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 ( االول)اجملهد   2020كانىٌ االول  16-17

 

 يصطهح املركب يف املىروث اننحىي دراسة يف املفهىو واندالالت 

 االستاذ الدكتهرة خديجة زبار عشيزان 

 كمية التربية لمبشات –جامعة بغداد 

 السقدمة 

إّن  مػضػع بحثشا يعج مغ السػضػعات البكخ ، إذ لع أجج أحجًا مغ الباحثيغ قج تشاوليا مغ قبل، تكسغ    
صعػبتو إّن  مػاده مبثػثة في كتب المغة ال يجسعيا عشػان وال يؤلف بيشيا مبحث ، لحلظ أخحت  عمى عاتقي أن 

عغ ذلظ أذكخ مػقفيع مغ الطاىخة ،  أجسع ما تشاثخ مغ آراء الشحػييغ فيسا يخز ىحا السرصمح ، فزلً 
مخ كمفشي جيجًا كبيخًا تصمب مشي مخاجعة اميات يا وأقخب ما تباعج مشيا بعزيا مغ بعس ، وىحا األيشواصشف ب

 الكتب المغػية ، ككتاب العيغ وكتاب سيبػيو والسقتزب واألصػل .... الخ. 

سشا ج قلغة واصصلحًا ، أّما مػضػعات البحث ، فقخصة البحث ، أواًل  التسييج ركدنا فيو عمى مفيػم السخكب 
يغ الى أصػل عجد مغ األدوات الشحػية لتتزح لشا السدألة ، إذ ػ الشحػي فييا بالبحث في السػضػعات التي أشار

ختمف عسا ركب مغ أصػل ، قال الخميل " فأّما الخميل فدعع أّنيا شا اداة ججيجة تحسل معشى ججيجًا يكيف تتكػن ل
و وكسا قالػا يػمئح ، وجعمت بسشدلة حخف واحج ، كسا ويّمس ، ولكشيع ححفػا لكثختو في كلميع ، كسا قالػا :ال أْن 

 ( . 1)جعمػا ىل بسشدلة حخف واحج وإنسا ىي ىل وال .."

واألمخ نفدو عشج سيبػيو إذ قال " وذلظ قػلظ : لػال صار لػ في معشى آخخ ، كسا صارت حيغ قمت )لػما( 
( 2)تغيّخت حيث بسا وإن بسا ، ومغ ذلظ أيزًا : ىّل فعمت فتريخ ىل مع ال في معشى آخخ ..." تغيّخت كسا

 نمحع أن الخميل وسيبػيو قج حجدا حكيقة الذيء السخكب وأىسيتو في الكلم . 

أول مغ أشار الى مرصمح السخكب الفخاء بقػلو ) إال مخكبة مغ أن وال العاشفة ححفت الشػن الثانية مغ أن 
أما ابغ جشي فكان يصمق مرصمح الخمط عمى الذيء السخكب . ( . 3)وأدغست األولى مغ الم ))ال((...الخ ((

وحكيقة السخكب وأىسيتو أشار الييا كثيخ مغ العمساء مغ ىؤالء : الدمخذخؼ ، وابغ يعير والخضي االستخبادؼ 
م ليرمػا مغ خلل ذلظ أن الذيئيغ في ... الخ ، وكحلظ ذكخىا بعس المغػييغ السحجثيغ ، ألىسيتيا في الكل

الكلم إذ ركبا وجعميسا بسشدلة الذيء الػاحج ، يحجث ليسا معشى وحكسًا ججيجًا قبل التخكيب ، إذ تكسغ فائجة 
 التخكيب في العخبية مغ تكثيخ السعاني واالحكام. 

 التسييد : السركب لغة واصطالحًا:
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 السركب لغة :  .1
الجاّبة َيُخَكُب ركػبًا ، عل عمييا  ركبإن السخكب ىػ اسع مفعػل مغ الفعل " َرّكب" ، جاء في المدان معشاه "    

.... ورّكَب الذيء َوَضع بعزو عل بعس وقج تخكب وَتخاكب ، والسَخاكب  مغ القافية ، كّل قافية  تػالت فييا 
سسًا لمسخكب في الذيء كالفز مخكب في كّفة الخاتع ... ثلثة أحخف متحخكة بيغ ساكشيغ ... والسخكب يكػن ا

ب وركيب . والسخكب أيزًا ويقػل في تخكيب الفّز في الخاتع والشرل في الديع ، رّكْبًتو فتخّكب ، فيػ مخكّ 
ب أؼ كخيع أصل فتشرب في قػمو ... ورواكب الذحع : شخائق فلن كخيع السخك األصل والسشبت : نقػل
، نمحع أن السخّكب لغة ىػ الذيء الستعجد األصػل ، إذ تشتج ىحه ( 4)مقجم الدشام ..."بعزيا فػق بعس في 

 األصػل شيئًا ججيجًا يختمف عغ ما رّكب مشو . 
 السركب في االصطالح: .2

ميا شيئًا واحجًا يحسل عال يختمف معشى السخكب اصصلحًا عغ معشاه لغة ،إذ  ىػ أيزًا ضع أصػل عجة وج 
معشى يختمف عسا ركب مشو . إن أول مغ أشار إلى ىحه السدألة في الكلم كان الخميل ، لع يقل ىحا الذيء ، 

تكػن لشا أداة ججيجة تحسل معشى ججيجًا يختمف عسا ركب مغ تبل أشار إلى أصػل بعس األدوات ، إذ كيف 
" فأّما الخميل ، فدعع أّنيا ال أْن ، ولكشيع ححفػا أصل ))لغ(( في أصػل قال سيبػيو مذيخًا إلى رأؼ الخميل : 

لكثختو في كلميع ، كسا قالػا : وْيمسو ، يخيجون َوْن  الّمو ، وكسا قالػا يػمئح ، وجعمت بسشدلة حخف واحج ، كسا 
وليدت مغ كمستيغ  جعمػا ىّل بسشدلة حخف واحج ، فإّنسا ىي ىل و ال ، وأّما غيخه فدعع أّنو ليذ في مغ زيادة ،

، واألمخ نفدو عشج سيبػيو إذ قال " ... وتكػن ال نفيا  ( 5)ولكشيا بسشدلة شيء عمى حخفيغ ليدت فيو زيادة ..."
لقػلو َيّفَعل ولع يقع الفعل ، فشقػل : ال َيْفِعُل ، وقج تغيّخ الذيء وعغ حالو كسا نفعل ما ، وذلظ قػلظ " لػال " 

صارت حيغ قمت " لػ ما" تغّيخت كسا تغّيخت حيث بسا  وإّن بسا . ومغ ذلظ  لػ في معشى آخخ ، كسا تصار 
 ( 6)أيزًا : "ىّل" فعمت فتريخ ىل مع ال في معشى آخخ..."

خ ىحا الكلم في أّنو ُخِمط بعزو ببعس يأّما ابغ جشي فكغ يصمق كمسة الخمط عمى الذيء السخكب إذ قال " ونط
. فيحا يجلظ أن الذيئيغ إذا خمصًا حجث ليسا حكع ومعشى لع يكغ ليسا قبل أن ، فرارت فيو كأّن حخفًا واحجًا ..

ع الذيء المتشاع غيخه ومعشى " ال" الشفي أو ايستدجا ،إال تخػ أّن لػال مخكبة مغ " لػ " و" ال" ومعشى "لػ" امتش
 ( 7)الشيي، فمسا ركبا معًا حجث معشى آخخ ، ىػ امتشاع الذيء لػقػع غيخه..."

راء مغ سبقيع مغ العمساء نخيج ذكخ أقػاليع ألنيا مساثمة آلالتخكيب أشار إلييا أيزًا كثيخ مغ العمساء وال وحكيقة 
 . ( 10)والخضي االستخبادؼ ( 9)وابغ يعير ( 8)مغ ىؤالء : الدمخذخؼ 

لتتزح لشا حقيقة مرطمح )) السركب(( في  إلى تركيبيا المغهيهن األدوات التي أشار سشذكر عددًا من  -
 وكانت عمى الشحه اآلتي:  الكالم ،

 أال:  .1
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)أال( بفتح اليسدة وتخفيف اللم ، لع تخد لسعشى واحج ، إنسا تعجدت معانييا في العخبية ، ويشصػؼ تحت ىحا 
شبيو وقج أشار إليو التعجد اختلف السحاىب في بداشتيا أو تخكيبيا ، وأول ىحه السعاني ،أنيا استفتاح وت

وقج وردت في التشديل بيحه  ( 11)ىـ( بقػلو :) أما أال فتشبيو ، تقػل أال أنو ذاىب ،أال بمى ( .180سيبػيو) ت
بءُ   } السعشى في قػلو َِ فَ ُُُن  السُّ ن  ِْ 12) {أاَل إًُِ

ْن  }  ُِ ٌْ ََ  َهْصُشّفبً َع ن لَْيِس ِِ َم يَأْجِي ْْ . أؼ أن ) أال( ىحه  13) ){أاَل يَ
ىـ( جػاز دخػليا عمى 643. وقج ذكخ ابغ يعير ) ت( 14)ليا أن تجخل عمى الجسمة الفعمية والجسمة االسسية 

 ويدتجل بقػل الذاعخ عسخو بغ كمثػم : ( 15)الحخف 
 أال ال يجيمن أحٌد عميشا            َفَشَجيُل َفهَق الجيل الجاىِميَشا               

. وقج اختمفت في )أال( االستفتاحية ىحه أىي بديصة أم مخكبة؟ فقج ذىب الخميل ( 16)معشاىا ) حقًا( وقالػا أن 
ىـ( إلى تخكيبيا ،إذ يخػ ان )ال ( الشافية قج خخجت إلى التشبيو والعخض إذ دخمت عمييا ىسدة 175) ت 

: ) أال أكخم زيجًا( ، وتكػن )أال(   ، وفي حال : تشبيو ، كقػلظاالستفيام فيقػل ) أال : معشاىا في حال : ىّل 
 صمة بابتجاء الكلم ألنيا تشبيو لمسخاشب ، وقج تخدف )أال( بــــ)ال( أخخػ فيقال : أال ال ، كسا قال : 

  ( 17)فقام يذود الشاس عشيا بدفيو                    وقال أال  ال من سبيل إلى ىشد       
 ( 18): أال ال ، جعل ) أال( تشبييًا و) ال( نفيًا.ويقال لمخجل : ىل كان كحا وكحا فيقػل 

، يفيع مشيا، أن )أال( مخكبة مغ ( 19) و قال الخميل ) وقج تخدف )أال( بـــــــ)ال( أخخػ وجعل أال تشبييًا وال نفيًا (
  . (قاً ىسدة استفيام و)ال( الشافية ، وجعمت )أال( لمتشبيو ال الشفي ، ألن اليسدة دخمت عمى الشفي جعمتو تحكي

ىـ( 686والخضي اإلستخبادؼ )ت( 21) (643ت) ، وابغ يعير( 20)ىـ( 538ويحىب أيزًا الدمخذخؼ ) ت    
، إلى أن ) أال( ىحه مخكبة مغ )ال( الشافية وىسدة االستفيام ،إذ بتخكيبيا ىحا تغيخ معشاىا لمتشبيو ، ولحلظ  (22)

 ( 23)جاز أن تجخل عمى )ال( الشافية .

 كقػل الذاعخ : 
 ( 24)أال ال يجيمن أحٌد عميشا     

تخكيب) أال( االستفتاحية ، فأبػ  ىـ( فيخفزان دعػة745أبػ حّيان )ت ، و ( 25)ىـ( 672أما ابغ مالظ ) ت 
 ( 26)لشفي قبل شيء مغ ذلظ ( و) ليت( و) الشجاء( وال يرمح احّيان يخػ إنسا قج تقع قبل ) أّن( ) ربّ 

، ومعشى ( 27)والتحزيس ، ومعشى العخض شمب الذيء  بميغوالسعشى الثاني ليا أن تكػن لمعخض 
 ، كسا في قػلو تعالى ( 29)، ولحلظ اخترت بجخػليا عمى الجسمة الفعمية ( 28)التحزيس شمب الذيء بحث 

َى أَْى يَْغِفَش  هللاُ لَُكْن } َّْ (  30) {أاَل   جُحبِ
هبً ًََكثُْا أَْيَوبًُِنْ }،  ْْ ( 31){أاَل  جُقَبجِلُْى َ قَ

  . 

ويخػ ابغ مالظ أن ) أال( ىحه مخكبة مغ )ال( الشافية وىسدة االستفيام ، فيقػل ) أال التي لمعخض مخكبة مغ 
 . ( 32))ال( الشافية واليسدة، بخلف التي للستفتاح فإنيا غيخ مخكبة 
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أما أبػ حيان فيخفس التخكيب فيقػل ) وعشجؼ أن )أال( التي لمتخريز ليدت مخكبة مغ ىسدة االستفيام ، 
 . ( 33)و) ال( التي لمشفي ثع استعسمت لمتحزيس ، بل ىي بديصة وضعت لسعشى التحزيس 

يبيا ىحا لع وتخد ) أال( في ثلثة مػاضع مخكبة مغ ىسدة االستفيام و) ال ( الشافية مغ غيخ خلف ، وتخك
، وىحه السػاضع ( 34)يغيخ مغ حكع )ال( الشافية ولحلظ يبقى االسع مبيشًا معيا نحػ قػلشا ) أاّل رجل في الجار (

 ىي : 
    تدتعسل أحيانًا وىي عمى ىحه الحالة مغ التخكيب للستفيام مجخدًا عغ الشفي ، وقج أشار إليو الخميل  -1

 . نحػ قػل الذاعخ: ( 35)تفيام حكاية ( ىـ( بقػلو ) وأال التي في االس175) ت 
  ( 36)أال اصطيار لميمى أم ليا جمٌد                إذا أالقي الذي القاه أمثالي  

 وتدتعسل أيزًا وىي عمى ىحه الحالة مغ التخكيب لمتػبيخ ، كقػل الذاعخ :  -2
 ( 37)أال طعان  فرســــاَن عــــاديَة                أال يـــخـذهكم حهل التشانير   

 

 كقػل الذاعخ :  وتدتعسل أحيانًا لمتجلي -3
 (38)خير أب ما أثأت يد الغفالن               أال عـســـر ولى مدتطاع رجهعو 

 )أما (:   .2
أنيا تختمف عشيا مغ حيث أن ) أال( للستكبال ، و) أما( ، إال ( 39)مغ أحخف االستتفتاح والتشبيو كـــــ) أال(  

 . ( 40)الحال وحيثسا تقػل ) اما( أن زيجًا عاقل ، فقرجنا أنو عاقل عمى الحكيكية ال عمى السجاز
وتكػن ) أما( أيزًا ، وىحا ما ذكخه سيبػيو عغ الخميل فيقػل ) وتقػل أما إنو ذاىب وأما أنو مشصمق ، وسألت 

 ( 41)ظ فقال : أما أنو مشصمق ، فإنو يجعل كقػلو أنو مشصمق (الخميل عغ ذل
وىي عشج الخميل وسيبػيو في ىحه الحالة مخكبة مغ ) ما( الشافية ، و) ىسدة االستفيام( ، فيذيخ سيبػيو إلى 

 (42)ذلظ ) .... وكان يقػل أما التي في االستفيام حكاية (

أن ومعسػليا كلمًا مخكبًا مغ حخف واسع في قػلشا : ىـــ( حخف إذ جعميا مع 606وىي عشج ابغ خخوف ) ت
. وقال بعزيع أنيا اسع بسعشى حقًا ونفتح ( 43)ىـ( في: يا زيج 377أما إنظ ذاىب ، كسا قال أبػ عمي ) ت 

 . ( 44)بعجىا ىسدة ) أن( نحػ : أما إنظ ذاىب
يسثل ليا بـــــ)أما تقػم أما تقعج، ، معشى آخخ ) أما( وىػ أن تكػن ) لمعخض( و ( 45)ىــ( 703وزاد السالقي ) ت 

. ثع يقػل ) فل يكػن بعجىا إال الفعل ( 46)والسعشى أنظ تعخض عميو فعل الكيام والقعػد لتخػ ىل يفعميا اواًل( 
كــــــ)أال( السحكػرة فإن أتى بعجىا االسع فعمى تقجيخ الفعل فتقػل : أما زيجًا ،أما عسخًا ، والسعشى : أما تبرخ 

  ، ويشز عمى أن ) أما( ىحه بديصة مثل ( 47)نحػ ذلظ مغ تقجيخ الفعل الحؼ تجل عميو قخيشة الكلم  زيجًا أو
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ىـ( وابغ ىذام ، كلم السالقي ألنيع يخونو كلمًا لع يعثخ 749، ويخفس السخادؼ ) ت ( 48)) أما( االستفتاحية 
 عميو في كلم غيخه ، فيقػل السخادؼ ) وكػن( ) أما( عػضًا لع أره في كلم غيخه. 

والطاىخ أن ) أما( قج تكػن ىسدة االستفيام داخمة عمى حخف الشفي ، فيكػن السعشى عمى التقخيخ كسا في نحػ 
 . ((( 49)ألع  :

وقػل ابغ ىذام ) وزاد السالقي لـــــــ) أما( معشى ثالثًا ىػ أن تكػن حخف عخض بسشدلة ) أال( مقخونة بالفعل ، 
نحػ : ) أما تقػم( و) أما تقعج( وقج يجعى في ذلظ أن اليسدة للستفيام . التقخيخؼ مثميسا في ألع وأال وأن ما 

 ( 51)ػيو فيخاه الرحيحويؤيج ابغ ىذام محىب سيب( 50)نافية 
 ــ)أما( السفتػحة اليسدة السذجدة السيع في العخبية ثلثة مػاضع:  -

أَّهب السَّبئَِل فاَل }  السػضع األول أنيا تعصي معشى التفريل كسا في قػلو تعالى  -1 َّ ْش، َِ ب اليَحِيَن فاَلَ جَْق فَأَهَّ

ٌِْعَوِة َسبَّك فََحِذْخ{ ب بِ أَهَّ َّ َِش،   ٌْ جَ
(52 )

   . 

آَهٌُْا فَيَْعلَُوَْى أًَََُّ اْلَحقُّ ب الَِّزيَي فَأَهَّ }  السػضع الثاني أن تكػن لمذخط فيجل لدوم الفاء بعجىا كقػلو تعالى -2

ب الَّيَِي َكفَُشّا فَيَقُْلَُْى َهبرَا أََسادَ هللاُ  أَهَّ َّ ِن  ِِ { ِهْي َسبِّ
ً
ال

َ
ا َمث

َ
 . (53)ِبَهذ

و) أما( السػضع الثالث لـــــــ) أما( ، فتخد فيو مخكبة مغ ) أن السرجرية ( و) ما الدائجة( . ولتخكيب ) أما( في 
 ىحا السػضع فائجة سشػضحيا الحقًا. 

وقج أشار سيبػيو إلى تخكيبيا في ىحا السػضع حيث قال ) ومغ ذلظ قػل العخب : أما أنت مشصمقًا انصمقت 
 ًا ذىبت معو ، وقال الذاعخ وىػ عباس بغ مخداس : معظ ، وأما زيج ذالب

 ( 54)أبا خراشة أما أنت ذا نفر              فإن قهمي لم تأكميم الزبعُ         

فأنسا ىي ) أن ( ضست إلييا ) ما( ، وىي ) ما( التػكيج ولدمت كخالية أن يجحفػا بيا عػضًا مغ ذىاب 
 .( 55)الدنادقة واليساني مغ الياءالفعل كسا كانت الياء واأللف عػضًا في 

أؼ ذىب سيبػيو إلى أن ) ما( في )أما( في قػل العخب وقػل الذاعخ ىي عػض مغ ) كان( السححوفة 
وربسا جاء بعجه السخفػع والسشرػب جسيعًا نحػ قػليع )) ىــ( فائجة ذلظ فيقػل 392ويػضح لشا ابغ جشي ) ت 

ت مشصمقًا انصمقت معظ فححف الفعل تقجيخه ألن أنت مشصمقًا ، : أما أنت مشصمقًا انصمقت لمتعػيس ألن كش
وكخىت مباشخة ) أن( االسع فديجت ) ما( وصارت عػضًا مغ الفعل ومرمحة لمفع لتدول مباشخة )أن( االسع 

 وعميو بيت الكتاب: 
 أبا خراشة أما  أنت ذا نفر            فإن قهمي لم تأكميم الزبع         

 . ( 56)((نفخ قػيت وشجدت والزبع ىشا الدشة الذجيجةأؼ ألن كشت ذا  
وليذ ىشاك خلف بيغ الشحػييغ في ححف ) كان( بعج ) أن( السرجرية لمتعػيس عشيا بــــ) ما ( الدائجة    

 لكخالية دخػل )أن( السرجرية عمى االسع وىحا ما فدخه ابغ جشي وذىب إليو 
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)  وابغ عقيل ( 61)وابغ ىذام ( 60)والخضي اإلستخبادؼ ( 59)وابغ مالظ ( 58)وابغ يعير ( 57)كل مغ الدمخذخؼ 
 .  (64)والديػشي( 63)ىــــ(900، والذيخ خالج األزىخؼ ) ت ( 62)ىــــ( 769ت 

      ىـ( قج خالف جسيػر الشحػييغ ،إذ جعل 285وقج ذكخ الخضي اإلستخبادؼ ، والديػشي ، أن السبخد ) ت 
. وقج رداه  فيسا ذىب إليو ، يقػل الخضي ) وأجاز السّبخد ضيػر ( 65)إضيار كان ) ما( زائجة في ) أما( وجػز 

ورد ))، أما الديػشي فيقػل في رده عمى السبخد ( 66)كان عمى أن ما زائجة ال عػض وال يدتشج ذلظ إلى سساع(
يادة بأن ىحا الكلم جخػ مجخػ السثل فيقال كسا سسع وال يغيخ وليذ ىحا السػضع مغ مػاضع قياس ز 

 . ( 67)(("ما
 :  ) ِإّما ( -3

، ( 68)لـــــــ) إما ( عجة معاٍن في العخبية تذارُك بيا )أو( ، وىي ) الذظ( واإلبيام والتخييخ واإلباحة والتفريل 
، وقج وردت ( 69)وقج ذكخ ابغ عرفػر ) الذظ واإلبيام والتخييخ( مغ  معانييا ، ولع يحكخ اإلباحة والتفريل 

ب بتمظ السعاني ، فسغ مجيئيا لإلبيام قػلو تعالىفي القخآن الكخيع  ْن ّإِهَّ ُِ ب يُعَزّبُ َى إِلْهِش هللاِ إِهَّ ْْ }ّأَخُشَّى ُهْشَج

ن{ ِِ يَحُُْة َعلَْي
ب َكفُْساً{} ، ومجيئيا لقرج التفريل (  (70 ب َشبِكشاً ّإِهَّ     ، أما التخييخ فسثالو قػلو تعالى ( 71) إِهَّ

ب أَى جُعَِزَة }  ً إِهَّ ب أَى جَحَِخزَ فِيِِْن ُحْسٌب إِهَّ ، وأما الذظ فيي كقػلشا ) جاءني إما زيج وإما عسخو( ، أما  ( 72){َّ
 معشى اإلباحة فيكػن كقػلشا ) تعمع إما فقيًا وإما نحػًا( .

وقج اختمف الشحػيػن في ) إما( ىحه مغ حيث كػنيا بديصة أو مخكبة . فقج ذىب الخميل إلى أنيا مخكبة مغ 
( و) ما( الدائجة  يقػل سيبػيو ) وسألت الخميل عغ إنسا وكأنسا وحيثسا وإما في قػلظ وإما أن تفعل وإما ) إن

      أال تخػ أنيا لع تغّيخ  مػتتجعل بسشدلة مػت في حزخ  لع حكايات ألن ) ما( ىحهأن ال تفعل فقال ىغ 
،  لتسشع أْن مغ الشرب ولتجخل حيث في الجداء) حيث( عغ أن يكػن فييا المغتان الزع والفتح ، وإّنسا تجخل 

 والجليل عمى أن ) ما( مزسػمة إلى أن قػل الذاعخ :  حزخ وال لغػًا  فجاءت مغيخة ولع تجيء كسػت في
    (74) (((73)لقد كذبتك نفدك فأكذبَشيا                فإن جزعًا وإن إجسال صبر       
، وقج مثمو ( 75)) ما( مشيا أحيانًا واالقرار عمى ) أن( لمزخورة  جل سيبػيو عمى تخكيب ) إما( يححفوقج است

 بقػل الذاعخ الحؼ ذكخناه سابقًا ويسثمو أيزًا بقػل الشسخ بغ تػلب : 
 ( 76)سقتُو الرواعُد  من صّيف               وإْن من خريف  فمن ُيقدما          

     ويػافق السّبخد سيبػيو في تخكيب ) إما( ، يقػل ) فإذ قمت إما زيجًا فقج بيشت كلمظ عمى الذظ ، وزعع أن 
) إما( ىحه إنسا ىي ) إن( ضست إلييا ) ما( ليحا السعشى ، وال يجػز ححف ) ما( فييا إال أن يزصخ إلى 

 إلى أصػليا ، قال : ذلظ شاعخ فإن اضصخ جاز الححف ،ألن ضخورة الذعخ تخد األشياء 
 ( 77)((لقد كذبتك نفدك فأكذبَشيا                 فإن جزعًا وإن إجسال صبر       

 ( . 78)وقج خالف السّبخد سيبػيو في البيت الدابق ووجية ىحا الخلف أن ) أّن( في البيت الدابق شخشية
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سيبػيو والسبخد إلى تخكيبيا أو بداشتيا ، ما عجا أبا حّيان ،  الخميل وليذ ىشاك مغ الشحػييغ مغ أشار غيخ
 . (79)فقج ذىب إلى بداشتيا ، فيػ يخػ األصل في الحخوف البداشة ال التخكيب

 ويبجو أن ما ذىب إليو سيبػيو ىػ الرحيح بجػاز ححف) ما( عشج الزخورة ،  وأما قػل أبي حيان في
 يج ما ذىب إليو سػػ أن البداشة ىي األصل ال التخكيب. عًا يؤ بداشتيا فإنو لع يحكخ دليًل مقش

واختمفػا فييا أىي حخف عصف أو ال ؟ فقج ذىب سيبػيو إلى أنيا حخف عصف قال ) وإذا قمت مخرت بديج 
الخاكع ثع الداجج أو الخاكع فالداجج ، أو الخاكع ال الداجج ، أو الخاكع أو الداجج ، أو إما الخاكع وإما الداجج ، 

، ويػافقو السّبخد في ذلظ فقج قال و)إما( السكدػرة فإنيا تكػن ( 80)أشبو ىحا لع يكغ وجو كلمو إال الجخ (وما 
والحؼ (  81)في مػضع ) أو( وذلظ قػلظ : ضخبت إما زيجًا وإما عسخًا ألن السعشى ضخبت زيجًا أو عسخًا ....(

( 82)كيدان فقج نقل عشيع أنيا ليدت عاشفةنعخفو أن )أو( في العخبية حخف عصف .أما يػنذ وأبػ عمي وابغ 

. 
. وىحا يخد بسا قجمشاه مغ ( 83)ىــ( فيخػ أنسا ليدت حخف عصف باتفاق الشحػييغ 669وما ابغ عرفػر ) ت 

 قػل سيبػيو والسّبخد. 
ة والخلف الحؼ ذكخناه سابقًا يشز )إما الثانية( نحػ قػلشا ) قام أما زيج وإما عسخو( وألن األولى غيخ عاشف

،ألنيا قج تتػسط بيغ الفعل والفاعل أو بيغ أحج معسػلي العامل ومعسػلو اآلخخ ، أو بيغ السبجل والسبجل مشو 
(84 ) . 
 

 )ِإاّل(: -4
. وقج وردت في التشديل ( 85)إن )ِإاّل( بكدخ اليسدة وتذجيج اللم ، الغالب عمييا في العخبية أن تكػن أداة استثشاء 

جَْصِذيَةً{} لى بيحا السعشى كسا في قػلو تعا َّ ُِنء ِعٌذَ اْلبَْيِث إاِلَّ ُهَكبًء  إى َصاَلجُ
(86 )

  

( 87){فََسَجذُّا إاِلَّ إِْبِليسَ }
ٌَُْ إاِلَّ قَِليالً{}،    فََشِشبُْاْ ِه

(88   )  
خكيب فييا ويعجونيا بسشدلة وقج اختمف البرخيػن والكػفيػن في تخكيبيا ، فسحىب البرخييغ فييا أنيا بديصة ال ت

وكحلظ  ِإاّل التي للستثشاء بسشدلة دفمى( ، ىحا محىب الخميل قج أشار إليو سيبػيو بقػلو ) وكان يقػل ِدفَمى) 
 ( 89)حتى ( 

      أما الكػفيػن فيحىبػن إلى أنيا مخكبة ، وىع يتبعػن في ذلظ محىب الفخاء ، إذ قال ) ونخػ أن قػل العخب
وضسػا إلييا ) ال( فرار جسيعًا حخفًا واحجًا وخخجا مغ حج الجحج إذ  ) إال( إنسا جسعػا بيغ إن التي تكػن جحجاً 

. ويحىب الفخاء أيزًا ، أنيا مخكبة مغ ) أن( التػكيجية الشاصبة السذبو بالفعل )ال( ( 90)جسعا فرارا حخفًا واحجًا(
األولى في الم )ال( ،  الشافية ، بقػلو ) إال مخكبة مغ ) أن ( و) ال( العاشفة ححف الشػن الثانية مغ أن وأدغست

فإذا انترب االسع بعجىا فإن وإذا تبع ماقبميا في اإلعخاب فبل العاشفة فكان أصل قام القػم أال زيجًا ، قام القػم 
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إن زيجًا ال قام أؼ لع يقع فل لشفي حكع ما قبل إال ونقزو نفيًا كان ذلظ الحكع أو إثباتًا فيػ كقػلظ كان زيجًا 
 ( 91)ع أن زيجًا كأسج فقجمػا الكاف وركبػىا مع أن (أسج األصل عشج بعزي

ولع يدمع ىحا الخأؼ مغ الخفس فقج رفزو ابغ يعير ونعتو بالفداد حيث يقػل ) وىػ قػل فاسج أيزًا ألنا نقػل 
ما أتاني ِإاّل زيج فتخفع زيجًا وليذ قبمو مخفػع يعصف عميو ، ولع يجد فيو الشرب فيبصل تأثيخ الحخفيغ معًا( 

. ويخفزو أيزًا الخضي اإلستخبادؼ بقػلو ) وفيسا قال نطخ مغ وجػه ألن )ال( عمى السعشى الحؼ أوردنا ( 92)
غيخ عاشفة ، ومع التدميع فإن ) ال( العاشفة ال تأتي إال بعج اإلثبات نحػ جاءني زيج ال عسخو وأنت تقػل ) ما 

عغ مقتزبييا وذلظ ألنو يشرب بيا مخة ويتبع ألن مخة ولألخخػ و جاءني القػم إال زيج ( وألن فيسا قال عغ ال 
ما بعجىا لسا قبميا أخخػ وال يجتسع الحكسان معًا في مػضع وألن السعصػف عميو قميًل ما يححف والستعجد الحؼ 

 ( 93)ىػ السعصػف عميو عشجه مصخد الححف نحػ ما قام ِإاّل زيج(

فيػافق في ىحه الحالة محىب البرخييغ ، وقج تكمع ىـ( ، فيحىب إلى أن ) إاّل( غيخ مخكبة 682أما القخافي ) ت
إاِلَّ جَْفعَلٍُُْ{}عمييا عشجما فخق بيغ ) إال( في االستثشاء و) إاّل( في الذخط ، فيخػ قػلو تعالى 

،إن ) إال( في  ( 94)
  اآلية الكخيسة مخكبة مغ حخفيغ تقجيخه ) إن تفعمػه(  والشػن والتشػيغ يجغسان في اللم ، ألنو تجغع في حخوف 

، ثع يقػل ) و إال التي للستثشاء حخف ( 95)) يخممػن( ، فمسا أدغست بشيت ) إال( عمى صػرة حخف االستثشاء 
لسقارن يؤيج محىب التخكيب بــــــ) إال( يقػل جخجي زيجان ) أنيا مجغسة والجرس المغػؼ ا( 96)واحج  ال تخكيب فييا(

 .( 97)مغ أداتيغ ىسا ) أن ( و)ال((

وقج ذىب الجكتػر مرصفى الشحاس عمى أنيا مخكبة بقػلو : ) ىي مخكبة مغ ) أن( و)ال( الشافيتيغ وىسا 
) إال( ىحه التي خرريا الشحاة  يسثلن صػت الشفي في كثيخ مغ المغات البذخية وإذا أمعشا الشطخ في

 .( 98) (باالستثشاء وججنا معشاىا ال يكاد يخخج عغ الشفي
أما ) بخحذتخاس ( فل يخػ فخقًا بيغ ) إال( السخكبة مغ ) أن( الذخشية و) ال ( الشافية ، و) إال( االستثشائية ، 

)إال( مغ معشاىا األصمي إلى معشى فيي أيزًا مخكبة مغ الذخط والشفي ، فمع يبق فييا معشى الذخط فانتقمت 
االستثشاء ، فيقػل ) واالستثشاء أصمو مغ تخكيب الجسل فإن ) إال( مخكبة مغ إن الذخشية وال الشافية فسثل ) ما 
جاءني أحج إال زيجًا( أصميا ) أن لع يكغ جاءني زيٌج فسا جاءني أحج ( ...و)إال ( في مثل  ) ما جاءني أحجًا 

اشتقاق معشاىا مغ جسمة شخشية فمع يبق فييا في الحكيقة شيء مغ معشى الذخط وال  إال زيج ( وإن أمكغ
يدتأنف بيا جسمة بل ىي وما بعجىا جدء مغ الجسمة السدتثشى مشيا فيقخب معشاىا مغ معشى الشفي ولحلظ 

 ( 99)ميًل مشيع ( ذكخناىا ىشا . وىي في غيخ مثالشا أبعج بكثيخ عغ الذخط مشيا فيو مثال ذلظ ) فذخبػا مشو إال ق

فل يسكغ تقجيخ ذلظ كجسمة شخشية مثل ) مئة إال واحجا( أبعج عغ الجسمة الذخشية مغ الدابق. فانتقمت ) إال( 
 ( 100)مغ معشاىا األصمي إلى ىحا السعشى قياسًا عمى ) ما خل( و) ما عجا( ولحلظ تعسل إال في الشرب(



 

 

 

 

 

 

622 
 

 احباث املؤمتر انعهًي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   

 ( االول)اجملهد   2020كانىٌ االول  16-17

 

السذبو لمفعل و)ال( الشافية ، ألنشا عشج استعسالشا لـــــــ) إال(  ونحغ نخجح محىب الفخاء بتخكيب ) إال( مغ ) إن(
نذعخ بػجػد الشفي فييا الحؼ تعصيو )ال( خاصة إذا كان الكلم مدبػقًا بشفي.فعشجما نقػل ) ما جاء القػم إال زيج 

  ( ، فشكػن قج نفيشا الكيام عغ القػم وأثبتشاه لديج ، ألن نفي الشفي في العخبية ىػ إثبات.
 أال:   -5

أال: بفتح اليسدة وتذجيج اللم ، حخف مغ حخوف الصمب ، تعصي معشى التحزيس عشج دخػليا عمى الجسمة 
. وأول مغ أشار ( 101)الفعمية ، وتكػن بسعشى ) ىل( ولكغ ) ىل( أكثخ استعسااًل مغ ) أال( في التحزيس

أن ( و)ال( وكحلظ لئل ىي ) الن ال( ، نقػل إلى تخكيبيا مغ الشحػييغ الخميل بقػلو ) وأما ) أال( فإنيا ) 
. أؼ يخػ الخميل ، أن ( 102)ة (لـــــــ)أال( في المغتيغ مغ غش أمختظ أال تفعل ذلظ ، ولكغ تجغع في اللم ، والبج

)أال( مخكبة مغ )أن( الشاصبة و)ال( الشافية ، ثع أدغستا فتكػنت ) أال( ويحىب سيبػيو إلى أنيا مخكبة أيزًا 
) ىل( و  ) لػال أال ألدمػىغ )ال(( وجعمػا كل واحجة بسشدلة حخف واحج واخمرػىغ لمفعل حيث دخل فيقػل 

أؼ أن دخػل )ال( بتخكيبيا قج أعصاىا معشى التحزيس لحلظ أخمرت لمفعل ( ، 103)فييغ معشى التحزيس (
ومحىب الكدائي ( 104)ة(ىــــ( فيقػل في أصميا )أصل( ) أال( )ىل( قمبت الياء ىسد 189. أما الكدائي ) ت 

يقػؼ محىب التخكيب فييا ، ألن )ىل( كسا أسمفشا مخكبة مغ )ىل( االستفيامية و )ال( الشافية . ويخػ الكدائي 
أن )أال( الشاصبة مخكبة أيزًا مغ ) أن( الشاصبة ، و)ال( فقج قال ) أن ال( إذا كانت أخبارًا نربت ورفعت 

    (105)،وإذا كانت نييًا جدمت (
، إن تقجيخىا في اآلية ( 106){}أَّال يَْسُجذُّاىـ( ىحا عغ الكدائي في قػلو تعالى 338قل ابغ الشحاس ) ت وقج ن

، أما ) أال( في قػلو  ( 107)ىـ( ، فيي مخكبة مغ ) إن وال(215الكخيسة أن ال يدججوا أما عشج األخفر ) ت 
 . ( 108)ـ( إلى أنيا مخكبة مغ ) أن( و)ال(ىــ207تعالى ) أال تعبجوا هللا( فقج ذىب الكدائي ، والفخاء ) ت 

ىـ( ، فيحىب إلى أنيا مخكبة مغ )أن السرجرية أو السفدخة ( و) ال الشافية ( ، 542بغ لذجخؼ ) ت ا امأ
وبتخكيب ىحه األصػل قج تغيخ معشاىا إلى التحزيس ، وىحا ما ذىب إليو سيبػيو كسا أوردنا سابقًا ، إذ أن 

سعشى إال إذا كان بعجىا جسمة تخكيبيا قج أخمريا لمفعل حيث دخل فييا معشى التحزيس ، وال تكػن بيحا ال
فعمية مرجرية بفعل مزارع نحػ قػلشا ) أال تكخم زيجًا ( وتكػن لػمًا وتػبيخًا إذا كان الفعل الحؼ بعجىا 

 . ( 109)ماضيًا كقػلشا ) أال أكخمت خالجًا( 
بة لمفعل أو وقج ذكخ السخادؼ أيزًا تخكيبيا فيقػل) وأعمع أن ) أال( قج تكػن مخكبة  مغ ) أن( الشاص      

،وقج أجازوا في ) أن( ىحه أن (110){أَّ جَْعلُْا} السخففة وال الشافية ، فتعج حخفيغ ال حخفًا واحجًا ، كقػلو تعالى 

 . (111)تكػن مرجرية ناصبة لمفعل ومخففة مغ الثقيمة ومفدخة وذلظ واضح 
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، ىي ) أال( التحزيزية ،وإنسا ىي أن الشاصبة وال    }  أَّجَْعلُْا{وال يجعل ابغ ىذام ) أال( في قػلو تعالى 
. ( 112)الشافية أو أن  السفدخة أو السخففة مغ الثقيل وال الشالية ،ألن ) أن ( السخففة أو السفدخة ال عسل ليا 

ىـ( فيخػ أن )أال( في اآلية الكخيسة ىي تحزيزية مخكبة مغ )أن( الشاصبة و)ال( 749أما الدركذي ) ت 
 . ( 113)ػ بحلظ يخالف ابغ ىذام الشافية ، وى

وقج ذكخ األستاذ عباس حدغ رأيًا آخخًا في تخكيب ) أال( يقػل فيو ) أنيا مخكبة مغ ) أل ( و)ال( .... وصارا 
كمسة واحجة تؤدؼ معشى ججيجًا وتختز بأحكام ججيجة لع تكغ ليا قبل التػحيج ولػ زال عشيا ىحا التػحيج ولػ 

 .(114)معشاىا وحكسيا تغييخًا أصيًل واسعًا( زال عشيا ىحا التػحيج لتغيخ
 )كأّن(:   -6

 ( 115)إن أشيخ السعاني لــــــــ)كأن( في العخبية ، ىػ )التذبيو( وىػ محىب الجسيػر 

 . ( 116)وزاد الكػفيػن والدجاجي معشى ) التحقيق ( و) الذظ( و) الطغ( ، ومعشى التقخيب قالو الكػفيػن أيزاً 
وىي مغ الحخوف السخكبة عشج أكثخ الشحػييغ ، وأول مغ أشار إلى تخكيبيا الخميل ، يقػل سيبػيو ) وسألت 

بسشدلة كمسة واحجة ، وىي نحػ كأؼ مع أّن الخميل عغ كأن ، فدعع أنيا أن لحقتيا الكاف لمتذبيو ولكشيا صارت 
، وابغ الدخاج وابغ ( 118)، ويػافق الخميل وسيبػيو كل مغ الفخاء وابغ قتيبة ( 117)رجًل ، ونحػلو كحا وكحا درىسًا(

 .( 121)ىـ( 471، والذيخ عبج القاىخ الجخجاني ) ت( 120( )119)جشي وابغ فارس 
) أن( ألن السكدػرة  بيو وفتحت ىسدةوأصل الكلم عشجىع ) أن زيجًا كاألسج ( ، ثع قجمت الكاف للىتسام بالتذ

 ف جخ . ال يجخل عمييا حخ 
وأيزًا اختاره ( 122)ختاره السالقي ،ألنو يخػ أن األصل فييا البداشة وان تخكيبيا شارغ أما القػل ببداشتيا فقج ا

 ( . 123)أبػ حيان ألنو يخػ أن التخكيب خلف األصل 
ويبجو أن تخكيب ) كأن ( محىب حدغ ،ألنو قرج بو إلى لفطة ججيجة ليا استعساليا غي العخبية ،أال وىػ 

     . فشحغ نعخف أن ) الكاف( في العخبية تفيج معشى التذبيو ولكغ بتخكيبيا مع ( 124)ىتسام بالتذبيو وتػكيجه اال
 ) أن( الشاصبة التػكيجية ، تديج مغ نخيج أن نذبييو اىتسامًا وتػكيجًا. 

تكػن متعمقة ويحىب ابغ جشي إلى أن ما يعجىا مجخور بيا فيقػل ) إال أن الكاف اآلن لسا تقجمت ، بصل أن 
بفعل ، وال معشى فعل ،ألنيا فارقت السػضع الحؼ يسكغ أن تتعمق فيو بسححوف ، وتقجمت إلى أول الجسمة ، 
وزالت عغ السػضع الحؼ كانت فيو متعمقة بخبخ ) أن ( السححوف ، فدال ما كان ليا مغ التعمق بسعاني األفعال 

يا ، وأن كانت قج تقجمت ، وأزيمت عغ مكانيا ، وإذا كانت ، وليدت ىا ىشا زائجة ، ألن معشى التذبيو مػجػد في
غيخ زائجة فقج بقي الشطخ في ) أن( التي دخمت عمييا ، ىل ىي مجخورة أو غيخ مجخورة ، فأقػػ األمخيغ 

 . ( 125)عشجؼ أن تكػن )أن( في قػلظ كأنظ زيج مجخورة بالكاف (
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ا اسسًا بسشدلة ) مثل( ، وجعل لو مػضعًا مغ اإلعخاب أما الدجاج فخأػ أن الجار حقو أن يتعمق فقجر الكاف ىش
أن يكػن مبتجأ ، فاضصخ إلى أن قجر لو خبخًا لع يشصبق بو قط وال السعشى محتاج إليو ) كأن زيجًا أخػك( ، مثل 

 . ( 126)أخػه زيج أباك كائغ 
األول  وتخفع الثاني ،  إن الغالب عمى استعسال ) كأن( في العخبية ، ىػ دخػليا عمى السبتجأ والخبخ، فتشرب

فيي في ىحه الحالة تذبو الحؼ يقجم مفعػلو عمى فاعمو ، ولكشيا ليدت بقػة الفعل فل يجػز لشا فييا التقجيع 
، وأن خففت ) كأن( فيشاك مغ ( 127)والتأخيخ ألنيا ال تترخف ترخف األفعال األخخػ فيكػن لشا مشيا ) يفعل(

 . ( 128)يمدميا العسل ومشيا مغ لع يجد ذلظ 
وتترل بيا ) ما( الحخفية أحيانًا فمع تكفيا عغ العسل وقمشا الحخفية احتخازًا مغ االسسية ألنيا ال تكفيا عغ العسل 

ِت{} ، ومغ أمثمة مجيئيا مكفػفة قػلو تعالى ( 129) ْْ كأًوب يسبقْى إلى اْلَو
(130 )

 . 

 ) الت(:  -7
، وىي مخترة بشفي الحيغ ( 131)ىي مغ األدوات التي تعصي معشى الشفي عشج دخػليا عمى الجسمة االسسية 

الَت حيَِي َهٌَبٍص{والدمان نحػ قػلو تعالى  َّ ا  ّْ َّ }فٌََبدَ
(132)  . 

لقج تعجدت السحاىب في تأصيميا ، فأحجىا يحىب إلى أنيا مخكبة مغ )ال( الشافية وزيجت عمييا تاء التأنيث 
 لتأنيث المفطة كسا في تست وربت وقج حخكت لتحاشي التقاء، جيء بيا لداكشة ا
) ولػ ال أن )الت(  ىحا التخكيب ىػ الخميل بقػلو ، وأول مغ أشار إلى( 133)الداكشيغ ، وىػ محىب الجسيػر 

عخب في ) اآلن ( في القخآن بالتاء لكان الػقػف عمييا بالياء ، ألنيا ىاء التأنيث أنثت بيا )ال( وتديج ال تكتب
و) حيغ ( تاء فتقػل ) تاالن ( و) تحيغ( مثل ) الت حيغ مشاص ( وإنسا ىي ) الحيغ مشاص ( ، قال أبػ 

 وجدة الدعجؼ : 
 ( 135) (((134)العاطفهن تحين ما من عاطف          والسطعسهن زمان ال من مطعم    

ىــ( ).... والكدائي 207بالتخكيب يقػل الفخاء ) تىـــــ( ، فيقف بالياء مؤيجًا بالخميل 189أما الكدائي ) ت
. أما الفخاء فيخالف الخميل ألن الػقػف عشجه في ) الت( بالتاء فيقػل ) أقف عمى الت ( ( 136)يقف بالياء (

 . ( 137)بالتاء( 
ىـ( الخميل فيسا ذىب إليو بقػلو ) إن الت حيغ( مثل ) ال رجل في الجار ( ودخمت 215ويػافق األخفر ) ت

 لتاء في التأنيث قال الذاعخ : ا
   (138)تذكر حب ليمى الت حيشًا              وأضحى الذيب قد قطع القريشا      
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( 139)أما السحىب الثاني في ) الت( فيخػ أنيا )ال ( الشافية والتاء زائجة في أول الحيغ في مرحف ) اإلمام (

لتاء مترمة بــــــ)حيغ( كتب )وال تحيغ مشاص ( ، فيقػل أبػ عبيجة ) لع نجج في كلم العخب )الت( وان ا
 والػقف عمى ىحا الحخف )ال( واالبتجاء ) وتحيغ( واحتج بقػل الذاعخ : 

 ( 140)العاطفهن تحين ما من عاطف      

، ولع يدمع محىب أبي عبيجة ( 142)ىــ(528،)ت ( 141)ىـــ( في محلبو ابغ شخاوة 210ويػافق أبا عبيجة ) ت 
ىــ( قج رد عميو بقػلو ) وأما زعسو أنو رأػ السرحف الحؼ يقال لو اإلمام ، 310الصبخؼ ) تمغ الخد ، فشخػ 

التاء مترمة بــــــ)حيغ( فأن الحؼ جاءت بو مراحف السدمسيغ في اوصارىا ىػ الحجة عمى أىل اإلسلم 
 ( 143)والتاء في جسيعيا مشفرمة عغ حيغ (

ًا  إلى قياس الخط  فقال ) وأما قػل أبي عبيجة : إن التاء ورد الدمخذخؼ عمى أبي عبيجة وفشج رأيو مدتشج
بو ، فكع وقعت  متذبثداخمة عمى ) حيغ( فل وجو لو . واستذياده بأن التاء ممتدمة بـــــ)حيغ( في اإلمام 

 . ( 144)أشياء خارجة عغ قياس الخط (
}ال يَِلحُْكْن ِهْي أَْعَوبِلُكْن َشْيئبً أما السحىب األخيخ فيحىب إلى أنيا كمسة واحجة فعل ماض بسعشى نقز في قػلو   

ثع أبجلت ) الديغ ( فييا تاء، ، ) ليذ( ، أن اصل )الت( ىػ( 146)ىـ( 688، ويخػ ابغ أبي الخبيع ) ت ( 145){

أيذ (، ألنيا فعل واستكخىػا أن يقػلػا ) ليت( حتى ال ثع عادت الياء إلى األلف ألن أصل ) ليذ( ىػ ) ال 
 .( 147)تريخ لمتسشي 

مغػية السقارنة تبيغ لشا ما ىي ) الت( ومع نخػ أن اآلراء قج تعجدت في تأصيل ) الت( ، ولكغ الجراسات ال
 ت ؟استق

ىحه العبارة في يقػل بخحذتخاس ) فلت  مقرػرة عمى نفي وجػد الحيغ نحػ : ) الت حيغ مشاص( ، ويقابل 
 .( 148)العبخية عبارة معشاىا ، ) الت حيغ جسع السال ( و)الت ( ىشا )...( السصابقة لل بجون التاء (

أما جخجي زيجان فيقػل ) وقج تخكبت ) أيت( الدخيانية مع )ال( الشافية فكػنت ) ليت( لشفي الكػن السصمق مثل 
 .( 149)شي بو )الت() ليذ( ، وىي تحكخنا بالحخف السذبو بو ) ليذ( اع

      ويخػ الجكتػر إبخاليع الدامخائي أن ) الت( مخكبة مغ ) ال( واسع معشاه الػجػد بقػلو ) وقج عمل الشحػيػن 
) التاء( في ىحه األداة فقال جساعة أنيا لمتأنيث ، وقال آخخون أنيا لمسبالغة وفاتيع ، أنيا مخكبة ولع يفصشػا إلى 

) ليذ( ، وربسا كانت ) ال أيت( فرارت في العخبية ) ال أيت( ، ثع استفادت مغ  تخكيبيا ، وىي ال تختمف عغ
 .  (150)الشحت فرارت ) الت(

أما الجكتػر ميجؼ السخدومي فيحىب إلى أن )الت( في العخبية تقابل )....( األرامية  والتي معشاىا ال يػجج 
تي ىي مخكبة مغ )ال( واسع معشاه الػجػد وأن فيقػل ) وأكبخ الطغ أن )الت( ىحه تعخيب ) ....( اآلرامية ال
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معشى )...( ال يػجج . فميت اآلرامية مثل ) ليذ( ، وقج انتقمت إلى الغخبية بدبب مغ االترال الحؼ كان يج 
وقائسًا بيغ العخب وغيخىع مغ األقػام الدامية ، كالعبخييغ واآلرامييغ وغيخىع ، ولكغ العخبية لع تألف مثل ىحا 

 غع )....( ، فسالت إلى التخمز مشو بريخورتو أفًا عخبية ، فرارت )الت(. الرػت السش
فيي في األصل كسا ذكخ ‘ ندتصيع القػل أن )الت( مخكبة مغ )ال( الشافية وفعل الكيشػنة الجال عمى الػجػد 

الت( التي الجكتػر إبخاليع ) ال أيت( والحؼ يقابل ) ال أيذ( في العخبية ، ثع استفادت مغ الشحت وأصبحت )
 تذبو ) ليذ( . 

 : ) لن(   -8
ب ، كسا في قػلو ( 151)حخف يشرب الفعل السزارع ويشفيو وبخاصة للستكبال  ٌِْفقُْا ِهوَّ } لَْي جٌََبلُْا اْلبِشَّ َححَّى جُ

َى{ جُِحبُّْ
، وذىب عبج الػاحج ( 153). وال تفيج ) لغ ( تأييج الشفي وال تؤكجه ، كسا ذىب إليو الدمخذخؼ  (152)

،ويحىب ابغ عرفػر ) ت ( 154)ىـ( إلى أن ) لغ( لشفي ما قخب وال يستج معشى الشفي فييا 651الدممكاني ) ت 
 ويدتجل عميو بقػل الذاعخ : ( 155)ىـ( إلى أن) لغ( تأتي لمجعاء 669

 ( 156)لن تزالها كذلكم ثم ال زل            تدأليم خالدًا  خمهد الجسال       

ىشاك اختلف بيغ الشحػييغ في تخكيب ) لغ( وبداشتيا ، فسحىب الخميل فييا أنيا مخكبة ، فيقػل ) ...وأما 
 ( 157)السعشى )ال( ، ولكشيا اوكج( )لغ( فيي ) الأن( وصمت لكثختيا في الكلم أال تخػ أنيا تذبو في 

ع أنو ليذ في )لغ( زيادة وليدت مغ أما سيبػيو فل يػافق شيخو ويخفس ما ذىب إليو فيقػل ) وأما غيخه فدع
كمستيغ ولكشيا بسشدلة شيء عمى حخفيغ ليدت فييا زيادة وأنيا في حخوف الشرب بسشدلة )لع( في حخوف 
الجدم مغ أنو ليذ واحج مغ الحخفيغ زائجًا ولػ كانت عمى مايقػل الخميل لسا قمت : أما زيجًا فمغ أضخب ،ألن 

 .( 158) (أما زيج فل الزخب لوىحا اسع والفعل صمة فكأنو قال : 
ىـ( أنسا مخكبة مغ ) ال( و) أن( ححفت ىسدة  ) أن( تخفيفًا ،ثع ححفت األلف اللتقاء 189ويخػ الكدائي ) ت

 .( 159)الداكشيغ 
.وقج ( 160)أما الفخاء فمو في ) لغ ( رأؼ يخالف ما عجاه مغ الشحػييغ ،إذ يخػ أنيا) ال( بجلت ألفيا نػنًا        

ىـ( بقػلو ) وىػ ضعيف ألنو دعػػ ال دليل عمييا ، وألن )ال( لع تػجج ناصبة في 749السخادؼ ) ت رده 
  .(161) (مػضع

ىـ( مع الخميل ال بتخكيب ) لغ( فيقػل ) قال بعزيع : إنسا ىي ) أن( جعمت معيا 215ويتفق األخفر ) ت 
ت  ، وىحا قػل ، وكحلظ جسيع ) لغ( في )ال( كأنو يخيج ) ال يخالف هللا وعجه ( فمسا كثخت في الكلم ححف

 (  .162)(القخآن 

ىـ( ، فإنو يؤيج محىب الخميل بتخكيب ) لغ( ويخد عمى سيبػيو فيقػل ) إن ذلظ 248أما أبػ عثسان السازني ) ت
اليمدم الخميل ، ألجل أن الحخوف تتغيخ أحكاميا ومعانييا بالتخكيب أال تخػ أن لػ معشاه امتشاع الذيء المتشاع 
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يخه كقػلظ : ) لػ جئتشي أعصيظ( ،فإذا ركب مع )ال( صار معشاه امتشاع الذيء لػجػد غيخه كقػلظ ) لػ ال زيج غ
لكان كحا وكحا ( ووقع بعجه السبتجأ فقج تغيخ الحكع والسعشى، فكحلظ يجػز أن يكػن أصل لغ : )ال أن( ، ثع أن 

غ أضخب ، فتقجم ما انترب بالفعل الػاقع بعج ) لغ( الحكع تغيخ بتخكيب )ال( معو فجاز أن نقػل ) أما زيجًا فم
 .( 163)عميو (

ويؤيج الخماني ، الخميل فيسا ذىب إليو : ومشيا ) لغ( ... فأما الخميل فحىب إلى أن أصميا ال أن ، إال أن 
يل إال اليسدة ححفت تخفيفًا فالتقى األلف والشػن فححفت اللتقاء الداكشيغ فبقي ) لغ( وال يشترب فعل عشج الخم

بأن مزسخة أو مطيخة ، وألدمو سيبػيو أال يجيد : زيجًا لغ أضخب ، ألن زيجًا في صمة ) أن( ألنو مفعػل 
ضخب ، وال يمدم الخميل ىحا ألن الحخوف إذا ركبت انتقل حكسيا في غالب األمخ نحػ  ىل ، ولػ ، ولع إذا 

   ىحه الحخوف قج انتقمت عغ الحكع األول وكحلظ  ركبغ : فقيل : ىل ، ولػما، ولػال، ولسا ، أال تخػ أن معاني
 .  (164) () أن(  لسا ركبت انتقل حكسيا

ويمتدم ابغ جشي محىب التخكيب بـــــــ) لغ ( مغ )ال( و)أن( وىػ التدام ذو أىسية يشصمق إليو مغ دليل نمسدو مغ 
حخف واحج محىب الخميل في  خلل قػل ) ... ونطيخ ىحا الكلم في انو قج خمط بعزو ببعس وصار فيو كأنو

) لغ ( وذلظ أن أصميا عشجه )ال أن( وكثخ استعساليا فححفت اليسدة فالتقت ألف ) ال( ونػن ) أن( وىسا 
ساكشتان ، فححفت األلف مغ ) ال( لدكػنيا وسكػن الشػن فرارت ) لغ( فخمصت اللم بالشػن وصار ليسا 

العخب زيجًا لغ أضخب فمػ كان حكع ) أن( السححوفة بقي بعج باالمتداج والتخكيب حكع آخخ يجلظ عمى ذلظ قػل 
قبميا كسا كان قبل الححف والتخكيب لسا جاز لديج أن يتقجم عمى )لغ( ألنو ا وتخكيب الشػن مع )الم ( )ال( فححفي

كان يكػن في التقجيخ مغ صمة ان السححوفة اليسدة ولػ كان مغ صمتيا لسا جاز تقجيسو عمى وجو ، فيحا يمظ 
 .( 165)عمى أن الذيئيغ إذا خمصا حجث ليسا حكع ومعشى لع يكغ ليسا قبل أن يستدجا (

واعمع أنيع اختمفػا في لفطة )لغ( فحىب الخميل إلى أنيا ))ىـ( إلى تخكيبيا بقػلو 643ويحىب ابغ يعير ) ت 
فعل مدتقبل كسا أن مخكبة مغ )ال( و)أن( الشاصبة لمفعل السدتقبل ، نافية كسا أن )أن( كحلظ والسشفي بيا 

 .( 166)السشرػب بـــــــ)أن( مدتقبل ، فاجتسع في )لغ( ما افتخق فييا فقزى بأنيا مخكبة مشيا(
أما السالقي فيخجح بداشتيا وىػ كسا نعخف محىب سيبػيو فيقػل ) والرحيح مغ ىحه السحاىب محىب سيبػيو 

غ )ال( و)أن( لكانت )ال( داخمة عمى مرجر ومغ تبعو ألن التخكيب فخع عغ البداشة ،أنيا لػ كانت مخكبة م
 .( 167)((ثع أن السرجر بعج )ال( يعخب مبتجأ ويخاد لو خبخ مثل ) لغ يقػم زيج ( ) ال قيام زيج ( ولع يدسع ىشا

ويخفس التخكيب أيزًا كل مغ السخادؼ ، وابغ ىذام ويدتجالن عمى ذلظ بجػاز تقجيع معسػل ليسا نحػ ) زيج لغ 
 .( 168)أضخب(
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ى تخكيبيا بقػلو ) ولغ رجحت الجراسات السحجثة تخكيب) أن ( مغ )ال( و)ان( ، فيشز جخجي زيجان عم وقج  
الشافية و)أن( السرجرية فقرجوا في بادغ أمخىا نفي السرجر الحؼ يمسح فيو معشى االستكبال ثع مشحػتة مغ)ال(

 ( . 169)أشمقت لشفي االستكبال (

محىب الخميل بالتخكيب فيقػل : ) وىي مخكبة  ال مفخدة وأصميا ) ال أما الجكتػر ميجؼ السخدومي ، فيخجح   
، ونخاه أيزًا يفشج ما ذىب إليو سيبػيو بقػلو   ) والحؼ أوقع سيبػيو في مثل ما ( 170)أن ( ، وىػ رأؼ الخميل ( 

كو عميو ، فإن وقع فيو أنو لع يفيع وجية نطخ الخميل في ذلظ ولع يجرك أن الخميل لع يفتو مثل ما ضغ أنو استجر 
الخميل كان يخػ أن الكمستيغ )إذ ركبتا ولكل مشيسا معشى وحكع صار ليسا بالتخكيب حكع ججيج ( فأم يعج ) ألن( 
السخكبة مع )ال( حكسيسا األول ، وصار ليسا بعج التخكيب استعسال ججيج ، ولحلظ لع يعج  العتخاض سيبػيو 

  (171)مكان (
) لغ( مغ )ال( و)أن( واستجل عمى ذلظ مغ خلل ما نعسل بو عشج  ونحغ نسيل إلى محىب الخميل بتخكيب

دخػليا عمى الفعل السزارع إذ تحجث فيو شيئيغ األول نفيو ونخمرو للستكبال والثاني نربو ، فالشفي يكػن 
 بــــــــ) ال( ، والشرب بـــــــــــــــــــ)أن(. 

 )لعل (  -9
السعاني ىػ ) التخجي ( نحػ قػلشا ) لعل هللا يخحسشا( ، و)اإلشفاق( نحػ ، وأشيخ ىحه معان عجةٍ إن لــــــ) لعل( 

، واستجلػا بقػلو ( 173)وقالػا أيزًا أنيا تأتي ) لمتعميل( وحكى ىحا األخفر والكدائي ( 172)قػلشا) لعل العجو يقجم(
، وأيزًا ( 175)ىـ( 377، أما األربمي فثبتو لقصخب وأبي عمي الشحػؼ ) ت ( 174) }لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون {تعالى 

، ومغ ( 177). أما الجراسات السحجثة فقج أشارت إلى أنيا لمتخجي والتعميل ( 176)يحىب اليخوؼ إلى أنيا تعميل 
، ( 179)، وتبعيع ابغ مالظ ( 178)معانييا أيزًا التي أشار إلييا الشحػيػن ىػ ) االستفيام( وقج تسدظ بو الكػفيػن 

َ ّهَ }واستجلػا عمى ذلظ بقػلو تعالى   .( 181)، والحجيث الشبػؼ الذخيف " لعمشا أعجمشاك" ( 180){ يُذِْسيَك لَعَلََُّ يَّزكَّىب

. وقالػا ( 182)وقج رفس البرخيػن ىحا السعشى وخخجػىا في اآلية عمى أنيا ) تخج( وفي الحجيث أنيا ) إشفاق(
ىـ( وأبي عبج هللا 207ت  لى الفخاء )إأنيا تأتي أيزًا بسعشى الذظ وقج ذكخه أبػ حيان في االرتذاف وندبو 

}لَعَلِّي . وقج خصأه البرخيػن أيزًا . وعشج اليخوؼ ، تكػن بسشدلة ) عدى ( واستجل بقػلو تعالى ( 183)الصػل

 .(185)، وتقجيخىا ) عدى أبمغ(( 184) أَْبلُُغ اْْلَْسبَبَة{
بأن قالػا  ) إنسا قمشا أن أما تأصيميا فقج ذىب الكػفيػن إلى أنيا بديصة واللم فييا أصمية واحتجػا عمى ذلظ 

اللم أصمية ألن ) لعل( حخف، و الحخوف كميا أصمية ،ألن حخوف الديادة التي ىي اليسدة واأللف والياء والػاو 
والسيع والتاء والشػن والديغ والياء واللم والتي يجسعيا قػلظ ) اليػم نشداه( و) ال أنديتسػه( و)سألتسػنييا( إنسا 

فعال ، فأما الحخوف فل يجخميا شيء مغ ىحه الحخوف عمى سبيل الديادة ، بل يحكع عمى تختز باألسساء واأل
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سساء واألفعال إال حخوفيا كميا بأنيا أصمية في كل مكان عمى كل حال ، أال تخػ أن األلف ال تكػن في األ
بة ، بل نحكع عمييا بأنيا قمبة ، وال يجػز أن يحكع عمييا في )ما( و)ال( و)يا( بأنيا زائجة أو مشقمة أو مشزائج

 .( 186)(أصمية ،ألن الحخوف ال يجخميا ذلظ ، فجل عمى أن اللم أصمية 
أما البرخيػن وأوليع الخميل فحىبػا إلى أن اللم األولى فييا زائجة فيقػل ) ولعل حكاية ألن اللم ىا ىشا زائجة 

ىـ( الخميل في ذلظ فيقػل) ومغ ىحه 285د ) ، وقج وافق السبخ ( 187)بسشدلتيا ألفعمغ ، أال تخػ أنظ تقػل عمظ (
للم زائجة فإذا قمت لعل زيجًا  يأثشا بخيخ ولعل عسخًا يدودنا االحخوف لعل تقػل لعل زيجًا يقػم ...وأصمو ) عل( و 

 ( .188)فإنسا مجاز ىحا الكلم مغ القائل أنو ال بأمغ أن يكػن ىحا كحا(

، واستجلػا عمى ذلظ بقػل ( 189)بأنيا قج ححفت كثيخًا في كلم العخبواحتج البرخيػن لديادة اللم في ) لعل(، 
 الذاعخ :

   (190)أن يتقدما بعد  ما            يفهت ولكن علَ ولدت بمهام عمى األمر       
 وقػل اآلخخ : 

     (191)ساعة             تسر وسيهاء من الميل يذىب  لَ لك الخير عممشا بيا ع     
( 192)لديػشي رأيًا يحىب إلى أن اللم األولى في ) لعل( ، ىي الم االبتجاء ولع يشدباه ألحج ويحكخ السخادؼ ، وا

. 
ونحغ نخجح محىب التخكيب في ) لعل( مغ ) اللم الدائجة ( و)عل( ودليمشا عمى ذلظ ما ذىب إليو البرخيػن 
مغ جػاز ححف اللم في الكلم ، واستجلػا عمى ذلظ كسا عخفشا بكلم العخب ، والحؼ يجل عمى أنيا  زائجة أيزًا 

 . عشج ححفيا مغ )لعل( بقيت عاممة إذا نربت االسع ورفعت الخبخ
 )لم(  :  -11

لَن يُْلَذ{إن )لع(  في العخبية حخف جدم يشفي الفعل السزارع ويقمبو ماضيًا نحػ قػلو تعالى  َّ } لَْن يَِلذْ 
(193)

 . 

واختمفت اآلراء في تأصميا ، فسحىب الخميل أنيا ) الم( ضست إلييا ) ما( فيقػل ) لع خفيفة مغ حخوف الجحج 
ع ،إنسا ىي الم ضست إلى ) ما( ثع ححفت األلف كسا قالػا : ونحػ ذلظ بشيت كحلظ ، ولع اللم مفرػلة مغ السي

 ( 194)(غيخ أنيا لسا كانت كثيخة الجخؼ عمى المدان أسكشت السيع 

ويحىب سيبػيو إلى أنيا مسا جاء عمى حخفيغ يقػل ) فيحا ما جاء مغ األفعال واألسساء عمى حخفيغ ..... وىل 
، أما الفخاء فيحىب إلى أن أصل )لع( ىػ )ال( فأبجلت األلف ( 195)(ىي للستفيام ولع ىي نفي لقػلو فعل

 . ( 196)ميساً 
ىـ( فقج ذىب إلى تخكيبيا مغ )ال( الشافية ، و)ما( الشافية فيقػل ) ولع كأنو مأخػذ مغ 794أما الدركذي )ت 

سدتقبل والسيع مغ )ما( )ال( و)ما( ألن )لع ( نفي للستكبال لفطًا فأخح اللم مغ )ال( التي ىي لشفي األمخ في ال
التي ىي لشفي األمخ بالساضي وجسع بيشيسا إشارة إلى أن في )لع( السدتقبل والساضي وقجم اللم عمى السيع 
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إشارة إلى أن ) ال( ىػ أصل الشفي وليحا يشفي في  أثشاء الكلم فيقال ) لع يفعل زيج وال عسخو( و) لغ أضخب 
 .( 197) (زيجًا وال عسخًا(
اسات السقارنة إلى محىب التخكيب فيقػل بخجدتخاشخ ) ومسا يذتق مغ )ال( : الت: وىي نادرة وأشارت الجر 

التكاد تػجج إال في القخآن الكخيع وبعس الذعخ العتيق ومغ ذلظ : )لع( ربسا كانت مخكبة مغ )ال( و)ما( الدائجة 
جسمة كسا ححفت الفتحة االنتيائية ، فححفت الفتحة السحجودة اإلنتيائية في بعس أحػال التخكيب المفطي في ال

 ( .198)(المغات الدامية ثع قرخت الحخكة لمداكغ بعجىا

ويؤيج التخكيب جخجي زيجان فيقػل) وربسا كان األصل في )لع( كحلظ )الأم( لكشيا تشػعت معشاىا بحيث ال يعمل 
ػن إما تشػعًا لألداة األصمية )ال( عمييا قصعيًا ، ويقال باإلجسال أن جسيع األدوات التي تفيج الشفي عمى أنػاعو تك

 . (199)(أو مخكبة مشيا
ويساثل الخأؼ الجكتػر ميجؼ السخدومي ،إذ يخػ أن تخكيب )لع( ىػ أصالة لمشفي فيقػل: ) ويبجو أن )لع( و)لسا( 
أداتان مخكبتان ال مفخدتان وبشاؤىسا يذعخ بالتخكيب ألن الحؼ يجل عمى الشفي أصالة ىػ : ال وما ومغ ال 

قت العخبية أدوات نفي مخكبة بصخيقة الشحت فجاللة )لع( و)لسا( عمى الشفي لع تكغ مدتفادة مشيا أصالة اشت
 ( 200) (ولكشيا مغ )ال( السجلػل عمى وجػدىا فييا اللم التي يبجأ بيا كل مشيسا

 ) ميسا(: -11
 ( 202)الطخفية. وتكػن مجخدة عغ ( 201)السذيػر عغ ) ميسا( في العخبية أنيا اسع مغ أسساء الذخط

 واستجل بقػل الذاعخ: لحلظ  وإن تسدظ ابغ مالظ 
 ( 203)وأنك ميسا تعط بطشك سؤالو           وفرجك ال مشتيى الذم اجتسعا         

 واستجل عميو بقػل : ( . 204)ن ذكخه ابغ مالظ وال تكػن استفياما وا
  (205)أودي نبطي وسربارلو            ميسا لي الميل ميسالو           

، واستجل عميو ( 206)ىــ( 581وال تخخج ميسا عغ االسسية وتكػن حخفًا بسعشى ) أن( كسا زعع الديمي ) ت 
 بقػل الذاعخ : 

 (207)وميسا تكن عشد امرئ من خميقة          وإن خاليا تخفى عمى الشاس تعمم       
َِ ِهْي آيٍَة ِلحَْسَحَشًَب  }في قػلو تعالى ( 208)وقج استجل الشحػيػن عمى اسسية ) ميسا( عػد الزسيخ َوب جَأِْجٌَب بِ ِْ َه

}
(209)

 . 

لقج اتفق الكػفيػن والبرخيػن عمى تخكيبيا ، ولكشو اتفاق ال يخمػ مغ خلف في نقصة جػىخية إال وىي 
ىـ( 180األصػل التي تكػنت مشيا تمظ المفطة . فالخميل أول البرخييغ يحىب إلى تخكيبيا فيقػل سيبػيو )ت 

بسشدلتيا مع ) متى ( إذا  ل عغ ميسا فقال : ىي ) ما( إذ ادخمت عمييا ))ما((لغػًا ) وسألت الخميعمى لدانو 
} أَْيٌََوب قمت ) متى تأتيشي آتظ( وبسشدلتيا مع ) إن ماتأتشي آتظ( وبسشدلتيا مع أيغ كسا قال سبحانو وتعالى 
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ت{ ْْ جَُكًُْْا  يُذِْسْكُكُن اْلَو
ولكشيع ( 211)ت )أياما تجعػا فمو األسساء الحدشى (وبسشدلتيا مع أؼ إذا قم،  (210)

 ( .212) (استكبحػا أن يكخروا لفطًا واحجًا فيقػلػا ماما : فأبجلػا الياء مغ األلف التي في األولى(

. أما األخفر والدجاج (213)و إذ ضع إلييا ما(كيبيا فيقػل) وقج يجػز أن يكػن مويديج سيبػيو رأيًا آخخ في تخ 
إلى أنيا مخكبة مغ ) مو( أسع فعل معشاه اكفف زيجت عمييا ) ما الذخشية( فحجث ليا  والكػفيػن فيحىبػن 

فيع في ىحه الحالة يػافقػن ( ،214)بحلظ معشى لع يكغ قبل التخكيب ومعشاه اكفف عغ كل شيء ما تفعل أفعل
 الخأؼ الثاني الحؼ ذكخه سيبػيو. 

       ؼ يشطخون إلى  أنيا أسع بكامميا عمى وزن وقال بعزيع أنيا بديصة ال تخكيب فييا، وأصحاب ىحا الخأ
و يشز ابغ ( .215)) فعمى( واأللف لمتأنيث وزال التشػيغ لمبشاء، ألنيع يخون أن التخكيب عمى خلف األصل 

ىــــ( عمى بداشتيا بقػلو ) وىي بديصة ال مخكبة مغ مو وما الذخشية ، وما الدائجة ثع أبجلت 761ىذام )ت 
 . ( 216)ألولى دفعًا التكخار ، خلفًا لداعسي ذلظ(الياء مغ األلف ا

ونحغ نسيل إلى تخكيب ) ميسا ( وذلظ أن تعميل الخميل فيسا ذىب إليو في تخكيبيا مدألة ذوقية بقجر ما ىي  
حاجة المغة إلى مثل ىحا التخكيب وال يخيج الخميل بكلمو استكباح التكخار ألنو ليذ قبيحًا في العخبية ، 

يا التكخار المفطي مغ وسائل المغة في التػكيج ))لكشو يخمي إلى نػع مشو يدتكبحو العخب وال يجرك فالسعخوف في
حيغ سأل الدبب الحؼ دعا إليو العخب أن ( 217)إال بالحوق وليذ قػلو كخىػا أن يذبو كلميع بشبح الكلب(

وتعميمو بأنيع استكبحػا أن يرغخوا ) واصًل( عمى أو يرل مع أن الكياس يقتزي أن يرغخ عمى ) ويرل( 
يقػلػا ) ما ما( لػ بأنيع كخىػا أن يذبو كلميع بشبح الكلب ال يدتشج إلى أصل عمسي ولكشو يدتشج إلى حذ 

   218لغػؼ وذوق مػسيقي وىػ تعميل استحداني.
اىيجؼ ، أّن أىع ماتػصمشا إليو في ىحا البحث أن أول مغ أشار إلى ضاىخة التخكيب كان الخميل بغ أحسج الفخ 

، ولغ ، ولع ..... الخ( ، وتكسغ  أالوىحا ما لسدشاه مغ خلل ما قالو بتخكيب عجد مغ األدوات الشحػية مثل )
أىسية ما ذكخه الخميل في ىحا السزسار أن تخكيب بيغ الذيئيغ في العخبية وجعميسا بسشدلة الذيء الػاحج ، 

كسغ اإلفادة مغ التخكيب في العخبية في تكثيخ السعاني يحجث ليسا معشى وحكسا لع يكغ ليسا قبل التخكيب إذ ت
واألمخ نفدو عشج سيبػيو عمى الخغع أنيسا لع يصمقا مرصمح ))مخكب(( عمى ىحه السدألة ، ومسا واالحكام.

تػصمشا اليو أن الفخاء اول مغ أشمق مرصمح السخكب عمى ىحه السدألة . واألمخ نفدو عشج ابغ جشي ، مخة 
    الخمط واالمتداج ، ومخة اخخػ يدسييا ) السخكب( وبعج ذلظ استقخ ىحا السرصمح تدسيتو نخاه يقػل مرصمح

)) السخّكب أو السخكبة (( عشج بكية المغػييغ . واألمخ نفدو عشج المغػييغ السحجثيغ . وىحا األمخ واضح مغ 
  صػل .  خلل ما عخضشاه مغ احكام نحػية تخّز  عجدًا مغ األدوات الشحػية الستعجدة األ
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  السرادر والسراجع 

 

 القخآن الكخيع . -
ارتذاف الزخب مغ لدان العخب ،ألبي حيان األنجلدي ، تحقيق الجكتػر مرصفى الشّساس ، الصبعة  -

م، مصبعة 1987، مصبعة الحىبي ، والجدء الثاني في سشة 1984األولى ، الجدء األول في سشة 
 السجني .

األصػل ، البغ الدخاج ، تحقيق الجكتػر عبج الحديغ الفتمي ، الصبعة الثانية ، مؤسدة الخسالة  -
 م. 1987لمصباعة والشذخ والتػزيع ، بيخوت ، 

اعخاب ثلثيغ سػرة مغ القخآن الكخيع ، ألبي  عبج هللا الحديغ بغ أحسج بغ خالػيو ، مصبعة دار مكتبة  -
 م. 1985اليلل ، بيخوت ، 

 لبشان .  –ي  الذجخية ، أبػ الدعادات بغ الذجخؼ ، دار السعخفة لمصباعة والشذخ ، بيخوت االمال -
املء ما مغ بو الخحسغ مغ وجػه االعخاب والقخآات في جسيع القخآن ، ألبي البقاء العكبخؼ ، السصبعة  -

 ىـــــ.1321السيسشة ، مرخ ، 
ػفييغ ، ألبي البخكات االنبارؼ ، تحقيق دمحم االنراف في مدائل الخلف بيغ الشحػييغ البرخييغ والك -

 م. 1963محيي الجيغ عبج الحسيج ، الصبعة األولى ، مصبعة االستقامة ،
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 ىـ.1328البحخ السحيط ، ألبي حيان األنجلدي ، الصبعة األولى ، مصبعة الدعادة ، مرخ ،  -
الفزل ابخاليع ، الصبعة األولى ،  البخىان في عمػم القخآن ، للمام بجر الجيغ الدركذي ، تحقيق دمحم أبػ -

 م. 1957مصبعة عيدى البابي الحمبي ، مرخ ، 
بغية الػعاة في شبقات المغػييغ والشحاة ، الديػشي ، تحقيق دمحم أبػ الفزل ابخاليع ، الصبعة األولى ،  -

 م.1965مصبعة عيدى البابي الحمبي ، مرخ ، 
ديج أحسج صقخ ، دار احياء الكتب العخبية عيدى تأويل مذكل القخآن ، ابغ قتيبة ، شخح وتحقيق ال -

 البابي الحمبي وشخكاءه. 
التبيان السصمع عمى اعجاز القخآن ، البغ الدممكاني ، تحقيق أحسج مصمػب والجكتػر خجيجة الحجيثي ،  -

 م.1964السصبعة األولى ، مصبعة العاني ، بغجاد ، 
في الجامعة السرخية االستاذ الكبيخ بخجدتخاسيخ ، التصػر الشحػؼ لمغة العخبية سمدمة محاضخات القاىا  -

 م.1939
 لبشان.  –تفديخ الكذاف ، الدمخذخؼ ، دار الكتاب العخبي ، بيخوت  -
تيحيب المغة ، ألبي مشرػر دمحم بغ أحسج األزىخؼ ، تحقيق عبج الدلم دمحم ىارون ، دمحم  عمي الشجار  -

 م.1964، الجار القػمية لمصباعة ، مرخ ، 
ز ،ألبي الفتح عثسان بغ جشي ، تحقيق دمحم عمي الشجار ، الصبعة الثاني ، دار اليجػ الخرائ -

 بيخوت.  –لمصباعة والشذخ 
الجشي الجاني في حخوف السعاني ، حدغ بغ قاسع السخادؼ ، تحقيق شو محدغ ، مؤسدة دار الكتب  -

 م. 1976لمصباعة والشذخ ، السػصل ، 
األمام علء الجيغ األبمي ، قجم لو العلمة الجميل الديج دمحم  جػاىخ األدب في معخفة كلم العخب ، -

 م.1970ميجؼ السػسػؼ ، الصبعة الثانية ، الشجف ، 
الجرر الكامشة في أعيان السائة الثامشة ، شيخ االسلم شياب الجيغ العدقلني ، تحقيق دمحم سيج جاد  -

 الحق ، مصبعة السجني. 
 خح وتعميق الجكتػر دمحم حديغ ، السصبعة الشسػذجية .ديػان األعذى ) ميسػن بغ قيذ( ، ش -
رصف السباني في حخوف السعاني ،لألمام احسج  بغ عبج الشػر السالقي ، تحقيق احسج دمحم الخخاط ،  -

 م. 1975مصبعة زيج بغ ثابت ، دمذق ، 
الصبعة سخ صشاعة االعخاب ، ألبغ جشي ، تحقيق لجشة مغ األساتحة : مرصفى الدقا واخخون ،  -

 م.1954األولى ، مصبعة مرصفى البابي الحمبي واوالده ، مرخ 
شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ مالظ ، لبياء الجيغ عبج هللا بغ عقيل العقمي، ومعو كتاب مشحة الجميل  -

بتحقيق شخح ابغ عقيل لسحسج محيي الجيغ عبج الحسيج ، الصبعة الخابعة عذخ ، مصبعة الدعادة ، 
 م. 1964مرخ 
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خح  جسل الدجاجي ، البغ عرفػر االشبيمي ) الذخح الكبيخ( ، تحقيق الجكتػر صاحب أبػ جشاح ، ش -
 م.1985مصبعة مجيخية دار الكتب ، السػصل ، 

شخح ديػان زىيخ بغ ابي سمسى ، صشفو ااالمام أبي العباس الذيباني ثعمب ، الجار القػمية لمصباعة  -
 م. 1964والشذخ ، القاىخة ، 

 لبشان . –لسغشي ، الديػشي ، مشذػرات دار مكتبة الحياة ، بيخوت شخح شػاىج ا -
 م. 1960صحيح مدمع ، القاىخة ،  -
العيغ ، الخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ ، تحقيق الجكتػر ميجؼ السخدومي ، الجكتػر ابخاليع الدامخائي ،  -

 م. 1985 – 1980الكػيت مصابع الخسالة ، بغجاد ، دار الحخية لمصباعة ، 
 لمغة السقارن .فقو ا -
الفمدفة المغػية وااللفاظ العخبية ، جخجي زيجان ، راجعيا وعمق عمييا الجكتػر مخاد كامل ، شبعة دار  -

 اليلل . 
في مشيج الدالظ في الكلم عمى الفية ابغ مالظ ، ألبي حيان االنجلدي ، تحقيق سجني جميدر ،  -

 م.1947نيػىافغ ، 
 م. 1964يجؼ السخدومي ، الصبعة األولى ، بيخوت ، في الشحػ العخبي نقج وتػجيو ، د. م -
كتاب األزلية في عمع الحخوف ، عمي بغ دمحم الشحػؼ اليخوؼ ، تحقيق عبج السعيغ السمػحي ، دمذق ،  -

 م. 1971
ىــــ، مصبعة عبج الدلم ىارون ، الصبعة الثالثة ، عالع 1317 -1316الكتاب ، سيبػيو ، شبعةبػالق  -

 م.1983الكتب ، 
ب الكافية في الشحػ ، ابغ الحاجب الشحػؼ ، شخحو رضي الجيغ االستخبادؼ ، الصبعة الثانية ، كتا -

 م. 1979بيخوت 
كتاب السقترج في شخح االيزاح  ، لعبج القاىخ الجخجاني ، تحقي الجكتػر كاضع بحخ السخجان ،  -

 م. 1982السصبعة الػششية ، عسان ، 
الحيجرة اليسشي ، تحقيق ىادؼ عصية مصخ ، الصبعة كذف السذكل في الشحػ ، لعمي بغ سميسان  -

 األولى ، مصبعة الخشاد . 
 لدان العخب ، ابغ مشطػر ، اعجاد يػسف خياط ونجيع مخعذمي ، دار لدان العخب ، بيخوت.  -
الكػفة ومشيجيا في دراسة المغة والشحػ ، الجكتػر ميجؼ السخدومي ، الصبعة الثانية ، القاىخة ،  مجرسة -

 م. 1958
معاني الحخوف ، البي الحدغ الخماني ، تحقيق عبج الفتاح شمبي ، الصبعة الثانية ، مكة السكخمة ،  -

 م. 1986
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معاني القخآن واعخابو ،ألبي اسحاق الدجاج ، تحقيق الجكتػر عبج الجميل شمبي ، الصبعة األولى ، شبعة  -
 م. 1988دار الكتب ، بيخوت 

اء ، تحقيق دمحم عمي الشجار ،أحسج يػسف نكجاني ، الصبعة الثالثة معاني القخآن لمفخاء، ألبي زكخيا الفخ  -
 م. 1983، عالع الكتب ، بيخوت ، 

السقخب ، ابغ عرفػر ، تحقيق احسج عبج الدتار الجػارؼ ، عبج هللا الجبػرؼ ، الكتاب الثالث ،  -
 مصبعة العاني ، بغجاد . 

 م. 1963ق عزيسة ، عالع الكتب ، بيخوت ، السقتزب ، البي العباس السبخد ، تحقيق دمحم عبج الخال -
 الشحػ العخبي نقج وبشاء ، الجكتػر ابخاليع الدامخائي ، مصابع دار صادق ، بيخوت.  -
ىسع اليػامع في شخح جسع الجػامع ، الديػشي ، تحقيق وشخح االستاذ عبج الدلم دمحم ىارون ،  -

 م.     1975الجكتػر عبج العال سالع مكخم ، مصبعة الحخية ، بيخوت ، 
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 . 226الكافية في الشحػ : (      (3
4)
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5)
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7)
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9)
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 . 325/ 4الكتاب :  (       
12)
 

 . 13البقخة:  (     
13)
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18)
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20)
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 . 244/ 1، الترخيح : 69/ 1، مغشي المبيب : 372 -371، الجشي الجاني : 307/ 2يشطخ : الكتاب :  (       
35)
 

 . 371، ويشطخ أيزًا لمجشي الجاني : 3/332الكتاب :  (        
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36)
 

 . 69/ 1، السغشي : 228البيت لكيذ بغ ممػح : يشطخ ديػانو :  (        
37)
 

 . 89، مشيج الدالظ : 306/ 2، الكتاب :  251البيت لحدان ثابت : يشطخ ديػانو :  (        
38)
 

 . 99/ 1قائمو مجيػل : يشطخ السغشي : (    
39)
 

 ، الكافية في الشحػ . 54/ 1، مغشي المبيب : 115/ 8،  شخح السفرل : 122/ 3يشطخ الكتاب:  (      
40)
 

 . 115/ 8يشطخ شخح السفرل :  (      
41)
 

 . 55/ 1، ويشطخ السغشي : 3/122الكتاب :  (     
42)
 

     . 332/ 3الكتاب :  (     

43)
 

 . 55/ 1يشطخ : السغشي المبيب :  (       
44)
 

 . 1/55يشطخ السغشي :  (       
45)
 

-331/ 1، بغية الػعاة : 207/ 1ىـ( يشطخ الجرر الكامشة : 703-630ىػ أحسج بغ عبج الشػر بغ احسج بغ راشج السالقي ) (       
332 . 

46)
 

 . 96رصف السباني :  (     
47)
 

 . 96السرجر نفدو :  (      
48)
 

 . 97السرجر نفدو :   (      
(49)
 . 378الجشى الجاني :         

50)
 

 . 55/ 1السغشي :(        
51)
 

 . 1/55السرجر نفدو :  (        
52)
 

 .11-9سػرة الزحى :  (      
53)
 

 . 57-56/ 1، السغشي : 482، يشطخ تفريل ىحيغ الػجييغ : في الجشى الجاني : 26البقخة : (      
54)
 

 . 353/ 1، األمالي الذعخية : 99/ 2، شخح السفرل :  293/ 1البيت لعباس بغ مخداس : يشطخ الكتاب :  (       
55)
 

 . 294 -293/ 1الكتاب :  (       
56)
 

 . 381 -380/ 2الخرائز :  (        
57)
 

 . 74 -73يشطخ السفرل :  (        
58)
 

 . 99 -98/ 2يشطخ شخح السفرل :  (      
59)
 

 . 56-55يشطخ التدييل :  (        
60)
 

 . 253/ 1يشطخ الكافية في الشحػ :  (        
61)
 

 . 187 -186يشطخ شحور الحىب :  (     
62)
 

 . 297 -296/ 1يشطخ شخح ابغ عقيل :  (        
63)
 

 .195 -194/ 1يشطخ الترخيح عمى التػضيح :   (       
64)
 

 . 106/ 2يشطخ اليسع :  (       
65)
 

 . 106/ 2، اليسع : 253/ 1يشطخ الكافية في الشحػ :  (        
66)
 

 . 253/ 1الكافية في الشحػ :  (       
67)
 

 . 106/ 2ىسع اليػامع :  (       
(68)
 . 61 -1/60، مغشي المبيب : 488، الجشى الجاني : 345-343/ 2يشطخ تفريل ىحه السعاني في األمالي الذجخية :       

69)
 

 . 253، السقخب:  233-232/ 1يشطخ شخح الجسل :  (     
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70)
 

 . 106التػبة :  (      
71)
 

 . 3اإلندان :  (      
72)
 

 . 86الكيف :  (      
73)
 

 . 332/ 3قائمو دريج بغ الرسة : يشطخ الكتاب :  (      
74)
 

 . 332 -331/ 3الكتاب :  (      
75)
 

 . 267/ 1السرجر نفدو :  (        
76)
 

 . 434/ 4، الخدانة : 441/ 2، الخرائز : 267/ 1السرجر نفدو :  (      
77)
 

 . 28/ 3السقتزب :  (       
78)
 

 . 102/ 8يشطخ شخح السفرل :  (        
79)
 

 . 642/ 2يشطخ االرتذاف :   (     
80)
 

 . 8/ 2الكتاب :  (       
81)
 

 . 28/ 3السقتزب : (        
82)
 

 . 487يشطخ الجشى الجاني :  (        
83)
 

 . 223/ 1يشطخ شخح الجسل :  (        
84)
 

 . 60/ 1، مغشي المبيب :488يشطخ الجشى الجاني : (        
85)
 

 . 309/ 2يشطخ الكتاب: (      
86)
 

 . 35االنفال:  (       
87)
 

 . 34البقخة :  (       
88)
 

 .  249البقخة :  (       
89)
 

 . 332/ 3الكتاب :  (        
90)
 

 . 377/ 2معاني القخآن لمفخاء :  (       
91)
 

، فقج ذكخ ابغ يعير رأؼ الفخاء 77 -76/ 2، ويشطخ أيزًا شخح السفرل : 226/ 1ىحا الشز مغ الكافية في الشحػ :  (       
 والكػفييغ في تخكيب )إاّل( . 

92)
 

 . 77/ 2شخح السفرل :  (       
93)
 

 . 226/ 1ة في الشحػ : الكافي (       
94)
 

 . 73االنفال :  (     
95)
 

 . 133يشطخ االستغشاء في أحكام االستثشاء :  (       
96)
 

 . 133السرجر نفدو :  (       
97)
 

 . 87الفمدفة المغػية :  (        
98)
 

 . 123أساليب الشفي في العخبية :  (        
99)
 

 . 249سػرة البقخة :  (         
100)
 

 . 56/ 3يشطخ الكتاب :  (         
101)
 

 . 553يشطخ الجشى الجاني :  (        
102)
 

 . 352/ 8العيغ :  (        
103)
 

 . 115/ 3الكتاب :  (       
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104)
 

 . 236/ 4، البخىان : 231جػاىخ األدب :  (     
105)
 

 . 80/ 1لدان العخب : مادة )أال( :  (       
106)
 

 . 25الشسل :  (      
107)
 

 . 206/ 3يشطخ إعخاب القخآن لمشحاس :  (       
108)
 

 . 232/ 2يشطخ األمالي الذجخية :  (       
109)
 

 . 201/ 3السرجر نفدو :  (       
110)
 

 . 31الشسل :  (       
111)
 

 . 473الجشى الجاني :  (       
112)
 

 . 74/ 1يشطخ السغشي :  (        
113)
 

 . 236/ 4البخىان :  (        
114)
 

 .512/ 4الشحػ الػافي :  (        
115)
 

 . 192 -191/ 1، السغشي : 519، الجشى الجاني : 148/ 1يشطخ الكتاب :  (          
116)
 

 . 524-519يشطخ تفريل ىحه السعاني في الجشى الجاني :  (        
117)
 

 . 151/ 3الكتاب :  (        
118)
 

 . 402يشطخ تأويل مذكل القخآن :  (
119)
 

 . 230/ 1يشطخ األصػل :  (       
120)
 

 . 132يشطخ الراحبي:  (        
121)
 

 . 1/444يشطخ السقترج :  (        
122)
 

 . 209يشطخ رصف السباني :  (        
123)
 

 . 151/ 4يشطخ اليسع :  (        
124)
 

 . 81/ 8شخح السفرل :  (         
125)       )

 . 304-303/ 1سخ صشاعة االعخاب :  
126)
 

 . 191/ 1، السغشي : 581يشطخ الجشى الجاني :  (       
127)
 

 . 109 -108/ 4، السقتزب : 131/ 2يشطخ الكتاب:  (       
128)
 

     . 164/ 3السرجر نفدو :  (       

129)
 

 . 116/ 3السرجر نفدو :  (      
130)
 

 .  6األنفال :  (         
131)
 

 . 131/ 2الكتاب :  (        
132)
 

 . 3سػرة ص:  (        
133)
 

 . 271/ 1، الكافية في الشحػ : 109/ 1يشطخ شخح السفرل :  (       
134)
 

 . 253/ 1، السغشي : 453، الجشى الجاني : 271/ 1، الكافية في الشحػ : 109/ 1يشطخ شخح السفرل :  (         
135)
 

 . 180/ 1ب : ، سخ صشاعة األعخا369/ 8قائمو أبػ وجدة الدعجؼ : يشطخ العيغ :  (        
136)
 

 . 369/ 8العيغ :  (        
137)
 

 . 398/ 2معاني القخآن لمفخاء :  (       
138)
 

 . 398/ 2السرجر نفدو :  (         
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139)
 

 . 464/ 8مجسع البيان :  (        
140)
 

 . 254/ 1ىػ مرحف الخميفة عثسان بغ عفان : يشطخ السغشي :  (         
141)
 

 . 254/ 1، السغشي : 452يشطخ الجشى الجاني :  (        
142)
 

ىـ( ، صشف التخشيح في الشحػ ، السقجمات عمى 528ابغ شخاوة : ىػ أبػ الحديغ سميسان بغ دمحم بغ عبج هللا السالقي ) ت (      
 . 399/ 1، كذف الطشػن : 602/ 1كتاب سيبػيو : يشطخ  بغية الػعاة : 

143)
 

 .  124/ 23تفديخ الصبخؼ :   (       
144)
 

 . 359/ 3تفديخ الكذاف :  (       
145)
 

 . 14سػرة الحجخات :  (       
146)
 

ىـ( مغ مؤلفاتو شخح عمى كتاب سيبػيو وشخح عمى جسل الدجاجي : 688 -599ىػ عبج هللا بغ احسج األمػؼ االشبيمي )  (        
 . 649/ 1، ىجية العارفيغ : 1428/ 2، كذف الطشػن : 126-125/ 2يشطخ بغية الػعاة : 

147)
 

 . 452يشطخ الجشى الجاني :  (      
148)
 

 . 115التصػر الشحػؼ :  (       
149)
 

 . 107الفمدفة المغػية :   (       
150)
 

 . 69فقو المغة السقارن :(     
151)
 

 . 220/ 4يشطخ الكتاب :  (        
(152

 
 . 92سػرة آل عسخان :   (        

153)
 

، فقج ذكخ فيو الدمخذخؼ فائجة ) لغ( لتأكيج ما تعصيو ) ال( مغ نفي السدتقبل ، ويشطخ أيزًا الجشى 307يشطخ السفرل :   (       
 . 284الجاني : 

154)
 

 . 85 -84يشطخ التبيان السصمع عمى إعجاز القخآن :  (       
155)
 

 . 96/ 4المسع :  (        
156)
 

 . 684/ 2، شخح شػاىج السغشي : 13البيت لألعذى : يشطخ ديػانو :  (       
157)
 

 . 5/ 3، ويشطخ الكتاب : 350/ 8العيغ :  (     
158)
 

 . 5/ 3الكتاب :  (       
159)
 

 . 232/ 15تيحيب المغة :  (      
160)
 

، الجشى 102/ 1لبحخ السحيط : ، ا235/ 2، الكافية في الشحػ :16/ 7، شخح السفرل : 3/400يشطخ لدان العخب :  (       
 . 285الجاني : 

161)
 

 . 285الجشى الجاني :  (      
162)
 

 . 302/ 1معاني القخآن ، لألخفر :  (       
163)
 

 . 1050/ 2السقترج في شخح اإليزاح :  (       
164)
 

 . 100معشي الحخوف :  (         
165)
 

 . 305 -304/ 1سخ صشاعة األعخاب :  (         
166)
 

 . 112/ 8شخح السفرل : (        
 .285رصف السباني :  (        (167
168)
 

 . 284/ 1، مغشي المبيب : 285 -284يشطخ الجشى الجاني :  (         
169)
 

 . 78الفمدفة المغػية :  (        
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170)
 

 . 256في الشحػ العخبي نقج وتػجيو :  (          
171)
 

 . 257السرجر نفدو :  (          
172)
 

 . 108/ 4، السقتزب :233/ 4، نفدو :148/ 2يشطخ الكتاب : (         
173)
 

 .527، الجشى الجاني : 130/ 2يشطخ االرتذاف : (        
174)
 

 . 52سػرة البقخة :  (        
175

) 
 . 235يشطخ جػاىخ األدب :  (        

176)
 

 . 227يشطخ األزلية :  (       
177)
 

، القخآن وأثخه في 323، مجرسة الكػفة : 51 -50ومغ ىحه الجراسات السحجثة : األساليب اإلنذائية في الشحػ العخبي :  (        
 . 72الجراسات الشحػية : 

178)
 

 . 72، مشيج الدالظ : 227يشطخ األزلية :  (        
179)
 

 . 91يشطخ التدييل :  (       
180)
 

 .3سػرة عبذ :  (       
181)
 

 . 85/ 1، صحيح مدمع : 56/ 1قػل الخسػل ) صمى هللا عميو وسمع ( لبعس األنرار ، يشطخ صحيح البخارؼ :  ىػ (       
182)
 

 . 153/ 2، المسع : 528يشطخ الجشى الجاني :  (        
183)
 

 . 130/ 1يشطخ االرتذاف :  (      
184))

 . 36سػرة غافخ :         
185)
 

 . 226األزلية :  (       
186)
 

 . 135/ 1اإلنراف :  (      
187)
 

 . 332/ 3الكتاب:  (        
188)
 

 . 73/ 3السقتزب :  (      
189)
 

  . 136 -135/ 1يشطخ اإلنراف :  (        

190)
 

 . 87/ 8، شخح السفرل : 136/ 1قائمو نافع سعج الصائي : يشطخ اإلنراف :  (        
191)
 

 . 136/ 1قائمو العجيخ الدمػلي : يشطخ اإلنراف : (         
192)
 

 . 153/ 2، اليسع : 527يشطخ الجشى الجاني :  (          
193)
 

 . 3سػرة االخلص :  (      
194)
 

 . 321/ 8العيغ :  (     
195)
 

 . 220/ 4الكتاب:   (     
196)
 

 .284/ 1، مغشي المبيب : 235/ 2يشطخ الكافية في الشحػ :  (       
197)
 

 . 379/ 2البخىان :  (        
198)
 

 . 261التصػر الشحػؼ:   (       
199)
 

 . 78الفمدفة المغػية :  (       
200)
 

 . 254في الشحػ العخبي نقج وتػجيو :  (       
201)
 

 . 550، الجشى الجاني : 252/ 2، شخح الكافية : 306-300، السقخب : 246/ 1يشطخ السقجمة السحتدبة :  (       
202)
 

 . 318/ 4، اليسع : 330/ 1،  السغشي : 551يشطخ الجشى الجاني :  (         
203)
 

 . 550يشطخ الجشى الجاني :  (        



 

 

 

 

 

 

642 
 

 احباث املؤمتر انعهًي اندويل انرابع املشرتك انثاني 

 "املستجدات احلديثة يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   

 ( االول)اجملهد   2020كانىٌ االول  16-17

 

                                                                                                                                                                      
204)
 

 . 236يشطخ : التدييل :  (         
205)
 

، الكافية في 164 ، إعخاب ثلثيغ سػرة البغ خالػيو :267قائمو عسخ بغ ممقط الباىي : يشطخ : نػاد أبي زيج األنرارؼ :  (          
 . 631/ 3، الخدانة : 253/ 2الشحػ : 

206)
 

 . 319/ 4، اليسع : 130/ 1، السغشي :551يشطخ الجشى الجاني :  (       
207)
 

 . 551، الجشى الجاني : 159، شخح السعمقات الدبع لمدوزني : 32قائمو زىيخ بغ أبي سمسى : يشطخ شخح ديػانو :  (         
208)
 

، شحور الحىب : 550، الجشى الجاني : 253/ 2، الكافية في الشحػ : 600/ 1، كذف السذكل : 46/ 2لسقتزب : يشطخ ا (       
334 . 

209)
 

 . 132سػرة األعخاف :  (       
210)
 

 . 78سػرة الشداء : (        
211)
 

 .110سػرة اإلسخاء:  (         
212)
 

 . 60 -59/ 3الكتاب :  (         
213)
 

 . 60/ 3السرجر نفدو :  (        
214)
 

، الجشى 253/ 2، ) لع يحكخ ابغ يعير أسساء العمساء إنسا ذكخ رأييع فقط( الكافية في الشحػ :8/ 4يشطخ شخح السفرل :  (         
 . 316/ 3، اليسع : 522الجاني :

215)
 

 . 551، الجشى الجاني: 42/ 7يشطخ السفرل  : (      
216)
 

 . 331/ 1السغشي :  (      
217)
 

 .  160/ 2عيػن االخبار : (    
218)
 

 . 208يشطخ الخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ أعسالو ومشيجو : (     


