػ   بػػر طسخبػػر     ، وقػػاؿ اتػػؽ مالػػػ:(1) 

((اش ، مو طمب طسظمؾب مش 
 (2) . 

دًا االمػػات االسػػؼ: وابػػر اتػػؽ هذػػاـ العالمػػة الخامدػػة:    طاإلسػػشاد، فقػػاؿ معػػدِي
هػػؾ مف قشدػػب إليػػ  مػػا "، وفدػػرها طسػػا يذػػس  السبتػػدم وال ااػػ  فقػػاؿ: ((اإلسػػشاد إليػػ 

( و منا معمؽيحر  ط  ال ا دة كسا في   .(3) "( قسا 

                                                           
 .11التالية في امؼ الشحؾ: )1(

 .1/9 رح التد ي :  )2(

 .1/33 رح الترريح:  )3(
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ومػؽ  ػؾاصي االسػؼ  ػؾاز اإلسػشاد إليػ ، فاإلسػشاد  و ػر      وقاؿ اتؽ ي ػيش: 
((داؿم امى مفي السدَشد إليػ  اسػؼ  

ال ااػ  قػد م سػشد إليػ  غيػر ب، كسػا    وقػاؿ ميزػًا: ، (1) 
للػػػ مفي السبتػػدم كػػذلػ، إال  مفي  بػػَر السبتػػدم طعػػدب، و بػػَر ال ااػػ  قبمػػ ، وليسػػا اػػدا 

((هسا لي  َسؾاة  
 (2) . 

اإل بػار اشػ ،  وملػاؿ   قػاؿ متػؾ امػي ال ارسػي:  ضكسا يعبر اؽ للػ طاإل بار
((كقؾلشا: ابد هللا مقبػ ، وقػاـ طكػر. فسقبػ   بػر اػؽ ابػد هللا، وقػاـ  بػر اػؽ طكػر

 

(3). 
وهذا يقرب مؽ قؾل ؼ في  د االسؼ: ما  از اإل بػار اشػ ،      :وقاؿ العكبرؤ 

((اإلسشاد واإل بار متقارباف في هذا السعشى ألف
 (4). 

ـ التػالـ     قعميقػًا قػؾؿ الزمخذػرؤ  فػالرفع امػؼ  ال ااميػة(:  اتػؽ ي ػيشوقاؿ  فقػدي
فػػي اإل بػػار اشػػ ...  امػى ال ااػػ  مػػؽ تػػيؽ السرفؾاػػات، ال ِسػػي سا السبتػػدم الس ذػػارك 

مؽ  يث كاف ك  وا د مش سا م ْخَبًرا اشػ ض وافتقػار  السبتػدم إلػى الخبػر الػذؤ طعػدب، 
(( كافتقار ال اا  إلى الخبر الذؤ قبم 

 (5). 
فػػػي  (6)مكلػػػر مػػػا يدػػػتعسم  الشحػػػاة -كسػػػا ققػػػدـ  –إف مرػػػظمح  اإلسػػػشاد إليػػػ ( 

سػػػياؽ تيػػػاف االمػػػات االسػػػؼ، وهػػػؾ يذػػػس  السبتػػػدم وال ااػػػ  كسػػػا مػػػر، ولتػػػش ؼ فػػػي 
قعريػػف السبتػػدم يدػػتعسمؾف مرػػظمح  اإلسػػشاد( فقػػ  دوف  إليػػ ( وللػػػ ليػػد   ليػػ  
نحؾ  مفاهؼ الظالباف( التي يرت السعلر من ا قخرج مؽ التعريػفض قػاؿ اتػؽ هذػاـ: 

لػػؼ تػػيؽ مػػا يػػد   ليػػ   ((لإلسػػشادغيػػة ؽ العؾامػػ  الم السبتػػدم هػػؾ االسػػؼ السجػػريد اػػ   
ؾ زيػد مدشًدا ِإلي  ما طعػدب نحػ مما ِإلا كاف السبتد لإلسشادا ا قؾلشحود   ق   طقؾل : 

                                                           
 .1/86 رح الس ر :  )1(

 .1/223السردر الدات :  )2(

 .6: العزدؤ اإليزاح )3(

 .68:  مدا    اللية في الشحؾ )4(

 .1/198 رح الس ر :  )5(

الشحػػػػاة مف السدػػػػشد إليػػػػ  هػػػػؾ السحكػػػػـؾ اميػػػػ ، والسدػػػػشد هػػػػؾ السحكػػػػـؾ طػػػػ . وهػػػػذا م ػػػػد الجػػػػارؤ فػػػػي كػػػػالـ مغمػػػػب  )6(
قػػد مسػػشد إلػػى ار ػػر، وار ػػر مش سػػا ألف كػػال  ضمف كػػال مش سػػا مدػػشد ومدػػشد إليػػ  :وثانييوواا ػػظال ات مربعػػة. 

. اكػػس هػػذا والرابووعمف السدػػشد هػػؾ األوؿ مبتػػدم كػػاف مو غيػػرب، والسدػػشد إليػػ  هػػؾ اللػػاني.  :وثالثيووامسػػشد إليػػ . 
 .1/48يشغر التذيي  والتتسي : 
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((ؾ مقا ؼ الزيدافا ؼ وما ِإلا كاف السبتدم مدشًدا ِإلى ما طعدب نحق
 (1). 

 لإلسػػػشاد التجػػػرد مف لإلسػػػشاد والتجػػػردوال ػػػرؽ تػػػيؽ االتتػػػداة     وقػػػاؿ الػػػدماميشي:
  بػًرا كػاف إف إسػشادب: مؤ لإلسػشاد، كؾن  وهؾ وا د، طقيد مقيد التجرد، هؾ و ر

((و ر غير مبتدم كاف إف إلي  اإلسشاد مو ط ، لسكتر و ً ا مو
 (2). 

وإلا استعسمؾا  اإلسشاد إليػ ( فػي قعريػف السبتػدم فػإن ؼ غالبػا مػا يحتػرزوف مػؽ 
هػػذا الشػػؾع، كسػػا من ػػؼ إلا لكػػروا اػػؽ السبتػػدم ط نػػ  مخبػػر اشػػ  مضػػافؾا: مو و ػػر 

 .هذا الشؾع ليس مخبرا اش مؽ السبتدم رافع لسكتر ط  مو نحؾ للػض ألف 
عبيػػػرات الشحػػػاة ومػػػؽ  ػػػالؿ مػػػا ققػػػدـ يتزػػػح مف السرػػػظمحيؽ متػػػداوالف فػػػي ق

ي قرد ط  دهسا مػا يقرػد طػار ر، وال مذػا ة فػي اال ػظالح، وإف مردنػا ق زػي  
م ػػػػدهسا فيشبغػػػػي مف يتؾ ػػػػ  الشغػػػػر مواًل إلػػػػى اإل ػػػػكاؿ مو االاتػػػػراض الػػػػذؤ متػػػػداب 

نحػػؾ:  مفػػاهؼ   السعلػػر، وهػػؾ مف التعبيػػر تػػػ اإلسشاد إليػػ ( فػػي قعريػػف السبتػػدم يجعػػ 
ألف  الظالباف( هؾ السدشد إلي  وليس هؾ السبتػدمض الظالبافي( يخرج مؽ التعريفض 

 فيد م . د، ومما التعبير تػ اإل بار اش (ت  السبتدم هؾ السدش
 ذا الشؾع مؽ السبتدم نؾع  ػاص لػؼ ي خبػر ليػ  مػؽ الشا يػة اال ػظال ية ف فلإ

اػؽ السبتػػدم م ػاًل، فػػػ فاهؼ( مبتػدم لػػيس لػ   بػػرض ألنػ  فػػي معشػى ال عػػ ض قػاؿ اتػػؽ 
طاإل سػػػاع مبتػػػدم، وال مقػػػدر    اػػػؽ  قػػػا ؼ( فػػػي نحػػػؾ: مقػػػا ؼ الزيػػػدافي منػػػ   الحا ػػػب

محػذوؼ، والزيػػداف فااػػ  طػ  لػػيس طخبػػرض ف ػذا مبتػػدم ال  بػػر لػ  فػػي الم ػػظ وال فػػي 
 وال   وقػػاؿ اتػػؽ مالػػػ:  ،(3) ((التقػػدير، وإنسػػا اسػػتقاـ ألنػػ  فػػي السعشػػى: يقػػـؾ الزيػػداف

((طال عػػػ   ػػػب   لذػػػػدة السػػػذكؾر لمؾ ػػػر  بػػػر
إلا كػػػػاف  فػػػاهؼ( طسلاطػػػة ال عػػػػ  و  (4) 

وبسعشػاب فمػػيس هػػؾ السبتػػدم مػػؽ الشا يػػة السعشؾيػة، ولػػيس هػػؾ السخبػػر اشػػ ض تػػ  هػػؾ 
الخبرض فسعشى ال بارة اإل بار اؽ الظالبيؽ طال  ؼ، وليس العكس، وبيػاف للػػ مف 
هػػذا التركيػػب يختمػػر اػػؽ :  ال اهسػػاف زيػػد واسػػرو(ض  يػػث يكػػؾف  ال اهسػػاف( هػػؾ 

                                                           
 .116 رح قظر الشدت:  )1(
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 .2/639األمالي:  )3(

 .44: التد ي  )4(



 
 
 

 للدكتور إبراهيم إبراهيم بركات" النحو العربي"قراءة نقدية في كتاب 
 

 : العلوم الشرعية واإلنسانيةالجامعة األسمرية مجلة

228 

بر  زيد واسرو(، ويسكػؽ ق كيػد هػذا طسػا لكػرب السعلػر وغيػرب طػ ف مػؽ السبتدم، والخ
سػػػػسات السبتػػػػدم السعمؾميػػػػة، فػػػػالسعمؾـ، مػػػػؽ  مفػػػػاهؼ الظالبػػػػافي( هػػػػؾ  الظالبػػػػاف(، 
والسج ػػؾؿ هػػؾ  فػػاهؼ( وهػػؾ السدػػتخبر اشػػ ، مؤ مف الدػػا   يدػػت  ؼ م رػػ  ال  ػػؼ 

ا ػػػتالؼ هػػػذا ، ومسػػػا يعكػػػد   ال  ػػػؼؽ مـ الي، ولػػػيس اسػػػؽ  رػػػ  مشػػػيمػػػؽ الظػػػالب
   التركيب مفػػاهؼ الظالبػػاف( مف الشحػػاة يذػػترطؾف فػػي هػػذا الشػػؾع مػػؽ السبتػػدم التشتيػػرض

 يحتاج وال امي ، نرؾا كسا التشتير فذرط  طسرفؾا  السكت ي مما   قاؿ الخزرؤ: 
((امي  ال كال ع  ط  محكؾـ ألن  لسدؾغ

 (1). 
إف السعمػـؾ في ػا هػؾ ( 2/4 ال عميػة وهذا يقؾدنػا إلػى قػؾؿ السعلػر فػي الجسمػة 

ال ع ، والسج ؾؿ هؾ ال اا ، وهذا  الؼ ما ققدـ اؽ الشحاة مؽ قؾل ؼ إف ال ع  
إلػػػى هػػػذا الػػػرمؤ مؾازنػػػة الجسمػػػة ال عميػػػة  بولعػػػ  الػػػذؤ داػػػا، مخبػػر طػػػ  اػػػؽ ال ااػػػ 

طاالسػػػسية امػػػى نحػػػؾ:  ى لهػػػب( و لهػػػب ى(ض فالجسمػػػة االسػػػسية قجعػػػ  االسػػػؼ 
السعمػػػػػػـؾ لمسخاطػػػػػػب، وقخبػػػػػػر اشػػػػػػ  طػػػػػػالسج ؾؿ   السبتػػػػػػدم( محػػػػػػؾر الحػػػػػػديث وهػػػػػػؾ

الجسمػػػػة ال عميػػػػة قعشػػػػي مف ال عػػػػ  هػػػػؾ السعمػػػػؾـ، مف  ى للػػػػػامػػػػبشػػػػى لمسخاطػػػػب، و 
 وال اا  هؾ السج ؾؿ.

ويبػػػدو مف مدػػػ لة السعمؾميػػػة ليدػػػا مرقبظػػػة طالتقػػػديؼ والتػػػ  ير فقػػػ ض تػػػ  لسػػػة 
هػػؾ نعػػؼ قػػد يكػػؾف هػػذا  ضمػػعلرات ل غيػػة مو سػػياكية يسكػػؽ مف قػػعلر فػػي قحديػػد للػػػ

األ  ، مؤ مف قبدم تذكر السعمؾـ لتبشي امي  السج ؾؿ، ولتؽ ليس طالزػرورة مف 
يكػػؾف للػػػ ضػػربة الزبض ألف الدػػا   إلا قػػاؿ مػػلاًل: مضػػربَا زيػػدًاي فإنػػ  يدػػت  ؼ 
...، والػذات التػي  ، منجح  الػد  اؽ وقؾع ال ع  وهؾ في  ػ مش ، وملم : م اة زيد 

قػػاؿ: ممنػػَا ضػػربَا زيػػدًا، مزيػػد   ػػاةي، م الػػد  مسػػشد إلي ػػا ال عػػ  معمؾمػػة لديػػ ، فػػإلا 
نجػػحي فػػإف السعمػػـؾ ال عػػ  الػػذؤ هػػؾ الخبػػر، والسج ػػؾؿ االسػػؼ الػػذؤ هػػؾ السبتػػدم، 

ِ َهْ َت ْلَْع أأىَت فَ  ﴿وملم  قؾل  قعالى:  ِ ذا ب ض فػػ منا( السبتػدم [62]األنبيػاة:﴾يْا يْا إبْراهيمآلهت
كسػػا ، الخبػػر معمػػؾـ قظعػػاً هػػؾ السج ػػؾؿ السدػػت  ؼ اشػػ ، وال عػػ   فعمػػا( الػػذؤ هػػؾ 

، كػػػاف السبتػػػػدم  ى( هػػػػؾ امػػػى منػػػػ إلا قمػػػػا: محسػػػد  قػػػػاـ ردًا  مػػػػؽ قػػػػاؿ: قػػػاـ زيػػػػد 
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السج ؾؿ الذؤ مردت مف قعمؼ السخاطب ط ، وقبيؽ تذلػ  ظ  ااتقادب فإن  يعمؼ ال 
 ريب تؾقؾع الوياـ.

 مرطلح الخبر السفرد( 2
 ػػػد منػػػؾاع الخبػػػر ااتػػػرض السعلػػػر امػػػى ا تيػػػار الشحػػػاة مرػػػظمح  الس ػػػرد( أل

طحجة منػ  يػعدؤ إلػى التباسػ  طالسرػظمح ن دػ  فػي متػؾاب م ػرت، كالعػدد، والشػداة 
العػػدوؿ اػػؽ    وغيرهػػا كسػػا هػػؾ معػػروؼ، ف ػػؾ تػػذلػ لػػيس  امعػػًا وال مانعػػًا، ويػػرت 

 (.1/68  ((هذا السرظمح إلى مرظمح االسؼ 
األولػػى، وال  ػػػ مف المػػبس فػػي هػػذا السرػػظمح وارد  ا ػػة فػػي مرا ػػ  التعمػػيؼ 

وكليػرًا مػػا يدػػبب  مظػػًا اشػد التالميػػذ اشػػدما يجػػدوف الخبػر ملشػػى مو  سًعػػا، ويحتػػاج 
السعمػػؼ إلػػى وقػػا و  ػػد  تػػى ي  س ػػؼ مف هػػذب التدػػسية ال االقػػة ل ػػا طالعػػدد فػػي هػػذا 
البػػاب، ولتػػؽ طػػالشغر إلػػى هػػذا الجانػػب ن دػػ  وهػػؾ سػػ ؾلة إيرػػاؿ السعمؾمػػة وإقشػػاع 

سؼ( ال يزي  اإل كاؿ الذؤ ملارب السعلرض ألنػ  وإف الستعمؼ ت ا مرت مف مرظمح  اال
تدا س اًل ميدؾرًا في طعض األسساة السذتقة والجامدة في نحػؾ: محسػد  كػريؼ ، و الػد  
مسد ، ونحؾ للػ، فإن  يمتبس طكمسات م رت ارؼ الظالب من ػا مػؽ قبيػ  االسػؼ، وال 

الغرػؽ، فتمسػة قرمح مف قتؾف  برا طس ردها، كالغروؼ فػي نحػؾ: العرػ ؾر فػؾَؽ 
 فؾؽ( اسؼ ولتش ا ليدا الخبر طس ردهاض ت  طزسيسة السزػاؼ إليػ ، وهػؾ مػؽ نػؾع 
 ب  الجسمة، وال ي يد مف هذا الغرؼ اقر  ط  السزاؼ إلي ، وهؾ ضرورؤ لبيانػ ض 

طالخبر الس ػرد الػذؤ اقرػ  طػ  مػا يكسػ   جانبال األف الستعمؼ قد يمتبس امي  في هذ
 م  كريؼ، وم سد  دػؽ   مق ػ ، فيبقػى اإل ػكاؿ فػي نغػر  معشاب، في نحؾ: منتؼ مولؾ

 بػػرًا مػػع من ػػا مزػػاؼ إلػػى مػػا طعػػدها، وال  -مػػلاًل  -السػػتعمؼ: كيػػف نعتبػػر  مولػػؾ( 
 نعتبر  فؾؽ(  برًا وهي ميزًا مزاؼ، وكالهسا اسؼ.

وربسا يكؾف مؽ األيدر التسييز تيؽ السرظمح في األتؾاب الشحؾية طػالشغر إلػى 
ك  طابض فعشدما نقػؾؿ: م ػرد وملشػى و سػع فػشحؽ نشغػر إلػى العػدد، طوية منؾاا  في 

واشدما نقؾؿ: م رد، و سمة، و ب   سمة، فػال االقػة لمس ػرد طالعػدد هشػاض تػ  االقتػ  
 طالتركيب وادم ... وهكذا.
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 من مهاضع وجهب تقديم السبتدأ( 3
مش ػػا ققػػديؼ السبتػػدم كسػػا يػػذكر الشحػػاة اشػػدما يكػػؾف الخبػػر فعػػاًل طحيػػث يػػعدؤ 
ققديس  امى السبتدم إلى مف قرػير الجسمػة فعميػة، ويخترػر طعػض الشحػاة السدػ لة 
 طسػػا يػػعدؤ إلػػى  التبػػاس السبتػػدم طال ااػػ (، وكػػذا اشؾن ػػا السعلػػر، لػػؼ تيش ػػا طقؾلػػ : 

دػػشًدا إلػى ضػػسير السبتػدم السدػػتتر مو ويكػؾف للػػػ  ػاؿ مػػا إلا كػاف الخبػػر فعػاًل م   
البػػارز الػػذؤ يعػػؾد امػػى السبتػػدم، ليجػػب مف يتقػػدـ السبتػػدم  تػػى ال يمتػػبس طال ااػػ ، 

 (.1/119  ((فتقؾؿ: الظالب ا ت د، والظمبة قامؾا تر مت ؼ
ويسكػػػؽ مف ي محػػػظ امػػػى هػػػذا البيػػػاف مف السعلػػػر نػػػصي امػػػى مف ققػػػديؼ الخبػػػر 

الػػػذؤ يعػػػؾد امػػػى السبتػػػدم يػػػعدؤ إلػػػى التبػػػاس  ال عمػػػي السدػػػشد إلػػػى الزػػػسير البػػػارز
السبتػػػدم طال ااػػػ ، ومف نحػػػؾ:  الظمبػػػة قػػػامؾا( مسػػػا يجػػػب ليػػػ  ققػػػديؼ السبتػػػدم، إال مف 
طعػػض الشحػػاة يقيػػدوف للػػػ طكػػؾف السبتػػدم م ػػرًداض نحػػؾ:  زيػػد قػػاـ(، فإنػػ  ال يستشػػع 

ز فمػػػؾ تػػػرز فااػػػ  ال عػػػ   ػػػا   ققديسػػػ  فػػػي نحػػػؾ:  الزيػػػداف قامػػػا(ض قػػػاؿ اتػػػؽ مالػػػػ: 
التقػػديؼ، كقؾلػػػ فػػي: الزيػػػدوف قػػامؾا: قػػامؾا الزيػػدوف، امػػػى مف يكػػؾف "قػػامؾا"  بػػػرا 

((مقػػدما
ميزػػًا  ػػؾاز التقػػديؼ فػػي هػػذب الرػػؾرة، والسدػػ لة  (2)، وا تػػار متػػؾ  يػػاف(1) 
 .(5)، و ا ب  ساب (4)السكؾدؤ، و (3)كسا لكرها متؾ  ياف  اللية،

 ثانياا: القهاعد:
 السراحبة في السفعهل معو( 1

يمحػػظ مف    فػػرؽ السعلػػر تػػيؽ الػػؾاو فػػي الس عػػؾؿ معػػ ، وفػػي العظػػر، فقػػاؿ: 
قختمػػر اػػػؽ الػػؾاو التػػي قتػػػؾف  –وهػػى قعشػػػى السرػػا بة  –الػػؾاو فػػي هػػػذا البػػاب 

طسعشى  مع( في طاب العظػرض إل إف الػؾاو فػي العظػر ق يػد اال ػتراؾ فػي ال عػ ، 
ق كيػػػػدًا فجعػػػػ  واو ، وزاد األمػػػػر ((مو إ ػػػػداث ال عػػػػ ، دوف السالطدػػػػة مو السرػػػػا بة

                                                           
 .1/298 رح التد ي :  )1(

 .3/339يشغر التذيي  والتتسي :  )2(

 3/339يشغر  السردر الدات :  )3(

 .51يشغر  رح السكؾدؤ:  )4(

 .1/51يشغر التشاش:  )5(
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التػػد مال ق يػػد معشػػى اال ػػتراؾ واإل ػػداث، ولتػػؽ ق يػػد السرػػا بة،    الس عػػؾؿ معػػ  
 .(2/278 ((وهؾ غير محدث لم ع  وال مذترؾ في إ دال  –مرا بة ما طعدها 

والػػذؤ يػػذكرب الشحػػاة مف واو العظػػر ق يػػد مظمػػ  الجسػػعض ف ػػي محتسمػػة لمس يػػة 
والسعظػؾؼ طػالؾاو إلا    ض تػ  قػاؿ اتػؽ مالػػ: ميزًا إضافة إلػى التذػريػ فػي الحكػؼ

((ارؤ مؽ القرا ؽ ا تس  الس ية ا تساال را حا
 (1) . 

إل قؾلػ: قاـ زيد  ضالعظر يحتس  مؽ السعشى ما في الشرب   وقاؿ الذاطبي:
((واسرو محتس  لمس ية، والسالطدة في الوياـ

 (2). 
فسؽ مراد الداللة امى التذريػ في الحكؼ فق  فميعظر، ويجؾز العظر ميزًا 
اشد قرد الس ية دوف التشريص امي اض ألف العظر يحتس  للػض قاؿ الذاطبي: 

وإف قرػػد مجػػرد التذػػريػ هشػػا يقتزػػي العظػػر  تًسػػا، فػػال يجػػؾز معػػ  الشرػػب،    
لعظػػر امػػى للػػػ وقرػػد االلتبػػاس والس يػػة ال يقتزػػي الشرػػب  تًسػػا، تػػ  يجػػؾز ا

((القرد
 (3). 

إلا قيػػػػ  قػػػػاـ زيػػػػد واسػػػػرو ا تسػػػػ  لاللػػػػة     :وامػػػػى هػػػػذا فقػػػػد قػػػػاؿ اتػػػػؽ هذػػػػاـ
((معػاف

مؤ اال تسػػاع فػػي ال عػ  مػػؽ غيػػر ققييػػد    ، ووضػػح للػػػ الدػيؾطي فقػػاؿ: (4)
فقؾلػػػ  ػػاة زيػػد واسػػرو يحتسػػ   ضطحرػػؾل  مػػؽ كمي سػػا فػػي زمػػاف مو سػػب  م ػػدهسا
((امى الدؾاة من سا  اةا مًعا مو زيًدا موال مو ن ًرا

 (5). 
يػروف مف العظػر ماػؼ مػؽ الشرػب امػى   ػؼفؾاضح مؽ  الؿ مقؾاؿ الشحػاة من

الس يػػةض إل ي يػػد اال ػػتراؾ سػػؾاة معػػ  مرػػا بة مو ال، وهػػذا مػػا يػػدؿ اميػػ  الػػشص 
تدالؿ طػ  اميػ ، فقػد نقػ  اقػب كالمػ  الذؤ نقم  السعلر، وهؾ  الؼ ما مراد االسػ

غيػر  طالشرػب: قسػا وزيػًدا وكذلػ الغرض  في قؾلػ    الدات  قؾؿ اتؽ الخذاب: 
ض ألف الشرػب السػراد طػ  اال ػظحاب، والرفػع  وزيػد  طػالرفع : قسا  غرِض في قؾلػال

                                                           
 .3/348 رح التد ي :  )1(

 .3/333السقا د الذالية:  )2(

 .3/333السردر الدات :  )3(

 .463السغشي:  )4(

 .3/185ال سع:  )5(
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السراد ط  وقؾع  ال ع  مؽ ك  وا د مػؽ االسػسيؽ مظمقػا، مرػظحبيؽ كانػا مو غيػر 
((مرػػػظحبيؽ

ف ػػػؾ كسػػػا يتزػػػح مؾافػػػ  لتػػػالـ الشحػػػاة الدػػػات ، ومخػػػالر لقػػػؾؿ  ، (1)
 السعلر.

 مذاركة السفعهل معو في الحدث:( 2
وزاد السعلر في نر  الدات  مد لة م رت، وهي مف واو السرا بة يجب مال 

غيػػر محػػدث لم عػػ  وال    ق يػػد اال ػػتراؾ فػػي ال عػػ ، فػػالس عؾؿ معػػ  ال تػػد مف يكػػؾف 
((مذػػػترؾ فػػػي إ دالػػػ 

، ومكيػػػد للػػػػ مػػػؽ  ػػػالؿ قسليمػػػ  فػػػي موؿ السؾضػػػؾع (2/278  
 تػ ملاكر  والسرباَح(، و سرت  والذاطَئ( و   مدا والقرَة(.

ومػػػؽ مملمػػػة الشحػػػاة السعروفػػػة لمس عػػػؾؿ معػػػ : سػػػرت  والشيػػػَ ، وسػػػيرؤ والظريػػػَ  
مدػػػراة، ومذػػػيا  والحػػػا َ ، ومػػػات زيػػػد وطمػػػؾَع الذػػػسس، و ػػػاة البػػػرد والظيالدػػػَة، 

 وغير للػ.
الػػذؤ يبػػدو فػػي هػػذب السدػػ لة مف لكػػر الشحػػاة ل ػػذب األملمػػة لػػيس القرػػد مشػػ  و 

اإلفػػػادة طػػػ ف الس عػػػؾؿ معػػػ  يجػػػب مال يذػػػارؾ فػػػي الحكػػػؼ، كسػػػا مف  الظريػػػ (، مو 
 الحػػػا  ( مو نحؾهػػػا ال يرػػػدر مش ػػػا الدػػػيرض وإنسػػػا قرػػػدهؼ تيػػػاف معشػػػى الس عػػػؾؿ 

معمقًا امى  اؿ الذاطبيطسا ال يحتس  غيربض ق مع ، والداللة امى وعي ة هذب الؾاو
وإنسا  ػص هػذا السلػاؿ دوف سػا ر مػا    : (سيرؤ والظريَ  مدراة  ملاؿ اتؽ مالػ

فسعشػػى  ض  لتؾنػػ  يتعػػيؽ ليػػ  الشرػػب، وال يجػػؾز العظػػرل ػػيجػػؾز ليػػ  للػػػ مػػؽ الس  
 مع( في الؾاو ليػ   ػريح، ويذػس  مػع للػػ كػ   مػا يرػح ليػ  للػػ السعشػى، وإف 
كاف يجؾز لي  العظر، نحػؾ: قػاـ زيػد  واسػًرا، فػال يتػؾهؼ منػ  َم ػرج ملػ  هػذا اػؽ 

(( كؼ الباب
 (2). 

مػػػا يعيػػػد رمؤ السعلػػػر فػػػي ا ػػػترا  كػػػؾف امػػػى  -ليسػػػا اطمعػػػا  -ولػػػؼ مالػػػر 
الس عؾؿ مع  غيَر محدث لم ع  سؾت مف ابارات طعض الشحاة قد قؾهؼ للػػض فقػد 

« مػػع»وقػد اقتزػى كالمػ  مف واو    لكػر نػاعر الجػيش اػؽ تػدر الػػديؽ تػؽ مالػػ: 

                                                           
 184السرقج :  )1(

 .3/318السقا د الذالية:  )2(
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غيػػر  ػػادقة امػػى واو العظػػر السػػراد ت ػػا السرػػا بة مػػؽ  يػػث إف واو العظػػر 
((ال ققتزي قذريكا« مع»واو و ما قبم ا، قذرؾ ما طعدها في  كؼ 

 (1) .  
وما قال  اإلماـ تدر الديؽ الغاهر من  الرؾابض ألف    وقاؿ في مؾضع ن ر: 

ال داللػة ل ػا امػى « مػع»الؾاو التي طسعشى مع  ق ا مف ي ػاد ت ػا مػا ي ػاد طسػع، و 
((السذاركة، ت  إنسا  ية ت ا لقرد الداللة امى السرا بة

 (2). 
مػػا يغػػاير الس  ػػؾـَ مشػػ ض فقػػد قػػاؿ  لكػػر فػػي سػػياؽ كالمػػ ر الجػػيش ولتػػؽ نػػاع

فػإلا قمػا:   ػا  مػع اسػرو، مفػاد هػذا التػالـ اإل بػار اػؽ    اقب الػشص الدػات : 
مدلؾؿ التاة طالسجية مرا با لعسػرو، وإف كػاف اسػرو قػد  ػاة ميًزػا، لتػؽ لػيس 

ؾاو إلا قمػا: مقرؾد الستتمؼ اإل بار طسجي  ، وهكػذا يجػب مف يكػؾف الحكػؼ مػع الػ
((  ا وزيًدا

 (3). 
ب قعري ػػػ  لمس عػػػؾؿ ِقػػػكسػػػا مف رمؤ تػػػدر الػػػديؽ  ػػػريح فػػػي  ػػػر  ض فقػػػد قػػػاؿ اَ 

ا كاف مؽ الس عؾؿ مع  غيَر مذارؾ لسا قبم  في سَ وقد  س  هذا التعريف لِ    مع : 
 كس ، نحؾ:  سيرؤ والظري  مدراة( ولسا كاف مش  مذارًكا لسا قبمػ  فػي  كسػ ، 

الداللػػػػة امػػػػى السذػػػػاركة، وقرػػػػد إلػػػػى مجػػػػرد الداللػػػػة امػػػػػى ولتشػػػػ  ماػػػػرض اػػػػؽ 
((السرا بة، نحؾ:   ا وزيًدا

 (4).  
ولسػػػة فػػػرؽ تػػػيؽ إاػػػراض السػػػتتمؼ اػػػؽ الداللػػػة امػػػى السذػػػاركة وبػػػيؽ إمكانيػػػة 

تػػػيؽ داللػػة الػػػشص اال تساليػػػة، وبػػيؽ الداللػػػة القظ يػػػة،  ميزػػػاً  لسػػػة فػػرؽ وقؾا ػػا، و 
ولسة فػرؽ ميزػًا تػيؽ كػؾف الػشص يسكػؽ مف يحتسػ  هػذا السعشػى ولػؾ تؾ ػ  را ػح، 

 وبيؽ ادـ ا تسال  السعشى مظمقًا.
كػػؾف واو الس عػػؾؿ معػػ  قػػدؿ امػػى السرػػا بة نرػػًا، ومن ػػا لػػؼ ي ال  ػػالؼ فػػفػػ

الذؤ يدؿ امى للػػ، ولتػؽ لسػة  يعت ت ا لمداللة امى السذاركةض ألف العظر هؾ
داللػػػة ا تساليػػػة، هػػػي فػػػي داللػػػة الػػػؾاو العاط ػػػة امػػػى السرػػػا بة، وفػػػي داللػػػة واو 
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في   ويقة الس ية امى اال تراؾ مع من  غير مقرؾد اتتداة، ومع من  غير مسكؽ
طعض التراكيبض فقؾلشا: سرت  وزيدًا هؾ مل : سػرت  والظريػَ ، فتالهسػا يػدؿ امػى 

، وهؾ  زيد( وقؾع الدير  حب ة ن ر يدسى الس عؾؿ مع ض مؤ: م عؾؿ  مع  الدير 
فػػػػي السلػػػػاؿ األوؿ و الظريػػػػ ( فػػػػي اللػػػػاني، ولػػػػيس مػػػػؽ غػػػػرض السػػػػتتمؼ اإلفػػػػػادة 
طسذػػاركة الس عػػؾؿ معػػ  مو اػػدـ مذػػاركت  فػػي الحػػدث، ومػػع للػػػ فالسذػػاركة واقعػػة 

 طالشدبة لػ زيد( ، ومستشعة طالشدبة لػ الظري (.
الس عػػؾؿ معػػ  التػػد مال ق يػػد معشػػى اال ػػتراؾ، إف ممكػػؽ فقػػؾؿ السعلػػر إف واو 

 .(سرت  وزيداً  في نحؾ:  اادة ف ؾ غير مترؾر (سرت  والظري َ  قرؾرب في 
واتػػؽ  ،واتػػؽ  شػػي ،وربسػػا األغػػرب فػػي هػػذا الػػرمؤ مف طعػػض الشحػػاة كػػاأل  ش

امػػى الس عػػؾؿ معػػ   يرػػح نرػػب وغيػػرهؼ يػػَروف اكدػػ ض ليذػػترطؾف ليسػػا  ،ي ػػيش
 ػػؾاَز اظ ػػ ض ألف الػػؾاو فػػي م ػػم ا لمعظػػر، فػػال ققػػع إال  يػػث يجػػؾز العظػػر، 
فعمػػػى رمي ػػػؼ ال يجػػػؾز مف يقػػػاؿ: انتغرقػػػػ وطمػػػؾَع الذػػػسسض لعػػػدـ  ػػػحة العظػػػر 

 ،(2)مف هذا هؾ مذهب الجس ؾر، ونق  اإل ساع امػى للػػف ، ويرت متؾ  يا(1)لي 
، والرػحيح  الفػ ض (3)ولػيس قااػدة مظػردة مػى منػ  الغالػب،ج اخر  ولع  ما قالؾب ي  

ػػ ؼ  ػػؾاَز الشرػػب امػػى الس عػػؾؿ معػػ  ليسػػا إل يَ  رػػح اظ ػػ  التػػؽ ال يشدػػب طعز 
 .(4)مالػ، ولمجس ؾر

 محل الفعل الساضي بعد أدوات الذرط( 3
الشحػػاة فػػي ااتبػػارهؼ ال عػػ  الساضػػي الؾاقػػع  ػػرطًا فػػي  (5/358 انتقػػد السعلػػر

، وااتسػػػد فػػػي للػػػػ امػػػى طعػػػض األسػػػسض مش ػػػا اػػػدـ قغيػػػرب طعػػػد د ػػػؾؿ  محػػػ   ػػػـز
مدوات الذػػر ، ومنػػ  كػػاف يشبغػػي مف قغ ػػر اميػػ  االمػػة الجػػـز كسػػا ع ػػرت اميػػ  
اشػػػد إسػػػشادب إلػػػى طعػػػض ضػػػسا ر الرفػػػع، ومف الشحػػػاة كسػػػا م ػػػازوا طقػػػاة السزػػػارع 
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طًا لمذر  إلا كاف الذر  ماضػيًا يشبغػي مف يجيػزوا طقػاة الساضػي امػى مرفؾاًا  ؾا
  ال  مؽ البشاة دوف ققدير  زـه ل .

 ويسكؽ مف ق بَدت طعض السمحؾعات امى هذب األسس، وال بارات السعبرة اش ا:
ممػػا اػػدـ قغيػػرب طعػػد د ػػؾؿ مدوات الذػػر ، وقؾلػػ  ط نػػ  لػػؼ يعػػرؼ اػػؽ الساضػػي 

مو نرب، فمسالا يختار  ل  مح ُّ الجزـِي فشقؾؿ هذا  من  معرب فال يكؾف مح  رفع
ال يتغير ل ظ السبشي وقد يتغير  ،  ف السبشيات كم ا وليس  ا ًا طال ع  الساضي

 محم  اإلاراتي، وال قشافي تيؽ األمريؽ، وكيف ي عرؼ اؽ السبشي من  معربي!.
في  لش ي وقؾا  في مح  رفع مو نرب الساضي عدـ وقؾعاالستدالؿ طلؼ إف 

ض في محػ  رفػع وال نرػبلساضي ا قعاأل   مال يمح   ـز يبدو غير و ي ض إل 
االسػػتوباؿ، امػػى ألف الغالػػب مف يكػػؾف رفػػع ال عػػ  دااًل امػػى الحػػاؿ، ونرػػب  دااًل 

والساضي ال يدؿ امػى للػػ طاأل ػالة، وال عػ  فػي مسػمؾب الذػر  األ ػ  ليػ  مف 
وللػػ ال يكػػؾف إال فػي السدػػتقب ، ض ألنػػ  لتعميػ  ممػر امػػى ممػر، (1)يكػؾف مزػارااً 

ومجػػػية الساضػػػي فػػػي هػػػذا السقػػػاـ امػػػى الت ويػػػ  فػػػي الغالػػػبض فسعشػػػى: إف زرقشػػػي 
مكرمتػ: إف قزْرني في السدتقب  مكرْمػ، فالساضػي واقػع مؾقػع السدػتقب ، كسػا مف 

 مسمؾب الذر  قركيب  اص، وداللة ال ع  الزمشية لي  ميزًا  ا ة.
تشػػػاة الساضػػػي امػػػى الدػػػكؾف فػػػي طعػػػض وممػػػا الويػػػاس امػػػى ع ػػػؾر االمػػػة 

 ػػػاالت إسػػػشادب إلػػػى الزػػػسا ر، طحيػػػث يكػػػؾف مػػػؽ األْولػػػى مف يغ ػػػر اميػػػ  سػػػكؾف 
، ف ذا مؽ الوياس مع ال ارؽض ألف  الجـز إلا وقع  رطًا لؾ كاف  قاًّ في مح   ـز

ة تشػػاة كالزػػسة قبػػ  واو االمػػالتػػي امػػى ن ػػر ال عػػ  الساضػػي إمػػا من ػػا  عالمػػةال
قبػػ  الزػػسير الستحػػرؾ، وإمػػا من ػػا لسشاسػػبة الزػػسير، مو لػػدفع الجسااػػة، والدػػكؾف 

كراهػػػة قػػػؾالي مربػػػع متحركػػػات ليسػػػا هػػػؾ كالتمسػػػة الؾا ػػػدة، و ركػػػة البشػػػاة األ ػػػمي 
 قختمػػررًا مو مقػػدًرا، وفػػي كػػال الحػػاليؽ مقػػدرةض إل الساضػػي مبشػػي امػػى ال ػػتح عػػاه

إاػراب، وال  االمػةف ػي االمة الدػكؾف التػي قجمب ػا مداة الذػر  اؽ  هذب العالمة
 يسكؽ مف قغ ر امى السبشي ميًّا كاف، وال امى السذغؾؿ طحركة السشاسبة.
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وممػا طالشدػبة لقؾلػػ  طػ ف الشحػاة يجيػػزوف رفػع ال عػ  السزػػارِع فػي  سمػة  ػػؾاب 
الذػػر  إلا كػػاف فعػػ  الذػػر  ماضػػًيا، فسػػؽ األولػػى مف يغػػ   ال عػػ   الساضػػي امػػى 

مػع -عشػي ط بػارة موضػح مف السزػارع  ال  مػؽ البشػاة دوف ققػدير  ػـز لػ ، وهػؾ ي
لؼ قغ ر االمة الجـز في طعض الحػاالت، فسػؽ طػاب مولػى الساضػي  -من  معرب

 السبشي ال يشبغي مف نمت ا إلى ققدير الجـز في محم .
فقػػد ورد  ضلػػيسكؽ القػػؾؿ فػػي هػػذب الحجػػة إف إ ػػازة الشحػػاة مبشيػػة امػػى الدػػساع 

عد فع  الذر  الساضي مسؽ يدتذ د السزارع مرفؾاًا طعد مداة الذر  الجازمة وب
طكالم ؼ، والشحاة ل ؼ في هذا السرفؾع ق ويالت، مش ا منػ  لػيس هػؾ  ػؾاب الذػر ، 

، وقيػ  إنػ  الجػؾاب (1)وإنسا هؾ دلي  امي ، وهؾ في نيػة التقػديؼ، وهػؾ رمؤ سػيبؾي 
، وقيػػ  غيػػر للػػػ، فتسػػػا مف (3)والتػػؾفييؽ، (2)امػػى  ػػذؼ ال ػػاة، وهػػؾ قػػؾؿ السبػػػرد

 هذا السزارع السرفؾع معوؿ، فتذا مح  الساضي طالت وي .وقؾع 
دػبب ققػدير محػ  الجػـز طليسػا يتعمػ   -واألهػؼ مػؽ كػ  مػا ققػدـ  -والخال ة

لمساضػػي الؾاقػػع فػػي مسػػمؾب الذػػر  هػػؾ و ػػؾد معظػػؾؼ مجػػزـو امػػى هػػذا ال عػػ  
الساضي الؾاقع في  ػؾاب الذػر ، وال يسكػؽ ق دػير  ػـز للػػ السعظػؾؼ إال امػى 

، ومػػؽ للػػػ قؾلػػ  قعػػالى:  ال ػػِذؤ ِإف َ ػػاَة  قَبػػارؾ ﴿مف للػػػ الساضػػي فػػي محػػ   ػػـز
ػ تَ ػػػػػػا اأْلَْنَ ػػػػػػار َويْجَعػػػػػػ  ل ػػػػػػحِ ؽ قَ ْمػػػػػػْجػػػػػػِرؤ ِ قَ  اته َلِلػػػػػػػ  ش ػػػػػػ ؽْ ا ِمػػػػػػيػػػػػػرً َلػػػػػػػ  َ   َ َعػػػػػػ َ 

،  يػػػث  ػػػػـز  يجعػػػ ( اظ ػػػػًا امػػػى   عػػػػ ( الؾاقػػػع  ؾاطػػػػًا  [10]ال رقػػػػاف:﴾قرػػػؾرا
 .و   ـز ما كاف لجـز السعظؾؼ  لمذر   إف(، ولؾال مال غة مف محم 

                 
 الخاتسة

 ػػػؾؿ كتػػػاب  الشتوووائج ومػػػؽ  ػػػالؿ مػػػا ققػػػدـ ارضػػػ  يسكػػػؽ مف نجسػػػ  طعػػػض
 محؾر هذا البحث امى الشحؾ ارقي:« الشحؾ العربي»
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   إف التتاب يعتبر مؽ السعل ات الشحؾية الجديدة فػي هػذا العرػر فػي الذػك
 والسزسؾف.

  ػػػػاوؿ السعلػػػػر مف يغ ػػػػر السؾضػػػػؾاات الشحؾيػػػػة طحمػػػػة  ديػػػػدة مػػػػؽ  ػػػػالؿ 
وققػديؼ ققديساق  وق ريعاق ، وإترازب لعالقات  ديدة تيؽ طعض السؾضػؾاات، 

 طعز ا امى طعض مسا يدؿ امى نغرة  سؾلية.
  إف  خرية السعلر واضحة في كتاط  مؽ  الؿ ا تياراق  وقر يحاق  التػي

مؾافقة ل ؼ،  -في الغالب – س ؾر الشحاة، وإف كانا  -م ياناً -يخالر في ا
 ولتش  لؼ ي خِر نقَدب السعدب لتعميالق ؼ وق ويالق ؼ.

  إلػػى إاػػادة نغػػر إليزػػاح مػػا في ػػا مػػػؽ طعػػض مؾاضػػع مػػؽ التتػػاب قحتػػاج
 غسؾض وإزالة ما قد يبدو في ا مؽ إ كاؿ.

 التهصيات

وبالشغر إلى  جؼ التتاب التبير، وإلى السقاـ الذؤ يحكؼ هذا البحثض 
  يث لؼ قدسح ال ر ة طالسزيد مؽ العرض والتحمي ، فإف البا ث يرت:

 تتاممة قتشاوؿ مف هذا التتاب ال يزاؿ في  ا ة إلى دراسات مت نية، وم
  ؾانب  السختم ة  كاًل ومزسؾنًا.

  يسكؽ مف يكؾف مؽ السؾضؾاات الجديرة طالبحث في التتاب السادة العمسية
ن د ا طسا ا تسما امي  مؽ نراة لمسعلر ال قزاؿ في  ا ة إلى طحث 
لمؾقؾؼ امى مدت اق اق ا مو ا تالف ا مع نراة الشحاة، وكذا ا تياراق  مؽ 

راتية ومدت ق لرها طالسعشى، وضؾاطظ  و دودب التؾ ي ات اإلا
ومرظمحاق ، وكذا قعميالت السعلرض  يث لؼ يتح ل ذا البحث مف يتشاوؿ 

انب هذا الجانب، وكذلػ مسا هؾ  دير طالدراسة في هذا التتاب الج
، لتربؾؤ مؽ  الؿ الذؾاهد واألملمةالجانب االتعميسي طسغاهرب السختم ة، و 

وغير للػ مسا يعتبر مجاال  ربًا لمبحث في هذا التتاب، ويشبغي اإل ارة 
إلى مف ما قؼ قشاول  مؽ الشقا  الداطقة  اة مختررًا لؾرودب في سياؽ 

 طحث في التتاب طعامة.   
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  ومسمؾب  في العرض التجديدية، يشبغي االست ادة مؽ محاوالت السعلر
 ؾؤ.وقظؾيرب في طرؽ التدريس والت ليف الشح

                 
 السرادر

مكتبػة ، قحقيػ  و ػرح ودراسػة ر ػب السػاف ى، متؾ  ياف األندلدػي ،ارقذاؼ الزرب مؽ لداف العرب
 .الخانجي طالقاهرة

  .اباس محسؾد العقاد، مجتسعات في المغة واألدب تم تا

فخػػر  ػػالح سػػميساف  :قػػح، ممػػالي اتػػؽ الحا ػػب، السػػاف تػػؽ اسػػر تػػؽ متػػي طكػػر تػػؽ يػػؾنس اتػػؽ الحا ػػب
 .تيروت –األردف، دار الجي  -دار اسار ،قدارة

 ـ.1969 ، 1،   دؽ  اللي فرهؾد :، قحمتؾ امي ال ارسيي ، اإليزاح العزدؤ

 .دمذ  –دار القمؼ  .  دؽ هشداوؤ  :قح، متؾ  ياف األندلدي ،التذيي  والتتسي  في  رح كتاب التد ي 

 العربػػي التتػػاب دار تركػػات كامػػ  ى :قػػح سػػاؿ الػػديؽ ى تػػؽ مالػػػ،  ،قدػػ ي  ال ؾا ػػد وقتسيػػ  السقا ػػد
 والشذر. لمظبااة

 مكتبة السعارؼ لمشذر والتؾزيع.، 1  ،ابدب الرا حي ،التظبي  الشحؾؤ 

 ،1،  ى تػؽ ابػد الػر سؽ تػؽ ى الس ػدت :قػح، تدر الديؽ الػدماميشي، قعمي  ال را د امى قد ي  ال ؾا د
 .ـ 1983

 دار اللقافة. ـ،امي متؾ السكار  ،لشحؾ ارض وقحمي قعميؼ ا

امػي ى  :قػح ،ى تػؽ يؾسػر تػؽ م سػد، محػب الػديؽ نػاعر الجػيش ،قس يد القؾااد طذرح قد ي  ال ؾا د
 .دار الدالـ لمظبااة والشذر والتؾزيع والتر سة، القاهرة ، ، فا ر ون ريؽ

، ى الخزرؤ الذافعي،  ر  ا وام  امي ا  ا ية الخزرؤ امى  رح اتؽ اقي  امى ملفية اتؽ مالػ
 .ـ، دار التتب العمسية، تيروت، لبشاف1998، 1قركي فر اف السرظ ى،  

دار  ،1 ، متػػؾ العرفػػاف ى تػػؽ امػػي الرػػباف ، ا ػػية الرػػباف امػػى  ػػرح األ ػػسؾني أللفيػػة اتػػؽ مالػػػ
 التتب العمسية تيروت.

 تيروت. ،ى امي الشجار االؼ التتب :متؾ ال تح الساف اتؽ  شي، قح ،الخرا ص

اتؽ الشاعؼ: تدر الديؽ ى اتؽ اإلمػاـ  سػاؿ الػديؽ ى تػؽ مالػػ،  ، رح اتؽ الشاعؼ امى ملفية اتؽ مالػ
 تيروت. ،دار التتب العمسية ،1 ، قح: ى طاس  ايؾف الدؾد
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دار هجػر ، 1 ، دوؤ السختػؾف ى تػوابػد الػر سؽ الدػيد،  : رح التد ي   ساؿ الديؽ ى تؽ مالػ، قح
 لمظبااة والشذر والتؾزيع واإلاالف.

دار ، 1  ، الػػد تػػؽ ابػػد هللا تػػؽ متػػي طكػػر تػػؽ ى الجر ػػاوؤي األزهػػرؤ  ، ػػرح الترػػريح امػػى التؾضػػيح
 تيروت.، التتب العمسية

ـ لػػ  ووضػػع هؾامذػػ    ػػرح الس رػػ  مؾفيػػ  الػػديؽ متػػؾ البقػػاة ي ػػيش تػػؽ امػػي تػػؽ ي ػػيش السؾ ػػمي، قػػدي
 دار التتب العمسية، تيروت.، ـ2001، 1 ، رس  إمي  تديع يعقؾبوف ا

ابػد الحسيػد  :قػح ؤ، رح السكؾدؤ امى ملفية اتؽ مالػ، متؾ زيد ابد الر سؽ تؽ امي تؽ  الح السكؾد
 تيروت. ،السكتبة العررية، هشداوؤ 

، 11 ، الػػػديؽ ابػػػد الحسيػػػد يى محيػػػ :األنرػػػارؤ، قػػػح اتػػػؽ هذػػػاـ،  ػػػرح قظػػػر الشػػػدت وبػػػ  الرػػػدت
 ـ.1963

 :قػح ،ال رؾؿ الس يدة في الؾاو السزيػدة،  ػالح الػديؽ متػؾ سػعيد  ميػ  تػؽ كيكمػدؤ تػؽ ابػد هللا العال ػي
 اف.اسي  ،دار البذير ،1 ،  دؽ مؾسى الذاار

 العغػيؼ ابػد  ػالح :، قػحالسػاف تػؽ اسػر تػؽ متػي طكػر تػؽ يػؾنس اتػؽ الحا ػب الشحػؾ، امػؼ في التالية
 القاهرة. ارداب، . مكتبة1  الذاار،

 ،مكتبػػػة الخػػػانجي، 3ابػػػد الدػػػالـ ى هػػػاروف،   :سػػػيبؾي : اسػػػرو تػػػؽ السػػػاف تػػػؽ قشبػػػر، قػػػح ،التتػػػاب
 القاهرة.

متؾ ال داة اسػاد الػديؽ إسػسااي  تػؽ امػي تػؽ محسػؾد تػؽ ى  ػا ب  ،التشاش في فشيي الشحؾ والررؼ
 تيروت. . رياض تؽ  دؽ الخؾاـ، السكتبة العررية : ساة، قح

امػي  يػدر،  :في  رح الجس  متؾ ى ابػد هللا تػؽ م سػد تػؽ م سػد تػؽ م سػد اتػؽ الخذػاب، قػحالسرقج  
 .ـ1972 دمذ 

، ى  يػر الحمػؾاني :العكبػرؤ، قػح متؾ البقاة ابػد هللا تػؽ الحدػيؽ تػؽ ابػد هللا ،مدا    اللية في الشحؾ
 دار الذرؽ العربي، تيروت. ،1 

 اف.دار ال تر لمظبااة والشذر والتؾزيع، اسي  ،1  ،فاض   الح الدامرا ي ،معاني الشحؾ

، مػػازف السبػػارؾ، وى امػػي  سػػد هللا :قػػح ،مغشػػي المبيػػب اػػؽ كتػػب األااريػػب،  سػػاؿ الػػديؽ اتػػؽ هذػػاـ
 تيروت. ،دار ال تر ،6 

مكتبػة  ،1 ، امػي تػؾ ممحػؼ :قػح ،متؾ القاسؼ محسؾد تػؽ اسػر الزمخذػرؤ  الس ر  في  شعة اإلاراب،
 تيروت. .ال الؿ
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مجسؾاػة مػؽ  :قػح ،ؽ إتػراايؼ تػؽ مؾسػى الذػاطبياقا د الذالية في  رح الخال ة التالية متػؾ إسػحالس
مكػة  -نذػر مع ػد البحػؾث العمسيػة وإ يػاة التػراث اإلسػالمي طجامعػة مـ القػرت ، 1السحققيؽ،  

 السكرمة.

 القاهرة.، دار السعارؼ ،15 ، الشحؾ الؾافي اباس  دؽ

ابػد الحسيػد  :قػح ، الؿ الديؽ ابد الر سؽ تؽ متي طكػر الدػيؾطيفي  رح  سع الجؾامع،  هسع ال ؾامع
 السكتبة التؾليوية، القاهرة. ،هشداوؤ 
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Abstract 
This research aims to study some aspects of the “Arabic Grammar” 
book by Dr. Ibrahim Ibrahim Barakat. Also, it aims to identify to what 
extend the author’s opinions agree and disagree with the 
grammarians in terms of his way of dividing his subjects, subtitles, and 
their sequences as well as his used terms and grammatical rules. The 
descriptive-analytical approach was used to conduct this study. The 
findings revealed that the author presents the grammatical subjects in 
a new way, and he disagrees with the majority of grammarian scholars 
in some subjects. The researcher recommends further studies about 
the studied book including the author's choices, restrictions, and 
justifications.  

Keywords: (Arabic Grammar), structure, connotation, grammatical. 
 


