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الحمد  , المحمكد عمى ُكّل حاؿ , المتفّرد بصفات الكماؿ كالجالؿ , كالصالة    
المبعكث رحمة لمعالميف , نبينا دمحم بف عبدهللا , كعمى آلو كصحبو , كالسالـ عمى 

 :خير صحب كأشرؼ آؿ, كبعد

بيف كثير مف األبكاب كالمباحث قد ُعني العمماء بتتبع أكجو المشابية كاالختالؼ ف   
 ككقتيـ رىـ في تتبع ىذه األكجو , كصرفكا الكثير مف جيدىـافكأالنحكية , كأعممكا 

في إبرازىا , ككصف دقائقيا , فذكركا مف ذلؾ أكجو المفارقة كاالتفاؽ بيف اسـ الفاعل 
ككذا ما كقع بينو كبيف اسـ المفعكؿ مف اتفاؽ كاختالؼ , كما كقع  كالصفة المشبية ,

 بينو كبيف الفعل , ككازنكا بينو كبيف المصدر , كذكركا الفركؽ بيف الفعل كالمصدر,
مف االختالؼ كالمشابية , كقارنكا بيف أفعل في الحاؿ كالتمييز كأشاركا إلى ما بيف 

كبّينكا أكجو المشابية التعجب كالتفضيل , فذكركا ما اتفقت فيو كما افترقت, 
كاالختالؼ بيف الحاؿ كالمفعكؿ بو , كغير ذلؾ مما يقف عميو قارئ األشباه كالنظائر 

 !-رحمو هللا  –في النحك لمسيكطّي 

 , كمّما اعتنكا بو ما كقع بيف التكابع في المغة العربية مف المشابية كاالختالؼ   
التكابع كأبرزكا كثيًرا مف أكجو المكافقة كالمخالفة بينيا, كذكركا األكجو  فقارنكا بيف ىذه

التي تجمع بيف ىذه التكابع عاّمة ,كأبرزكا أكجو االتفاؽ كاالختالؼ بينيا , كخّصكا 
مف المكازنة , فذكركا مف ذلؾ أكجو المفارقة كالمكافقة بيف النعت  بعضيا بمزيد

كالتككيد , كبينو كبيف عطف البياف كالبدؿ , كأشاركا إلى ما بيف عطف البياف كالتككيد 
أكجو اّتفاؽ أك مخالفة , كما كقع بيف عطف البياف كالبدؿ مف التشابو كاالختالؼ, مف 

في تتبع ظاىرة المشابية  –رحميـ هللا  –غير أّف ىذه العناية التي صرفكىا 
كاالختالؼ بيف ىذه األبكاب كالمباحث ال تزاؿ بحاجة إلى مزيد مف الدراسات التي 
تميط المثاـ عف نفائسيا , كتشرح غامضيا كتجمع متفّرقيا؛ إذ كثير مف ىذه األكجو 

الكتب  في متفّرقة في بطكف ىذه  المذككرة ال تعدك أف تككف إشاراٍت عابرة كُمُثاًل 
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غالب أمرىا , كال ينفي ىذا أّف ىناؾ مف فّصل في بعضيا , إاّل أنو اليزاؿ األمر 
 محتاًجا إلى بسط كتفصيل.

كال ريب أّف ما ذكره أسالفنا في كتبيـ مف إشارات كعبارات قّيمة في ىذه الظاىرة    
ما يشّد قارئ النحك العربي  كيدفعو إلى سبر أغكار ىذه المشابية كتجميتيا ,  فيو

كالبحث في أكجو االختالؼ كاالفتراؽ , كالكقكؼ عمى أسرارىا كخفاياىا, بحًثا عّما 
ظياًرا لما يحكيو ىذا العمـ مف الخصائص  بداخميا مف كنكز النحك العربّي كدرره ,كا 

 .العمـ كمركنتو, كثراء مباحثو كتنكع مسائمو  كالمزايا التي تدّؿ عمى سعة ىذا

كمف أجل ىذا كاف ىذا  البحث إتماًما لجيكد المتقدميف مف الّنحاة في تتبع ىذه    
دكف  الظاىرة , كقد كقع اختياري عمى المكازنة بيف عطف البياف كبدؿ الُكّل مف الُكلّ 

؛ ككثرة تعاقبيما عمى ية ؛ لشدة ما بينيما مف االتصاؿ كالمشاب غيره مف أنكاع البدؿ
ُينكر أف يككف , مّما جعل العالـ المحقق المدقق الرضّي االستراباذي المكضع الكاحد 

, كما تراه في ثنايا البحث , كسميتو : أكجو  بينيما فرؽ , بل ىما عنده شيء كاحد
د , كق بالبدؿ بدؿ الكّل مف الُكلّ  االتفاؽ كاالفتراؽ بيف عطف البياف كالبدؿ, كأنا أعني

االتفاؽ , كأكجو االفتراؽ , يسبقيما  واقتضت طبيعة البحث أف يقع في قسميف : أكج
خاتمة ُتمّخص أىـّ نتائجو , كذّيمت  قفكىمامقّدمة ُتبيف أىمية البحث كدكافعو , كت

 البحث بفيرسي المصادر كالمحتكى.

يو الكريـ , كأف لمصكاب , كأف يجعل ىذا العمل خالًصا لكج ُيكّفقنيكهللَا أسأؿ أف   
  ُيجّنبني الخطأ كالزلل , إّنو كلّي ذلؾ كالقادر عميو.

 
 أوجه االتفاق

غير أّنيـ لـ  ,في أمكر ذكر النحكيكف بعًضا منيا اتفق عطف البياف كبدؿ الُكّل    
ُيفّصمكا القكؿ فييا, بل كاف أشبو باإلشارة بعبارة مختصرة , كغاية ما ذكركا فييا أربعة 
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أكجو , ذكرىا ابف يعيش في شرح مفّصل الّزمخشرّي, كنقميا عنو السيكطّي في األشباه 
أّف ابف العمج ذكرىا في كتابو المكسكـ بالبسيط  –أيًضا  –ئر , كذكر السيكطي كالنظا

كقد تتّبعت أكجو االّتفاؽ بيف عطف  تشمل بدؿ الُكّل كغيره مف أنكاع البدؿ, , (*),
فكقفت عمى عدد غير قميل مف ىذه األكجو , كقع في بعضيا خالؼ  الُكلّ  البياف كبدؿ

فاجتمع عندي سّتة أكجو اّتفق فييا ىذاف  , بعضياترّجح عندي ثبكت االتفاؽ في  ك, 
أمكر أخرى قيل باالتفاؽ فييا , كلـ تظير لي صحة كقد كقفت عمى  عاف , التاب

االتفاؽ , عمى أّف الرضّي قد ذىب إلى أبعد مف ىذا , فجعل عطف البياف كبدؿ الُكّل 
كسيأتي ذكر ك اختار مذىبو كنصره أّيما نصر صاحب النحك الكافي  شيًئا كاحًدا ,

كسأعرض ىذه األكجو ,  -إف شاء هللا تعالى  –ما أستقبل مف ىذا البحث في ماييمذىب
, ك ُأكرد الشكاىد كاألمثمة عمى ذلؾ , كىذه العمماء ما دار فييا مف خالؼ بيف , ك 

  األكجو ىي: 
 

 عطف البيان والبدل ُمبّينان لمتبوعيما : 

ا ُمبّيف لمتبكعو , يكّضحو إف ميتفق عطف البياف كبدؿ ُكّل مف ُكّل في أّف ُكاّل مني   
النعت , فإذا قمت :  وكاف نكرة , كىذا األمر يشركيما فيكاف معرفة , كُيَخّصصو إف 

؛ كىك  أف يككف عطف بياف كأف يككف بداًل  قاـ زيٌد أخكؾ , جاز في ) أخكؾ (
ذا قمت : مررتُ  برجٍل أّخ لؾ , فأخ مخّصص لرجل عمى األصح في  مكّضح لو , كا 
 -البحث  ذاى كسيأتي بياف ىذا في مكضعو مف ,( ٔ)كقكع عطف البياف في النكرات 

 – إف شاء هللا تعالى

أكيد عت كالتّ ًثا عف عطف البياف : " اعمـ أّف عطف البياف كالنّ السراج متحدّ  قاؿ ابفُ    
 ( ٕ).... كىك مبّيف لما تجريو عميو كما يبّيناف "
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في البياف أّف عطف البياف يجري مجرى الصفة  كالتذكرة كذكر صاحب التبصرة    
 .( ٖ)قاؿ ابف عصفكر في شرح الجمل عف األكؿ , كبمثل قكلو

جرى شديد , كمَ حقيق كالتّ ككيد في التّ كقاؿ ابف جني : " ... البدؿ يجري َمْجرى التّ     
 ( ٗ)الكصف في اإليضاح كالتخصيص "

كالمو السابق : " كأّما ككُنو في  اؿ شارحً كأّيد ابف الدّىاف ما قالو ابف جني فقا   
لو إخكة جماعة ,  فْ مَ فإنؾ إذا قمت : َمَرْرُت بأخيؾ , لِ اإليضاح كالبياف كالّصفة 

 ( ٘)فإذا قمت : زيٍد , أكضحتو مف بينيـ كبّينتو ... "

ؤّيد ما قالو ابف الدّىاف في شرحو از في تكجيو الممع ما يُ ككرد عند ابف الخبّ    
 ( ٙ) لكالـ ابف جني آنف الذكر.

أكجو المشابية بيف عطف البياف كالبدؿ أّف في عطف  مفابف يعيش  ذكرك    
  (ٚ)كافقو  كنقمو عنو السيكطي ك, البياف بياًنا كما في البدؿ 

ما ُقِصَد , نّ إنكر أف يككف البدؿ يقع بياًنا ؛ ألّنو كقاؿ الشاطبي : "نعـ ال يُ    
 (ٛ)ؿ , كىذا ظاىٌر" مف األكّ  و أبيفُ كُصِرؼ القصد عف األكؿ إليو ؛ ألنّ 

ًبا عقّ تكخالف في ىذه المشابية الخضرّي في حاشيتو عمى ابف عقيل ؛ فقاؿ مُ    
ابف عقيل في قكلو : إّف البدؿ يخرج مف حّد عطف البياف بأنو ُمستقّل : " ظاىره 

كليس  –يقصد تكضيح المتبكع  –أّف البدؿ خرج بعدـ االستقالؿ دكف ما قبمو 
فال حاجة لذكر االستقالؿ , كال يرد  – أيًضا –و يخرج بقيد اإليضاح كذلؾ ؛ ألنّ 

جكاز األمريف منّزٌؿ عمى  عمى إخراجو أّف كل عطف بياف يصحُّ بداًل ... ؛ ألفّ 
 . (ٜ)"  مقصدي اإليضاح كاالستقالؿ

تبكعو , إذ ىك في حكـ االستقالؿ كّضح مظاىر عبارة الخضري أّف البدؿ ال يُ    
عبدالحميد في حاشيتو عمى األكضح ؛ إذ نفى ككذا قاؿ الشيخ دمحم محيي الديف , 
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ص , غير أنو استثنى بدؿ الُكّل مف يأف يككف البدؿ مقصكًدا بو اإليضاح كالتخص
 . (ٓٔ)الُكّل فجعمو مفيًدا لذلؾ , كجعل ىذه الفائدة غير مقصكدة لذاتيا

الكل مف  أّف البدؿ مفيٌد ىذه الفائدة , كال سّيما بدؿ –كهللا أعمـ  –كالذي يظير لي    
 الكل ؛ كذلؾ لعدة أمكر : 

البياف كاضح فييما , كال يقصد فيو قصد االستقالؿ مف عدمو , فػ )  : أفّ  أحدىا
أخكؾ ( في نحك : قاـ زيٌد أخكؾ , يعرب عمى الكجييف كىك مبّيف في كال 

 الكجييف .

ذكرىـ  ـ: أّف البياف في البدؿ قد نّص عميو جماعة مف العمماء مّمف تقد وثانييا    
 آنًفا , فنفي البياف في البدؿ مف ُكّل كجو غير صحيح .

ؿ فيو د: أّف ما ذكره الشيخ دمحم محيي الديف مف ككف ىذا النكع مف الب اوثالثي 
 فائدة البياف كاٍؼ في إثبات ىذه المشابية حتى لك كانت غير مقصكدة لذاتيا 

صحة ككنيما لمبياف  ما يدؿ عمىكرابعيا : أف في كالـ الشاطبي في المقاصد  
اختالؼ المقصد ؛ إذ ذكر المثاؿ الذي قّدمتو في الكجو األكؿ , كأثبت البياف  مع

كخامسيا : أّف إنكار ىذه المشابية يتنافى مع قكة الشبو بيف     .(ٔٔ)في الكجييف
المثبتيف غير خاٍؼ عمييـ ككف البدؿ مقصكًدا  البدؿ كعطف البياف , عمى أفّ 
 بالحكـ بخالؼ عطف البياف .

 

 

 في اإلعراب ، وفي اإلفراد والتذكير وفروعيما لمتبوعيما موافقتيما  : 
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في  د  جمع عميو ؛ إذ ال بُ أّما اإلعراب فال بد فييما مف مكافقة المتبكع , كىذا أمر مُ   
 . (ٕٔ)التابع أف يككف تابًعا لما قبمو في أحد أكجو اإلعراب الثالثة

 –فاؽ , فعطف البياف مكافق فييّف باتّ ة في اإلفراد ك التذكير كفركعيماا المكافقكأمّ   
تعريف , كفي القيقي , كىك يتبع في أكجو اإلعراب؛ إذ ىك في حكـ النعت الح -أيًضا

 . (ٖٔ)اكالتذكير كاإلفراد كفركعي

فمـ ينّص أغمب  –كما ىي عبارة ابف مالؾ  –أّما بدؿ الُكّل , أك البدؿ المكافق   
النحكييف عمى ذلؾ , كالذي تكاتر عنيـ أّف المكافقة ليست شرًطا بيف البدؿ كالمبدؿ 

مكا ذكركا عدـ المطابقة بيف البدؿ كالمبدؿ منو في التعريف كالتنكير , منو , فإذا فّص 
ؿ مْف نّص عمى كأكّ  (ٗٔ)يما إال قمياًل يذكير كاإلفراد كضديـ إلى التكلـ ُتِشْر عبارات
بعد ذكر  –ىك ابف مالؾ في التسييل ؛ إذ يقكؿ  -فيما كقفت عميو  -المكافقة في ىذه

أنيث , نحك ذكير كالتّ كافق في التّ كع مف التّ في ىذا النّ  دّ : " كال بُ  -ىذا النكع مف البدؿ 
:  ؾ رقاِش , كفي اإلفراد كما سبق , كفي ِضّديو , كىماتَ : رأيت أخاؾ زيًدا , كجاري

... مالـ يقصد  ِديفَ يْ ؾ الزّ , كأصحابَ  فِ يْ دَ م  حَ المُ  ؾَ يْ نَ بْ االتثنية كالجمع , نحك : عرفت 
 . (٘ٔ)التفصيل ... "

قصد التفصيل , كقد فيذه عبارة ابف مالؾ , كىي صريحة في كجكب المكافقة مالـ يُ   
ة ثّير عزّ زيٍد كعمٍرك , كأنشد قكؿ كُ  ؾَ يْ لمتفصيل بقكلو : سألُت عف أخكَ مّثل ابف مالؾ 

:(ٔٙ)  

   (ٚٔ)ا الزماُف َفَشم تِ ييَ ٍل َرَمى فِ جْ كرِ              ةٍ يحَ حِ ٍل َص جْ ِف رِ يْ مَ جْ ي رِ ذِ ككْنُت كَ  
 . (ٛٔ)ككافق ابَف مالؾ ابُف عقيل في المساعد , كذكر أمثمتو  

أنيث ذكير كالتّ كافق في التّ يُ  –يعني بدؿ ُكّل مف ُكّل  –كىذا البدؿ حياف : " قاؿ أبك    
ْمنا , كفي التثنية نحك : فراد كما مثّ خِتؾ ىنٍد , كفي اإلخيؾ زيٍد , كأُ بأ , نحك : مررتُ 

بدؿ  إف كاف المُ , إالّ  يفَ دِ يْ ؾ الزّ , كفي الجمع : عرفت أصحابَ  فِ يْ دَ م  حَ المُ  ؾَ يْ نَ بْ اعرفت 
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, أك (ٕٓ)﴾ قَ ائِ دَ اًزا حَ فَ مَ ...  ﴿منو لفظ المصدر , فإنو قد ُيبدؿ مف الجمع , نحك : 
 . (ٜٔ)طابق في التثنية كالجمع ..."فصيل فال يُ ُقصد التّ 

" مالـ يمنع  حياف األشمكنيُّ , كأضاؼ أّف المكافقة الزمةٌ  امالؾ كأب كمّمف كافق ابفَ    
...  (ٕٓ) ﴾...  قَ ائِ دَ اًزا حَ فَ مَ  ﴿مانع مف التثنية كالجمع , كككف أحدىما مصدًرا نحك : 

ف كاف غيره   . (ٕٔ)مف أنكاع البدؿ لـ يمـز مكافقتو فييا " –يعني بدؿ الكل  –كا 

مع  كىي حاصمةٌ , طابقة في المعنى كتعقّبو الّصباف في حاشيتو بأّف المراد بالمُ    
المصدر ؛ إذ المصدر داؿٌّ عمى االثنيف كالجماعة , كأجاب الصّباف بأف ىذا 

إذ المراد المطابقة المفظية ؛ بدليل التعبير بالتثنية  ؛ االعتراض مرفكع عف األشمكنيّ 
 . (ٕٕ)كالجمع 

كتعّقب القيد بقصد التفصيل بأّنو قد يقاؿ : إّف المطابقة حاصمة ؛ إذ البدؿ ليس    
 . (ٖٕ)ي التفصيل , بل ىك مجمكعيما , كىك مطابقحد مف ِشقِّ ُكّل كا

حديثو عف تجكيز الزمخشري في قكلو تعالى  دعمى التصريح  عن َيسكفي حاشية    
عمى كجكب المطابقة في اإلفراد كالجمع  ما يدؿّ  ﴾ يـَ اىِ رَ بْ إِ  اـُ قَ مَ  اتٌ نَ يِّ بَ  اتٌ آيَ  يوِ فِ  ﴿: 

الزمخشرّي بأنو أراد بالبياف البدؿ  أيًضا , إذ يقكؿ : " كالجكاب عف كالتثنية في البدؿ
ذكره المصنف في الجممة السادسة مف الباب الخامس مف المغني , كلـ يعّرج عميو  –

ف البياف كالبدؿ كىك التخالف ىنا , كال في الباب الرابع ؛ ألّف في اآلية مانًعا آخر م
  (ٕٗ)فراد كالجمع ... "باإل

, كال غيره  بدؿ الّتفصيللـ يستثِف , يو ا نّص في مطابقة البدؿ في اإلفراد كضدّ كىذ   
عمى  ا يدؿّ كنقل صاحب النحك الكافي عبارة األشمكني بحركفيا جازًما بيا , ممّ 

 . (ٕ٘)أيمكافقتو لمقائميف بيذا الرّ 
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 ىذه األمكر, قكؿ ابف بدؿ منو فيعميو في نفي مطابقة البدؿ لمم كقفت كمّما   
 يتبع المبدؿ منو في شيء مما كاف يتبع فيو النعت لممنعكت إالّ  ال عصفكر: " كالبدؿ

 . (ٕٙ)في اإلعراب خاصًة  "

و في التمثيل لـ في المطمق , غير أنّ عمى النّ  ةٌ فيذه عبارة ابف عصفكر , كىي دال     
لمطابقة فيما يمثل إال بعدـ المطابقة في التعريف كالتنكير , كلـ يكرد مثااًل عمى عدـ ا

 ل لكل أنكاع البدؿ .ُيمثّ بصدد الحديث عنو , كىك مع ىذا  نحف

ُكّل لممبدؿ منو في ىذه األكجو , الكالذي يظير لي صحة القكؿ بمطابقة بدؿ    
 ة النحاة بأمكر منيا : ص عمى ذلؾ عند عامّ كيمكف أف يجاب عف عدـ النّ 

  ّكا أنكاعو , كابف مالؾ كَمْف تبعو نصُّ ما يتحدثكف عف البدؿ بُكّل العمماء إنّ  أف
 عمى بدؿ الُكّل كاستثنكا ما عداه مف األنكاع .

 مى ذلؾ , أّف حديثيـ عف عدـ مطابقتو لممبدؿ منو تعريًفا كتنكيًرا كنّصيـ ع
عمى أّف ما سكتكا عنو تمـز المطابقة  ميـ لذلؾ يدؿّ يمثتكاستشيادىـ عميو , ك 

 فيو .
  ما أجاب بو الصباف في حاشيتو , كسبق أّف بكيجاب عف المصدر كالتفصيل

 . (ٕٚ)أكردتو في ثنايا ىذه المسألة

كليذا نراىما  ؛يكافقاف متبكعيما في ىذه األمكر  لّ كعمى ىذا فعطف البياف كبدؿ الكُ    
 يتعاقباف عمى المكضع الكاحد كثيًرا , كهللا تعالى أعمـ !

  ّكرة والمعرفة :وقوعيما في الن 

عميو , بل ذىبكا إلى أبعد مف ذلؾ كىك  جمعٌ مُ  أمرٌ  كنكرةً  فكقكعو معرفةً ا البدؿ أمّ     
النص عمى أّف التخالف فيو أمر شائع مقبكؿ , كما سيأتي مفّصاًل في أكجو االفتراؽ 

 . (ٕٛ)مف ىذا البحث
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, ا عطف البياف فقد اتفق البصريكف كالككفيكف عمى كقكعو معرفة تابًعا لمعرفة كأمّ   
  (ٜٕ)قكؿ الشاعر :كمررُت بأخيؾ عمٍرك , ك كقكلؾ : 

 ٍب كال َدَبرْ قَ نَ  فْ يا مِ س  ا مَ مَ            ْر ُعمَ  صٍ فْ أبك حَ  اِ بِ  ـَ سَ قْ أَ            
 . (ٖٓ)كلقًبا , ـ : اسًما , ككنيةمَ كخّصو بعض البصرييف بالعَ  

منيـ  البصرييف,ه الككفيكف كجماعة مف أجاز فكاختمفكا في كقكعو نكرة تابًعا لنكرة   
مالؾ كابنو بدر الديف  عصفكر كابفُ  كابفُ   جّني كالزمخشريّ  الفارسّي  كابفُ  أبك عميّ 

 . (ٖٔ), كمنعو جميكر البصرييف

مالؾ المذىب المنسكب إلى البصرييف باختصاص العطف  ابفُ  ضِ تَ رْ كلـ يَ   
؛ كلـ ينقمو  يفكبِ مَ الشّ  بالمعارؼ دكف النكرات كرأى أّف ىذا النقل تفّرد بو أبك عمي

ليل أكلى باالنقياد إليو قل فالدّ ة النّ غيره مف العمماء عنيـ , قاؿ : " كعمى تقدير صحّ 
بينيا مف بياـ , فيي أحكج إلى ما يُ ميو ... , ألّف النكرة يمزميا اإل, كاالعتماد ع

  (ٕٖ)ليل "قتضى الدّ مُ  ؼعطف البياف خالفتخصيص المعرفة ب ,المعرفة

الناظـ فقد جعل منعو في النكرات مذىًبا لبعض النحكييف , كنسب الجكاز  ا ابفُ أمّ   
إلى أكثرىـ , ثـ قاؿ : " كليس قكؿ مف منع ذلؾ بشيء ؛ ألف النكرة تقبل 

  (ٖٖ)التخصيص بالجامد , كما تقبل المعرفة التكضيح بو ... "

خالفتو لم ا؛, كجعل المنع مرجكحً  (ٖٗ)كاختار الجكاز صاحب المقاصد الشافية  
 ماع , أّما مخالفة القياس فمف جيتيف : لمقياس كالسّ 

كرة يمزميا منيا في المعرفة ؛ إذ النّ  كرة أشدُّ األكلى : أّف الحاجة إلى البياف في النّ   
 سييل , كقد أشرت إليو فيما سبق .اإلبياـ , كىك عيف ما ذكره ابف مالؾ في التّ 

ليس بينيما إال الجمكد كاالشتقاؽ , كالنعت كالثانية : أّف عطف البياف كالّنعت , ك   
 في النكرة متفق عميو , كينبغي أف يككف كذلؾ في عطف البياف .



 10 
 
 

ُد كقَ يُ  ﴿:  -جّل كعال  –كأّما السماع فاحتج لو بكركده في القرآف الكريـ , كقكلو  
بياف ,  عطفَ  ياككنَ  ( زيتكنةٍ  )اىر في كجعل الظّ  ,(ٖ٘)ٍة ﴾كنَ تُ يْ ٍة زَ كَ ارَ بَ ٍة مُ رَ جَ ف شَ مِ 

,  (ٖٙ)﴾ يدٍ دِ َص  اءٍ ف مَ ُيْسَقى مِ ﴿كَ :  -تعالى  –و كقكلِ , كذكر أنو اختيار الفارسّي 
 فَ يذِ ى ال  مَ عَ كَ  ﴿و تعالى : , كقكلِ  (ٖٚ)﴾ يفَ اكِ سَ مَ  َأْك كّفارٌة طعاـُ ﴿و تعالى : كقكلِ 

  (ٜٖ), كأنشد قكؿ ذي الرُّمة : (ٖٛ)﴾ يفَ اكِ سَ مَ  اـُ عَ ِفْدَيٌة طَ  وُ كنَ يقُ طِ يُ 

 ا َشَنُب يَ ابِ يَ نْ ي أَ اِت كفِ ي المِّثَ كفِ             ّكٌة َلَعٌس حُ ا يَ يْ تَ فَ َلْمَياُء في شَ          
    
أّف ب كيحتّج البياف ؛  فييا عطفَ  زُ كِّ جَ , كال يُ ىذه الشكاىد بداًل  ل  عرب كُ خالف يُ كالمُ    

ح المجيكؿ مجيكاًل كضِّ يُ  كالكالبياف, كالنكرة مجيكلة ,يضاح بعطف البياف اإل المقصكد
" بأّف بعض النكرات قد يككف أخص  مف بعض :ريح كأجاب عنو و , قالو في التصمثمَ 

 . (ٓٗ), كاألخصُّ ُيبّيف غير األخّص "
لؾ ذ كالذي يظير لي صحة مجيء البياف نكرة تابًعا لنكرة ؛ إذ ال مانع يمنع مف   

؛ نكر أف يككف بدؿ ُكّل, كىك المفيكـ مف جكازه ماع بو ؛ كال يُ د السّ قياًسا ؛ كقد كر 
 لشدة االتصاؿ بيف البدؿ كالعطف, فالعطف كالبدؿ يصحاف فيما تقّدـ مف شكاىد.

زيادة بياف , فيو لعطف البياف كالبدؿ, ككاف  حَ مَ كقد رّجح ابف مالؾ أف ُكّل ما َص     
 . (ٔٗ)و عمى عطف البياف أكلى , كالشكاىد المتقدمة فحممُ 

   ومن من متبوعيما أو أعم   وقوعيما أخص : 

 ىنا , فذىب الككفيكف  اختمف النحاة في أعرؼ المعارؼ , كىك المراد باألخّص   
ـ , كخالفيـ البصريكف فجعمكا الَعمـ أعرَؼ مف مف الَعمَ  اسـ اإلشارة أعرؼُ  أفّ  إلى

, بل  (ٖٗ)إّف أعرفيا ىك الُمْضَمر , كىك معزّك إلى سيبكيو  :, كقيل (ٕٗ)اسـ اإلشارة
 . (ٗٗ)عزاه أبك حّياف إلى جميكر البصرييف
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عرفيا أ المعارؼ عند جميكر البصرييف أّف في مراتب  كالذي استقّر عميو األمرُ   
, ثـ كالالـكاالسـ المكصكؿ , ثـ المعّرؼ باأللف ثـ اسـ اإلشارة , ـ مَ ثـ العَ الضمير ,

 . (٘ٗ)ما أضيف إلى أحد ىذه المعارؼ

ضمير  ـّ ثُ  ,المتكمـ أعرفيا ضمير فذكر أفّ  ,أّما ابف مالؾ فقد فّصل في ذلؾ  
المشار بو كالمنادى  ـّ ضمير الغائب السالـ مف اإلبياـ , ثُ  ـّ العمـ , ثُ  ـّ ثُ , المخاطب 

 (ٙٗ)ضيف إليوبحسب ما أُ  المعرؼ باأللف كالالـ , ثـ المضاؼ ـّ ثُ المكصكؿ ,  ـّ , ثُ 
. 

أعرؼ  رتبة العمـ , كاختار أفّ  في ضيف إلى الضميركجعل أبك حَياف ما أُ   
 .(ٚٗ)المعرؼ باألداة ـّ ثُ المبيـ ,  ـّ ثُ المضمر ,  ـّ ثُ  ,المعارؼ العمـ

كميما يكف مف أمر االختالؼ في ترتيب المعارؼ فإّف المشيكر ىك ما قّدمتو   
 المعارؼ .عنيـ في ترتيب ىذه 

ىذا ىك المراد باألخّص ىنا, فيل يككف التابع مساكًيا لمتبكعو في العطف كالبدؿ,   
 مف حيث الرتبة في التعريف , أك أقّل منو تعريًفا , أك أعرؼ منو ؟ 

ْف منع ذلؾ فيو , بل يجكز فيو أكثر ِمف ذلؾ , كىك إبداؿ ا بدؿ الكل فمـ أَر مَ أمّ   
 .(ٛٗ)العكس , كما سيأتي مفّصاًل في مكضعو مف ىذا البحثالمعرفة مف النكرة , أك 

كقد اخُتمف في عطف البياف ؛ فذىب ابف عصفكر إلى أّف عطف البياف  ال يككف   
 .(ٜٗ)إاّل أعرؼ مف متبكعو , كال يجكز أف يككف مساكًيا لو أك أقل منو تعريًفا 

ّنو خالفيـ في ذلؾ , , غير أكعزا ابف مالؾ قكؿ ابف عصفكر إلى أكثر المتأخريف   
أّف  عت , كقد تقدـ في بابو و بمنزلة النّ ألنّ  ؛: " كالصحيح جكاز األكجو الثالثة كقاؿ

ًيا , فميكف العطف كذلؾ ساكِ كًقا كمُ فُ ز أف يككف في االختصاص فائًقا , كمَ ك النعت يج
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) يا  مف قكليـ :كعزا ىذا المذىب إلى سيبكيو؛ إذ أجاز في) ذا الُجّمة (,  (ٓ٘)... "
 .(ٔ٘)بياف أك بداًل  ىذا ذا الُجّمة ( أف يككف عطفَ 

 , كما مّر آنًفا.اسـ اإلشارة أعرُؼ مف المضاؼ إلى ذي األداة ك    

بمخالفتو لمقياس, كمخالفتو مذىب ىب اآلخر ذكالده , كرّد الم الناظـ قكؿَ  كأّيد ابفُ   
مـز زيادة بالمشتق , كال يَ  عتعطف البياف في الجامد بمنزلة النّ فالقياس أّما , سيبكيو
فتو لمذىب لكأّما مخا, فاؽ , فكذلؾ ال يمـز ىذا في العطف ص النعت باتّ يتخص

 .(ٕ٘)سيبكيو , فذكر المثاؿ السابق كتجكيز سيبكيو فيو أّف يككف عطف بياف

 كما ذىب إليو ابف عصفكر مف المنع غير مرضّي عند أبي حّياف في االرتشاؼ ؛  
بما ذكره ابف مالؾ في شرح التسييل , كذكر  حتجّ ااز سيبكيو , ك ألنو مخالف لما أج

إجازة سيبكيو في ) ذا الُجّمة ( مف المثاؿ السابق , ككنو عطف بياف أك بداًل , كزاد 
 عمى ذلؾ بأّف النحاة قالكا في : " مررُت بيذا الرجل ( ك ) مررُت بالرجل زيٍد ( : إفّ 

 . (ٖ٘)لمثاليفجل ( ك ) زيٍد ( عطف بياف في ا) الرّ 

غير أّف ابا حَياف عاد في التذييل كاعترض عمى ابف مالؾ بما ذىب إليو ابف   
عطف البياف يجري فيو األعرؼ عمى األقّل تعريًفا , بخالؼ  عصفكر مف أفّ 

 . (ٗ٘)الّنعت

ما ُيبدأ باألقّل تعريًفا إذا كاف كنقل عف ابف عصفكر كالًما طكياًل ممّخصو أنو إنّ   
و أقرب إلى االكتفاء بينيما في األعرؼ ؛ ألنّ  فيو , كال عيدَ  المتكمـ كالسامع عيدٌ بيف 

امع ( , إذا كاف بينؾ كبيف السّ  بو , فتقكؿ في عطف البياف ) مررُت بالقرشّي زيدٍ 
ر تصكّ , كىذا األمر غير مُ  زيدٌ  واسمَ  في رجٍل قرشّي , كال عيد بينكما في أفّ  عيدٌ 

 (٘٘)إنما يككف معّرًفا باأللف كالالـ العيدية أك ما في معناىافي النعت ؛ ألف النعت 
. 
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عة عف مسألة نعت اسـ اإلشارة بمصحكب ) أؿ ( إذا كاف تفرِّ كىذه المسألة مُ   
قد ذكر ابف عصفكر أف  النحكييف فجامًدا محًضا , نحك : ) مررُت بيذا الرجل ( 

بياف نظر إلى  و عطفَ جعمَ  يككف نعتًا كعطف بياف , فمف جازكا في ) الرجل ( أفأ
إذ ىك بمنزلة الحاضر المشار  ؛مكده , كمف جعمو نعًتا لمح فيو معنى االشتقاؽجُ 

ّد عطف البياف البُ  فّ إ: ىذا يتعارض مع قكلو  إليو , ثـ أكرد عمى نفسو اعتراًضا بأفّ 
ى بيا ا كانت لمحضكر ساكَ الـ لمّ لأف يككف أعرؼ مف متبكعو , كأجاب بأف األلف كا

جنس المشار إليو , كالرجل  يعطالتعريف , كزاد عميو بأف المشار ال يُ في المشار 
الحاضر مف جنس  أفّ  عمى ؿُّ دُ يَ الحضكر مف األلف كالالـ, ككذلؾ  فيو معنى
 .(ٙ٘)فصار المشار أعرؼ مف ىذا  , الرجاؿ

البياف  كغير خاٍؼ ما فيو مف تكّمف في الجكاب عف ككف  –رحمو هللا  –ىكذا قاؿ   
أعرَؼ مف متبكعو , كالسّيما قكلو إّف المشار ال يعطي جنس المشار إليو ؛ إذ 

دؿ عمى جنس المشار إليو ؛ لمجيئو لممذكر خاصة , ىكذا يبدك لي يالمشار أيًضا 
 , كهللا تعالى أعمـ  ! 

ـز في شرح التسييل بأّف الرجل في ىذا المثاؿ عطف بياف , جا ابف مالؾ فقد أػمّ   
يجكز أف يككف نعًتا ؛ ألنو ليس بمشتّق كال مؤكؿ بمشتّق , كرّد ما ذىب إليو ابف كال 

عصفكر كغيره  , معّماًل ذلؾ بأف سبب ذلؾ ىك اعتقادىـ أّف عطف البياف ال يككف 
 . (ٚ٘)متبكعو أخّص منو 

كبيف مَ ماحكاه الشّ في, كابف جّني  (ٛ٘)كممف ذىب إلى ككنو عطف بياف الزّجاج   
 .(ٔٙ)ييمّي في نتائج الفكر , كالسُّ  (ٓٙ)يّ سِ كْ يَ مْ طَ يد البَ كابف السِّ , (ٜ٘)

ما ذكره ابف مالؾ مف ككف تابع اسـ اإلشارة الجامد عطف  صّحة كالذي يظير لي  
 بياف , كىك في ىذا مكافق لمعمماء المتقدـ ذكرىـ ؛ لما اعتّل بو آنًفا . 
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أخّص مف متبكعو أك أعـّ ؛ صحة كقكع عطف البياف  -أيًضا-كالذي يظير لي   
فعمى ىذا يساكي العطف , لما عّمل ابف مالؾ كابنو فيما قّدمت في ىذه المسألة 

البدؿ كيككف مكافًقا لو في ىذه المسألة , كممف أشار إلى ىذا ابف يعيش , 
 .(ٕٙ)كالسيكطّي في األشباه كالنظائر 

  يما بمفظ المتبوع عمى جية التأكيدعصحة وقو : 

بدؿ منو , إذا كاف في البدؿ زيادة بياف , المُ  و كلفظُ حد لفظُ البدؿ أف يتّ  يجكز في   
ا يَ ابِ تَ ى كِ لَ إِ  ىعَ دْ تُ  ةٍ م  أُ  ُكلُّ  يةٍ اثِ جَ  ةٍ م  أُ  ى ُكل  َترَ كَ  ﴿قاؿ ابف جني في قكلو تعالى : 

كترى ﴿بدؿ مف قكلو :  ﴾ُكل  أّمٍة ُتْدعى  ﴿) ُكّل ( الثانية : (ٗٙ)عمى قراءة نصب(ٖٙ)﴾
بداؿ الثانية مف األكلى ؛ لما في الثانية مف اإليضاح الذي إ﴾ , كجاز ُكل  أّمة جاثية 

ىا ليس فيو شيء مف شرح الُجُثّك , كالثانية فييا ذكر ك  ثُ ألّف جُ  ؛ليس في األكلى 
  (٘ٙ)ىا , كىك استدعاؤىا إلى ما في كتابيا ... "كِّ ثُ السبب الداعي إلى جُ 

 حد لفظوالتابع إذا اتّ  عمى أفّ  ابف مالؾ في شرح التسييل بأف ىذا يدؿّ  ذلؾ كأي د 
قاؿ : كمثمو , (ٙٙ)ؿ ى زائًدا عف األكّ  إذا كاف فيو معنً بداًل , إالّ  جعلبمفظ متبكعو ال يُ 
 (ٚٙ)قكؿ الشاعر :

ـْ     يدِ عِ َض كَ عْ بَ  بافَ يْ ني شَ ُرَكْيَد بَ              ى َسَفكافِ مَ َخْيِمي عَ ًدا كا غَ ُتاَلقُ      ُك

 ا َغَدْت في الَمْأَزِؽ الُمَتدانيإذا مَ    الَكَغى     فِ عَ  يدُ حِ ياًدا ال تَ ُتالقكا جِ           

ـُ َفتَ               َيُد الَحَدثافِ  ـْ ييِ ا َجَنْت فِ ى مَ مَ عَ           ـْ ُرىُ بْ َص  كا كيفَ فُ رِ عْ ُتالقكُى
 

كلـ أقف , (ٛٙ)الجاثية السابقة بآية اكاحتجّ كمّمف كافقيما أبك حّياف , كابف عقيل ,    
 عمى مخالف لجكاز ذلؾ في البدؿ فيما بيف يدّي مف مصادر , فيك كالمتفق عميو .
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أّما عطف البياف فقد سكت معظـ النحاة عف جكاز ىذا فيو ؛ ألّف عطف البياف    
اتحاد المفظ بيف عطف  كمّمف أجاز,  (ٜٙ)ف نفسوبيّ ال يُ عندىـ مبّيف لمتبكعو , كالشيء 

 : (ٓٚ)قكؿ رؤبة مف قكلو في اف كمتبكعو سيبكيو ؛كما ىك ظاىرٌ البي
 َرا ْص لقائٌل يا َنْصُر َنْصًرا نَ          إني كأسطاٌر ُسِطْرَف َسْطًرا     

و عمى َبُو , كأنّ و جعَل نصًرا عطف البياف كَنَص إذ يقكؿ : " كأّما قكؿ رؤبة فعمى أنّ    
 اككنتي ) نصًرا ( األكلى كالثانية أف جيز ف, فسيبكيو يُ  (ٔٚ)قكؿ : يا زيُد زيًدا ... "

ال يشترط زيادة بياف في العطف في الشاىد  وعطف بياف , بل ظاىر عبارة سيبكيو أنّ 
المبرُِّد سيبكيو فقاؿ في البيت الشاىد : " ... كىذا  كافقك , كفي المثاؿ الذي أكرده 

و جعل المنصكبيف عمى ضركب : فمف قاؿ : يا نصُر نصًرا نصَرا فإنّ  نشدالبيت يُ 
لمضمكـ , كىك الذي يسميو النحكيكف عطف البياف ... كُيْنَشُد : يا َنْصُر َنْصٌر  تبييًنا

, كاآلخر عمى المكضع ... كمنيـ نصًرا , جعميما تبييًنا فأجرى أحدىما عمى المفظ 
 مف ُينشد : يا َنْصُر نصُر نصًرا , يجعل الثاني بداًل مف األكؿ , كينصب الثاني عمى

  (ٕٚ)... " التبييف
    
حاد لفظي التابع كالمتبكع في العطف داللة كاضحة عمى جكاز اتّ  كفي ىذا النّص    

ابع , كما ّمر معنا مف كالـ ابف جني ك ابف مالؾ كالبدؿ , دكف اشتراط زيادة بياف التّ 
و قد قيل في تكجيو بيت رؤبة أقاكيل كثيرة , كال أرى عمى أنّ ,في مطمع ىذه المسألة 

ماال يخدـ فكرة غية االختصار كمخافة اإلسياب فيحاجة لذكرىا في ىذا المكضع ؛ ب
 . (ٖٚ)البحث 

    
ي اتحاد لفظيما كلفظ متبكعيما عمى عمى أف البدؿ كالعطف يتفقاف ف كمّمف نّص    

أف يككف  –مف أكجو االتفاؽ  –: " الكجو الرابع  ؛ إذ يقكؿيعيش  أكيد ابفُ جية التّ 
لفظو لفظ االسـ األكؿ عمى جية التأكيد ؛ كما كاف في البدؿ كذلؾ ؛ كقكلؾ : يا زيُد 
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ذلؾ  و, كنقل عن ( ٗٚ)زيٌد زيًدا ؛ كما تقكؿ : يا زيُد زيُد , كعمى ذلؾ قكؿ رؤبة ... " 
 . (٘ٚ)كافقو عميو  السيكطّي في األشباه كالنظائر , ك

    
و عطف بياف , كجعل مالؾ فقد رّد تكجيو َمْف سبقو لمبيت السابق عمى أنّ  أّما ابفُ    
ا ؛ ألف عطف البياف يمـز أف يككف فيو زيادة بياف , كال ى عنده ككنو تككيًدا لفظي  لَ كْ األَ 

 . (ٙٚ)بياف مع تكرير المفظ 
مف أنو ال ُبّد مف  توكبمثل قكلو قاؿ ابنو بدر الديف في شرح األلفية معتاًل بعم   

 .  (ٚٚ)مغايرتو لمتبكعو ليحصل بذلؾ زيادة كضكح كبياف 
البدؿ , أف عطف البياف ال يككف كذكر ابف ىشاـ مف أكجو االفتراؽ بيف العطف ك    

ؿ , كيجكز ذلؾ في البدؿ بشرط أف يككف في الثاني زيادة بياف , كعزا ىذا بمفظ األكّ 
كافقو ابف مالؾ كابنو , كذكر حجة المنع السابقة ثـ م ذكرراكة , ك المذىب الى ابف الطّ 

 بو مف ثالثة أكجو :تعقّ 
ا لممبدؿ منو , كليس كذلؾ , بل فيو ّينً بأحدىا : أّف ذلؾ يقتضي أّف البدؿ ليس مُ    

نّ  يعني عمى نية  –و بمنزلة جممة مستأنفة نّ أفارؽ البدُؿ عطف البياف في ما يُ بياف , كا 
 بمفرد . مفردٍ  كىي مستأنفة لمتبييف , كالعطف تبييفُ  –تكرار العامل 

و بياًنا ؛ نُ كثانييا : أّف المفظ المكّرر إذا اتصل بو مالـ يتصل باألكؿ, فاألكلى كك    
  (ٛٚ)لما فيو مف زيادة الفائدة , كقد جّكزكا الكجييف في قكؿ الشاعر : 

 * يا زيُد زْيَد الَيْعَمالِت الذُّّبِل *                       
  (ٜٚ):كقكؿ اآلخر

ـَ َعِدّي ... *                           ـُ َتْي  * يا َتْي
 ف : عطف البياف كالبدؿ .المنادى , كيقصد بالكجيي ـ  ُض إذا    
: ) يا زيُد زيٌد ( إذا قمتو  ًدا , نحكُ : أّف البياف ُيَتَصّكُر مع ككف المكّرر مجرّ  كثالثيا   

راد , و المُ أنّ  امنيم لٌّ كُ  فّ ظُ يَ  ؿَ و بذكرؾ األكّ كبحضرتؾ اثناف اسـ كل منيما زيٌد , فإنّ 
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ر ألحدىما , كظير المراد , كذكر بيت رؤبة المتقدـ عمى ركاية رفع و تكرّ رتَ فإذا كرّ 
 :الثاني كنصب الثالث 

 *  يا نصُر نصٌر َنْصَرا  *            
قمُت  . (ٓٛ)كما مّر في بداية المسألة  ,جيما عمى العطف عمى المفظ كعمى المحلكخرّ 

ًدا مع حِ تّ يككف العطف مُ : كبيذا الكجو الثالث يندفع قكؿ المانعيف ؛ إذ يجكز أف 
متبكعو في المفظ , دكف اشتراط زيادة اإليضاح في التابع ؛ فإذا كاف فيو زيادة في 
 اإليضاح كاف أكلى بالجكاز , كمثل عطف البياف البدؿ ؛ إذ يجكز فيو ىذا أيًضا .

كاف فيو زيادة  إذا ألّنو؛ لمذىب المانعيف أيًضا  عٌ دفكفيما ذكره في الكجو الثاني     
كقد ذكرت آنًفا مف كالـ سيبكيو كالمّبرد كابف يعيش , بياف كاف حممو عمى البياف أكلى 

, كىذا كاٍؼ كالبدؿ دكف اشتراط زيادة البياف ما يدؿ عمى جكاز ىذا األمر في العطف
 في اتفاقيما في ىذا الكجو , كهللا تعالى أعمـ !

 : اتفاقيما في الجمود 
 جامًدا أك ما كاف بمنزلتو ؛ كما الّ إفق العمماء عمى أّف عطف البياف ال يككف اتّ    

بو ؛ فعطف البياف في الجكامد نظير  ؿَ كِّ أّف النعت ال يككف اال بالمشتق أك ما أُ 
 .(ٔٛ)النعت في المشتق 

فقد سكت عنو أغمب العمماء الذيف كقفت عمى   -أعني بدؿ الُكّل  -أما البدؿ   
كالميـ فيو , كلـ يتعرضكا لككنو بالجامد أك بغيره , كالذي يظير لي أّنيـ ترككا ذلؾ 

ة عمى أّنو ال كردكىا في البدؿ دالّ ألكضكحو في ىذا الباب ؛ كالشكاىد كاألمثمة التي 
نّ  ال بالجامد أك ما كاف بمنزلتو , كعطف البياف , لشدةإيككف  ما االتصاؿ بينيما , كا 

 و كبيف النعت , كما ذكرت آنًفا ذكركا ذلؾ في عطف البياف كنّصكا عميو لمتفريق بين
ككنو جامًدا ابُف يعيش في معرض حديثو عف أكجو االتفاؽ بيف  عمى كقد نّص    

عطف البياف كالبدؿ , فقاؿ : " ... الثاني : أّنو يككف باألسماء الجكامد كالبدؿ ... 
"(ٕٛ) . 
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ي أكجو االتفاؽ بيف فج صاحب البسيط مْ ذلؾ عنو كعف ابف العِ  يكطيّ كنقل السُّ    
 . (ٖٛ)العطف كالبدؿ في األشباه كالنظائر

 أوجو االفتراق

فمنيـ مف  , تفاكتت عبارات العمماء في أكجو االفتراؽ بيف عطف البياف كالبدؿ   
كعّدىا ابف ىشاـ في المغني ثمانية , (ٗٛ)ذكر أربعة أكجو, كمنيـ مف بمغ بيا سبعة 

كبعض ما ذكركه يشمل أقساـ البدؿ , (ٙٛ), كبمغ بيا غيره أحد عشر كجًيا (٘ٛ)أكجو
كفي بعض ما ُكّميا , كبعضيا خاّص ببدؿ الُكّل , الذي ىك مكضكع ىذه الدراسة ,

كخالف في ذلؾ الرضيُّ فعّد  ذكركه مف األكجو خالؼ , كتباينت عباراتيـ في ذلؾ , 
إذ يقكؿ بعد أف شرح تعريف البدؿ عند ابف عطف البياف كبدؿ الكل شيًئا كاحًدا؛ 

ّل كبيف ّل مف الكُ جمّي بيف بدؿ الكُ  أقكؿ : كأنا إلى اآلف لـ يظير لي فرؽٌ  الحاجب : "
فإّنو  ؛كما ىك ظاىر كالـ سيبكيو  ,عطف البياف , بل ال أرى عطف البياف إاّل البدؿ 

النكرة فنحك : مررُت برجٍل  أّما بدؿ المعرفة مفلـ يذكر عطف البياف , بل قاؿ:  
عبِدهللِا , كأّنو قيل: بَمْف مررَت ؟ أك ظّف أّنو يقاؿ لو ذلؾ , فأبدؿ مكانو ما ىك أعرؼ 

 .(ٚٛ)منو ..."

و باًبا فإف أراد أّنو لـ يعقد لأّما قكؿ الرضيِّ إّف سيبكيو لـ يذكر عطف البياف    
فُمَسّمـ , كأّما إف أراد أّنو لـ يذكره في كتابو ألبّتة فغير صحيح ؛ ألّف سيبكيو ذكر 

"  -مخاطًبا الخميل –؛ إذ يقكؿ عطف البياف كنّص عميو في كتابو في أربعة مكاضع 
... قمُت: أرأيَت قكؿ العرب: يا أخانا زيًدا أقبْل ؟ قاؿ : عطفكه عمى ىذا المنصكب 

لقائٌل يا  *, كأصرح منو قكلو عند حديثو عف بيت رؤبة  (ٛٛ)مثَمو ..."فصار نصًبا 
: " كأّما قكؿ رؤبة فعمى أّنو جعل َنْصًرا عطف البياف كنصبو ,  *نصُر نصًرا نصَرا 

ّنما قمت يا ىذا ذا الُجّمة ؛ ألّف  (ٜٛ)كأّنو عمى قكلو : يا زيُد زيًدا..." , كمثمو قكلو: " كا 
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,  (ٜٓ)األسماء المبيمة , إّنما يككف بداًل أك عطًفا عمى االسـ..."ذا الُجّمة ال تكصف ب
: "... فإذا قمَت : يا ىذا الرجُل فأردت أف تعطف ذا الجّمة عمى ىذا  -أيًضا –كقاؿ 

 .(ٜٔ)جاز فيو النصب..."

فيذه نصكص سيبكيو ُتثبت أّنو ذكر عطف البياف , كترّد ما قاؿ الرضيُّ , كترّد ما    
إّنما يككف بداًل أك عطًفا عمى  استظيره مف كالـ سيبكيو ؛ بدليل قكؿ سيبكيو "

, كما ىك معمكـ , االسـ..." فقد عطف البياف عمى البدؿ , كالعطف يقتضي المغايرة 
أّنو يفّرؽ بيف البدؿ كعطف البياف , عمى خالؼ ما كالذي يظير مف كالـ سيبكيو 

 ذكر الرضيُّ , كالعمـ عند هللا تعالى.

اختار صاحب النحك الكافي قكؿ الرضّي القائل بعدـ التفريق بيف عطف البياف قد ك    
أك األحسف القكؿ بأف المشابية بينيما كاممة ... , إذ التفرقة ...كالبدؿ, ثـ قاؿ : " 

 . (ٕٜ)مى غير أساس سميـ , فمف الخير تكحيدىما ... "بينيما قائمة ع
كرأى صاحب النحك الكافي أّف الرأي الذي يفرؽ بينيما رأٌي قائـ عمى التخيل    

 . (ٖٜ)رتجى , فالصكاب إىمالو كا غفالو كالحذؼ كالتقدير , دكف فائدة تُ 
كأذكر مف أكجو االفتراؽ ما اتفقت كممة العمماء عميو , أك ما ظير لي صّحُتو ,    

ا دار حكؿ كُأتبع ذلؾ بأقكاؿ العمماء ممّ مّما يخّص بدؿ الكّل مف الُكّل ,عمى أف يككف 
 كىذه األكجو ىي : , استشيادىذه األكجو مف نقاش أك 

 

 

  وليس كذلك البدل البيان ال يخالف متبوعو في تعريفو وتنكيره ،عطف(ٜٗ) : 



 20 
 
 

كرة كرة بالنّ بّيف المعرفة بالمعرفة , كالنّ , فتُ البياف يكافق متبكعو تعريًفا كتنكيًرا عطف    
كال ُيشترط ذلؾ , (ٜ٘)فاؽ ما تقّدـ مف أكجو االتّ فيكرة خالؼ مّر بيانو , كفي البياف بالنّ 

 كرة , ككرة , كالمعرفة مف النّ كرة مف النّ المعرفة , ك النّ  المعرفة مف فُتبدؿفي البدؿ 
ِصَراِط اْلَعِزيِز اْلَحِميِد َلى إِ  ـْ َربِّيِ  بِإْذفِ  ﴿و تعالى : , فمف األّكؿ قكلُ  كرة مف المعرفةالنّ 

كمف  (ٜٚ)﴾ِإف  ِلْمُمت ِقيَف َمَفاًزا َحداِئَق كأَْعناًبا ﴿, كمف الثاني قكُلو تعالى : (ٜٙ)﴾هللِا...
ـٍ ِصراِط للاِّ  ﴿:  -عّز كجّل  –الثالث قكلو  ن َؾ َلَتْيِدي إَلى ِصَراٍط ُمْسَتقي , كمف (ٜٛ)﴾َكاِ 

 .(ٜٜ)﴾َلَنْسَفًعا بالن اِصَيِة َناِصَيٍة َكاِذَبٍة... ﴿الرابع قكلو تبارؾ كتعالى : 

في اآلية , ف في إبداؿ النكرة مف المعرفة أف يّتحد المفظاف , كما ك كاشترط الككفي   
احتّج عمييـ بقكؿ ك العرب لـ تمتـز ذلؾ , , كرّده بأّف (ٓٓٔ)ذكر ذلؾ ابف مالؾ 

 (ٔٓٔ)الشاعر:

ـْ َيْمَبِث الَعْصراِف يكـٌ كليمٌة            إذا َطَمبا َأْف ُيْدِرَكا ما           َتَيم َما كَل

 (ٕٓٔ:(كقكؿ اآلخر

 َلُيْؤِذيِني الّتَحْمُحـُ كالّصييلُ ِؾ إّني               َفاَل كَأبيِؾ خيٍر من         

ىذا الشرط إلى البغدادييف , غير أّنو لـ ُيقّيده بإبداؿ النكرة  (ٖٓٔ)كعزا ابف عصفكر   
مف المعرفة, كجعمو عام ا في إبداؿ النكرة مف غيرىا, كزاد أّنيـ اشترطكا فييا الكصف 

, ككافقيـ عمى ىذا الشرط الككفيكف , كرّده بما ذكره ابف مالؾ في البيت الثاني , 
 : (ٗٓٔ)رآلخكبقكؿ ا

 كال ِقَصرِ  كؿٍ ِد الّضبِّ ال طُ اعِ سَ ي َسْمَمى ِبَمْنِزَلٍة              كَ نِ إّنا َكَجْدَنا بَ  

قكؿ كمف أْجل اشتراط مكافقة عطف البياف لمتبكعو تذكيًرا كتأنيًثا رّد العمماء    
ـَ( مف قكلو تعالى :  (٘ٓٔ)الزمخشريّ  ـُ إْبراِىي ـَ  ﴿في )َمقا ـُ إْبراِىي ِفيِو آَياٌت َبيِّناٌت َمَقا
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أعربو عطف بياف , مع ككنو معرفًة ك ) آياٌت( نكرة , فقاؿ ابف مالؾ : " ؛ إذ (ٙٓٔ)﴾
, كقاؿ ابف  (ٚٓٔ)كقكلو ىذا مخالٌف إلجماع البصرييف كالككفييف , فال ُيمتفت إليو "

, كاعتذر عنو في مكضع آخر بأّنو رّبما عبر عف (ٛٓٔ)ىك َسْيٌك مف الزمخشريّ ىشاـ 
 (ٜٓٔ)يما.البدؿ بعطف البياف؛ لتآخي

قمُت: اعتذار ابف ىشاـ غير كارد ؛ ألّف الزمخشرّي عّبر بعطف البياف كىك يقصده    
 فيو: قمت ؟ بالكاحد الجماعة بياف صح كيف: قمت فإف صراحة ؛ بدليل قكلو: " 

 قدرة عمى داللتو كقكة شأنو لظيكر كثيرة آيات بمنزلة كحده يجعل أف أحدىما: كجياف
 (ٓٔٔ)" ...صمد حجر في قدمو تأثير مف إبراىيـ كنبكة للا  

كذكر يس في حاشيتو عمى التصريح أّف الدنكشرّي أجاب عف مخالفة الزمخشري   
  (ٔٔٔ)لإلجماع بأّف الزمخشرّي مجتيٌد فال ُيبالي بمخالفة اإلجماع .

فعمى ىذا يككف الزمخشرّي ال يرى كجكب المكافقة بيف عطف البياف كمتبكعو في   
كفّرقكا بينيما بعدـ كجكب ؛ إذ يقكؿ : "  كالتنكير, كما ىك مذىب الرضيّ التعريف 

تكافق البدؿ كالمبدؿ منو تعريًفا كتنكيًرا, بخالؼ عطف البياف , كالجكاب : تجكيز 
, بدليل اعتذار الزمخشرّي عف بياف ( ٕٔٔ)ّمى عطف بياٍف أيًضا..."سَ التخالف في المُ 

, كهللا  عريفكالتّ  التنكيرالكاحد لمجماعة , كسككتو عف مخالفة البياف لمتبكعو في 
   تعالى أعمـ!

                                

 البدل في التقدير من جممة أخرى والعطف من جممة واحدة(ٖٔٔ): 



 22 
 
 

كاحدة ؛ بدليل قكليـ : يا أخانا زيًدا , قاؿ ابف يعيش : " عطف البياف مف جممة    
فػ) , (ٗٔٔ)يا أخانا زيُد": بدليل قكليـ؛  كالبدؿ في التقدير مف جممة أخرى عمى الصحيح

زيًدا( في المثاؿ األكؿ عطف بياف , كال تجكز فيو البدلية, ؛ ألّف البدؿ عمى نية تكرار 
كىذا ما ا ىك في المثاؿ الثاني,  العامل , فمك ُكّرر الياء كاف مبني ا عمى الّضـّ , كم

ىك المقصكد بالحكـ, كعطف البياف متبكعو ىك المقصكد بالحكـ ُيعّبر عنو بأّف البدؿ 
 (٘ٔٔ), كجاء العطف زيادة في البياف لو.

أخكىػػا, كال ف فػػي قكلػػؾ: ىنػػٌد قػػاـ عمػػٌرك إّف البيػػاف ُمتعػػيّ :(ٙٔٔ)كليػػذا قػػاؿ ابػػف ىشػػاـ   
, فيػك يشتمل عمى ضمير يربط جممة الخبر بالمبتػدأ كذلؾ أّف ) أخكىا( ؛البدلية كز تج

خػرى ر بداًل كػاف مػف جممػة أُ دّ في تقدير جممة كاحدة , كال َتصحُّ فيو البدلية ؛ ألّنو لك قُ 
 , كخمت جممة ) قاـ عمٌرك( مف رابط يربطيا بالمبتدأ ) ىنٌد( .

يو بقكلو : " كلك سّممنا ذلؾ فيما كىذا الفرؽ غير مرضّي عند الرضّي ؛ إذ عّقب عم   
تكّرر فيو, كلنا أف ما لـ يذلؾ في فيو العامل ظاىًرا, فبأّي شيء َيعرؼ المخاطبُ تكّرر 

 .(ٚٔٔ)ما سّمكه عطف البياف , مع التسميـ في البدؿ"نّدعي ذلؾ في

كفي قكليـ : إّف البدؿ مف جممة أخرى , كقكليـ : إّنو عمى نية تكرار العامل    
أّف العامل في البدؿ غير  إشكاؿ , كذلؾ إذا حممناه عمى ظاىره ؛ إذ يترّتب عمى ذلؾ

خركج البدؿ مف  , كيترّتب عميو (ٛٔٔ)العامل في المبدؿ منو كىك خالؼ مذىب سيبكيو
, كقد نّبو إلى ىذا ناظر الجيش, فقاؿ: " كال يخفى أّف ككنو كىك تابع باّتفاؽ التكابع , 

فاؽ عمى أّنو تابٌع, كال شّؾ أّنو إذا يككف معمكاًل لعامل ُمقّدر ينفي ككنو تابًعا , كاالتّ 
كاف معمكاًل لغير عامل األّكؿ كاف ُمستقال  بنفسو غير تابع لشيء قبمو...كالحقُّ أّف 
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ؿ منو ... كال يتصّكر أف ُيقّدر لو عامل ؛ ألّف ككنو العامل فيو ىك العامل في المبد
 (ٜٔٔ)...."تابًعا بإجماع الّنحاة يمنع مف تقدير عامل 

" التابع المستقّل بمقتضى العامل تقديًرا"كاستحسف قكؿ ابف مالؾ في حّد البدؿ :   
منو  , كأّف المبدؿمنوكبّينو بأّنو" أفاد أّف العامل في البدؿ ىك العامل في المبدؿ 

ـّ أفاد بقكلو : إّنو في  مستقّل بمقتضى العامل لفًظا , كالبدؿ ُمستقّل بمقتضاه تقديًرا, ث
حكـ تكرير العامل أّنو ليس معمكاًل لعامل مقّدر, كلكّنو محككـ لو بحكـ مالو عامل 

 (ٕٓٔ)مقّدر" .

كد بو لمقصاالقكؿ بتكرار العامل في البدؿ ليس عمى ظاىره , كأّف كبيذا يّتضح أّف   
ما ذكره ناظر الجيش مف أّنو محككـ لو بحكـ ما لو عامل ُمقّدر , ككذلؾ قكليـ : إّنو 

 مف جممة أخرى , ىك كذلؾ في حكـ ما ىك محككـ لو أّنو مف جممة أخرى.

 خالف البدل:عطف البيان ليس في نية إحاللو محل متبوعو ب 

, (ٕٔٔ)كاألزىرّي في تصريحو  ,ذكر ىذا الفرؽ ابف ىشاـ , كنقمو عنو اأُلشمكنيّ    
قاؿ ابف ىشاـ : " كليذا امتنع البدؿ كتعّيف البياف في نحك: يا زيُد الحارُث , كفي 

بالرفع أك كرًزا بالنصب , بخالؼ : يا سعيُد ُكْرُز بالضـّ فإّنو  نحك: يا سعيُد ُكْرزٌ 
زيٌد  , كفي نحك : أنا الّضارُب الرجِل زيٍد , كفي نحك:-أي ىك بدؿ  -بالعكس

 أفضل الناِس الّرجاِؿ كالنساِء , أك النساِء كالّرجاِؿ, كفي نحك: يا أيُّيا الّرجُل غالـَ 
الرجميف زيٍد كعمٍرك جاءَؾ, كفي نحك: جاءني كال أخكيؾ زيٍد  زيٍد, كفي نحك: أيُّ 

 .(ٕٕٔ)كعمٍرك "
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كيبدك لي بعد تأّممو أّنو قريب مف الفرؽ السابق ؛ إذ  –رحمو هللا  –ىكذا ذكره 
اإلحالؿ بيذا المفيـك قريب مف قكليـ : البدؿ عمى نية َتكرار العامل, فػ) 

نادى لمباشرة العامل ؛ ألّف ما فيو )أؿ( ال يُ الحارث( في المثاؿ األّكؿ ال يصمح 
بدلية ؛ ألّف دكف كاسطة, ككذا ) كرز( في حالتي الرفع كالنصب , ال يصمح لم

العامل لك باشره كتكّرر معو لـ يكف فيو إاّل الضـّ؛ إذ ىك عمـ مفرد, ككذلؾ 
 األمر في بقية األمثمة التي أكردىا.

مف أّف متبكع عطف البياف  (ٖٕٔ)ما ذكره صاحب التصريح كمثل ىذا ُيقاؿ في 
ليس في حكـ الطرح بخالؼ البدؿ؛ ألّف حذؼ المتبكع يؤّدي إلى مباشرة العامل 

ذا باشره فكأّنو تكّرر معو .لمتابع   , كا 

كالمبدؿ منو في حكـ الطرح معًنى ال لفًظا؛ كما نّص عمى ذلؾ العمماء , كمنيـ  
 (ٕٗٔ)المبرُِّد ,كالرضيُّ , كابف عصفكر.

رأي في ىذا ؛ إذ أبطل استدالليـ بأّف المبدؿ منو  -رحمو هللا –كالبف القّيـ    
األكؿ  في نية الطرح , كذكر أّف مقصكدىـ مباشرة العامل لمبدؿ , كعّمل ذلؾ بأفّ 

تكطئة لمبدؿ , كلـ ُيقصد طرحو, كاستدّؿ بقكؿ الشاعر:  هُ رُ كْ كذِ  -أيًضا –مقصكد 
(ٕٔ٘) 

 بِ تركْت ىكاِزَف مثَل َقْرِف األْعَض             ياُغُدك ىا كَركاحَ إّف الّسُيكَؼ      

فالخبر ىنا لمسيكؼ , كألغى البدؿ , كجعمو كالُمّطرح , كلك لـ ُيمغو لقاؿ : َتَرَكتا    
.(ٕٔٙ) 
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 عطف البيان ال يقع جممة وال تابًعا لجممة بخالف البدل(ٕٔٚ): 

, فمف إبداؿ الجممة مف الجممة مف المفردجممة , كتبدؿ تبدؿ الجممة مف ال      
ـْ َأْجًراات ِبُعكا اْلُمْرَسِميَف  ﴿الجممة قكلو تعالى :  كقكلو تعالى ، (ٕٛٔ)﴾ات ِبُعكا َمْف ال َيْسَأُلُك

ـٍ َكَبِنيفَ  ﴿:  ـْ ِبَأْنَعا ُك ـْ ِبَما َتْعَمُمكَف َأَمد  ُك  : (ٖٓٔ), كقكؿ الشاعر (ٜٕٔ)﴾َأَمد 

رِّ كالَجْيِر ُمْسِمَمانا                 دَ نْ ف  عِ يمَ قِ ال تُ  لْ حَ ارْ  وُ لَ  كؿُ قُ أَ      ك إاّل َفُكْف في السِّ

) اّتبعكا( الثانية بداًل مف األكلى ,  ممة, فج(ٖٔٔ)في المغني  ذكر ذلؾ ابف ىشاـ    
, ك)أمّدكـ( الثانية بداًل مف األكلى , كجممة ) ال ُتقيمّف( بداًل مف جممة ) ارحْل(
كاشترط في مكضع آخر أف تككف الثانية أكفى مف األكلى في تأدية المعنى 

 (ٕٖٔ)المراد.

أّنو قاؿ في  –كلـ أجده فيما بيف يدّي مف مؤلفات ابف مالؾ  –كنقل عف ابف مالؾ    
ـْ  أّكُلكـ كآخُركـ , كأّنو مف بدؿ ) قمُت ليـ قكمكا أّكُلكـ كآخُركـ( : إّف التقدير : ليُق

الجممة, كعّد ابف ىشاـ ىذا مف غرائب ىذا الباب ؛ ألّف ىذا مف إبداؿ الجممة مف 
 (ٖٖٔ)المفرد مف المفرد, فػ) أّكُلكـ( بدؿ مف الكاك في ) قكمكا( بدؿ بعض ال بدؿ ُكّل.

 خّرجو السميف,  في اآليتيفكىذا الذي ذكره ابف ىشاـ في إبداؿ الجممة مف الجممة    
مف ) المرسميف ( عمى إعادة العامل  بدؿٌ   ﴾يساُلكـ أجًرا َمْف ال﴿قكلو:  بأفّ (ٖٗٔ)الحمبي

بقكلو: " , كىك الفعل ) اّتبعكا( , كىذا الذي ذكره أشار إليو شيُخو أبك حّياف , كرّده 
 َكَما,  اْلَعاِملُ  ِفيوِ  َظَيرَ  اْلُمْرَسِميَف, ِمفَ  َبَداًل  َتُككفَ  َأفْ  َمفْ  ِفي الن ْحِكيِّيفَ  َبْعُض  َأَجازَ  َكَقدْ 

, َحْرؼَ  َكافَ  ِإَذا َظَيرَ  , (ٖ٘ٔ)﴾ِلُبُيكِتِيـْ  ِبالر ْحمفِ  َيْكُفرُ  ِلَمفْ  َلَجَعْمنا ﴿:َتَعاَلى َكَقْكِلوِ  َجرٍّ
 َذِلؾَ  َيْجَعُمكفَ  َبلْ  َبَداًل, َكالن اِصبِ  الر اِفعِ  ِباْلَعاِملِ  ِفيوِ  ُصرِّحَ  َما ُيْعِرُبكفَ  اَل : َكاْلُجْمُيكرُ 
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َذا , اْلَجرِّ  ِبَحْرؼِ  َمْخُصكًصا  اَل  ِبالت ْتِبيعِ  َذِلؾَ  كاسم   َكالن اِصُب, الر اِفعُ  َكافَ  َكاِ 
 .(ٖٙٔ)"ِباْلَبَدؿِ 

 (ٖٚٔ).كفّسر السميف كالـ شيخو بأنو رّبما أراد بالتتبيع التككيد المفظي     

عمى إعادة  أف تككف ) بأنعاـ( بداًل مف ) بما تعممكف(كأجاز السميف في اآلية الثانية  
, كذكر اعتراض أبي حياف المتقّدـ,  كأجاز فييا أف تككف تكريًرا لألكلى  العامل

 (ٖٛٔ)كتفسيًرا ليا , ككأّنو أراد أّنيا تفسيرّية ال محّل ليا ,كىك قكؿ العكبرّي .

عمػى أّنيػا بػدؿ بعػض ,  -نقاًل عف غيػره –اآلية الثانية  (ٜٖٔ)كخّرج صاحب التصريح  
) ال تقػػيمّف عنػػدنا( مػػف بػػدؿ االشػػتماؿ؛ لمػػا بػػيف ) ارحػػل( ككخػػّرج البيػػت عمػػى أّنػػو مػػف 

المناسبة المزكمية , كىك ال يرى جكاز بدؿ الجممة مف الجممػة فػي بػدؿ الُكػّل, كقػد مثّػل 
أّف  – تعػػالى كالعمػػـ عنػػد هللا –لػػو بمثػػل: قعػػدُت جمسػػت فػػي دار زيػػد, كالػػذي يظيػػر لػػي 
 عمى ككنو بعًضا أك اشػتمااًل  ابف ىشاـ أكردىما لمتمثيل عمى بدؿ الكل ؛ ألّنو لـ ينّص 

؛ كألّف اآلية األكلى ال يصمح فييا ما ذكره في اآلية الثانية كالبيت , كلك سّممنا لو ذلؾ 
عمػى أّف  في اآلية الثانية كالبيت ؛ فتبقى اآلية األكلى دالة عمػى جػكازه  فػي بػدؿ الُكػّل,

, بػل ذكػركا أّف الجممػة العمماء لـ تستثِف بدؿ الُكّل , كلـ تذكر لو قيًدا يخّصو  عبارات 
  (ٓٗٔ)تبدؿ مف مثميا, كمنيـ ابف ىشاـ في األكضح.

 كفَ ُمػمَ عْ ال يَ  الّناسِ  رَ ثَ كْ ّف أَ كِ كلَ ﴿ذكره الزمخشري عند قكلو تعالى: ما  كمما يؤّيد ذلؾ    
 ال قكلػو مػف بػدؿ َيْعَمُمػكفَ  كقكلػو ؛ إذ يقػكؿ: " (ٔٗٔ)﴾ا يَ نْ الػدُّ  يػاةِ حَ الْ  فَ ِمػ ًرااىِ ظَ  كفَ مُ مَ عْ يَ  *

 كيسػػدّ  مقامػػو يقػػكـ بحيػػث كجعمػػو منػػو, أبدلػػو وأّنػػ النكتػػة مػػف اإلبػػداؿ ىػػذا كفػػي َيْعَمُمػػكفَ 
 ال الػذي العمػـ كجػكد كبػيف الجيػل, ىػك الػذي العمػـ عػدـ بػيف فػرؽ  ال أنػو ليعممؾ مسّده,
 (ٕٗٔ)"الدنيا يتجاكز
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ى لَ إِ  ـْ ككُ عُ دْ ي أَ الِ ي مَ مِ كْ ا قَ ك يَ  ﴿:  -عّز كجلّ  –عند قكلو كمنو ما ذكره العكبرّي    
 ؛ إذ أجاز في ) تدعكنني( (ٖٗٔ)﴾...اِ بِ  رَ فُ كْ ي أِلَ نِ كنَ عُ دْ تَ  *ارى الن  لَ ي إِ نِ كنَ عُ دْ تَ كَ  اةِ جَ الن  

ك كافقو صاحب الفتكحات أف تككف بداًل , أك تبييًنا لػ) تدعكنني ( األكلى,  الثانية
 (ٗٗٔ)اإلليية.

  ﴿ ( مف قكلو تعالى:كفَ فُ مِ حْ يَ كقد أجاز صاحب الفتكحات اإلليية في قكلو ) سَ   
عتذركف ( في اآلية مف قكلو ) يَ  اأف تككف بداًل أك بيانً  (٘ٗٔ)﴾ ـْ كُ لَ  اِ بِ  كفَ فُ مِ حْ يَ سَ 

 (ٙٗٔ).السابقة عمييا 

 -أيًضا –كفيما ذكراه نصٌّ عمى إبداؿ الجممة مف مثميا بدؿ ُكّل مف ُكّل, كفيو    
جكاز مجيء عطف البياف جممة , كىك مخالف لما عميو جميكر العمماء مف أّف 

مف الجممة , كعمى ُكّل حاٍؿ فإبداؿ الجممة عطف البياف ال يككف جممة , كال تابًعا ليا
ليس بالكثير , كال سّيما بدؿ الُكّل , بل منعو بعضيـ , كما تقّدـ عف صاحب 

التصريح , كقد أكرد منو الشيخ عضيمة ُمُثاًل غير قميمة شممت بدؿ البعض كاالشتماؿ  
 .(ٚٗٔ)كالُكلّ 

رُُّسِل مِقيَل لِ َما ُيَقاُؿ َلَؾ إاّل َما َقْد ﴿و تعالى : قكلُ أّما إبداؿ الجممة مف المفرد فمنو    
فإّف كما عممت فيو بدؿ مف ) ما (  (ٛٗٔ)﴾ِمْف َقْبِمَؾ إف  َرب َؾ َلُذك َمْغِفَرٍة َك ُذك ِعَقاٍب َأِليـٍ 

كجاز  إّف رّبؾ لذك مغفرة ك ذك عقاب أليـ,كصمتيا , عمى تقدير: ما ُيقاؿ لؾ إاّل 
ىذا عمى أفّ  البدؿ محكـك لو بحكـ المبدؿ منو ,  -إسناد ) ُيقاؿ( إلى إّف كمعمكلييا

َذا ِقيَل إف  َكْعدَ  ﴿ ؛ كما جاز إسناد ) ِقيل( إلييما في قكلو تعالى : كىك ) ما ( _   َكا 
كأجاز ذلؾ ابف ىشاـ  عمى أف يككف المعنى ما  ,(ٓ٘ٔ)قالو ابف مالؾ  (ٜٗٔ)﴾هللِا َحقٌّ 

قكؿ لؾ ُكّفار قكمؾ مف األذى إاّل كاف المعنى ما يأّما إذا يقكؿ لؾ هللا إاّل ما قد قاؿ, 
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 – قكلومنو  ك (ٔ٘ٔ) مثل ما قاؿ الكفار السابقكف ألنبيائيـ فالجممة استئناؼ كىك الكجو
كا الن ْجَكى ال ِذيَف َظَمُمكا  ﴿ : -عّز كجّل  فجممة  (ٕ٘ٔ)﴾َىْل َىذا إاّل َبَشٌر ِمْثُمُكـْ َكَأَسرُّ

,قالو الّزمخشرّي كنقل ذلؾ عنو ابف مالؾ , كابف ىشاـ , االستفياـ بدٌؿ مف الّنجكى 
 : (ٗ٘ٔ)كمنو قكؿ الشاعر (ٖ٘ٔ) , كأقّراه عميو

ـِ ُأخرى كيَف                    حاَجةً  إَلى للّا َأْشُكك ِبالَمِدينةِ        ْمَتِقَيافِ تَ كِبالّشا

حاجة كُأخرى(, ذكر ذلؾ ابف جّني , كجعل تقديره : االستفياـ بدؿ مف ) فجممة    
إلى للّا أشكك ىاتيف الحالتيف َتَعذَُّر التقائيما, كاختاره عمى ككف جممة االستفياـ 

  (٘٘ٔ)استئناًفا, كعّد االستئناؼ مف ُىجنة اإلعراب.

 : (ٚ٘ٔ)قكؿ أبي زبيد األسديّ  (ٙ٘ٔ)كجعل منو ابف مالؾ   

 ِمْعُت َكالَمُو                     َمْف أْنَت ال الَقْيَت َأْمَر ُسُركرِ َلّما َدنا ِمّني سَ      

ـ : دراسات ألسمكب القرآف كقد ذكر الشيخ دمحم عبدالخالق عضيمة في كتابو القيّ    
 (ٛ٘ٔ)الكريـ جممة مف الشكاىد القرآنية ليذه المسألة.

 : (ٜ٘ٔ)يقع فعاًل وال تابًعا لفعل بخالف البدل عطف البيان ال   

, كيشترط أّما البدؿ فيككف فعاًل تابًعا لفعل  ,عطف البياف ال يككف فعاًل كال تابًعا لو   
ككذا قاؿ الرضّي , ابف مالؾ فيو أف يككف مكافًقا لو في المعنى , مع زيادة بياف , 

, (ٓٙٔ)كزاد عميو أّف الفعل الثاني إذا كاف بمعنى األكؿ دكف زيادة فيك تككيد ال بدؿ
كالذي يظير مف كالـ السيرافّي أّنو ال يشترط ذلؾ؛ إذ يقكؿ: " ك إّنما يبدؿ الفعل مف 

 . (ٔٙٔ)الفعل إذا كاف في معناه كتأكيمو"
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 َعْل ذِلَؾ َيْمَق َأَثاًما ُيَضاَعْف َلُو اْلَعذاُب َيْكـَ َك َمْف َيفْ  ﴿كمف شكاىده قكلو تعالى:  
يعني  –قاؿ سيبكيو :" كسألُتو , فػ ) ُيضاعْف ( بدؿ مف ) َيْمَق ( , (ٕٙٔ)﴾اْلِقَياَمةِ 
َك َمْف َيْفَعْل ذِلَؾ َيْمَق َأَثاًما ُيَضاَعْف َلُو اْلَعذاُب  ﴿: -جّل كعّز  –عف قكلو  –الخميل 

ـِ" ﴾َيْكـَ اْلِقَياَمةِ  , فقكلو : (ٖٙٔ)فقاؿ: ىك كاألّكؿ ؛ ألّف مضاعفة العذاب ىك ُلِقيُّ اآلثا
و كاف يسألو عف بدؿ الفعل مف الفعل , كظاىر ىك كاألّكؿ يعني أّنو بدؿ منو؛ ألنّ 

ط زيادة البياف , كما ىي عبارة السيرافي ؛ بدليل قكلو: ألّف عبارة سيبكيو عدـ اشترا
ـِ,  , كقد نقل ناظر الجيش أّف أبا حّياف رّد اشتراط ابف مضاعفة العذاب ىك ُلِقيُّ اآلثا

, كذكر أّف ذلؾ غير الـز , بل قد يككف بياف في الفعل الثاني كىك البدؿ المالؾ زيادة 
 .(ٗٙٔ)بالمرادؼ , كما ىك ظاىر في شكاىده 

ضاعف( ؛ يُ )...فجـز":مل قكلو كىك يتحّدث عف اآليةكقد جاء عف المبرد في الكا   
كيظير مف كالميـ ,(٘ٙٔ)ألّنو بدؿ مف قكلو : ) َيْمَق أثاًما( ؛ إذ كاف إّياه في المعنى"

, كذكر أّنو (ٙٙٔ)أّف البدؿ ىنا بدؿ ُكّل مف ُكّل , كممف نّص عميو صاحب الخزانة
 يو.ظاىر كالـ سيبك 

 -؛ كذكر(ٚٙٔ)كذكر السيكطّي أّف بعض العمماء جعل اآلية مف بدؿ االشتماؿ   
بدؿ مف الفعل بدؿ ُكّل بال خالؼ , كال يبدؿ بدؿ بعض بال خالؼ أّف الفعل يُ  -أيًضا

؛ ألّف الفعل ال يتبّعض , كاخُتمف في مجيئو بدؿ اشتماؿ , فمنعو بعضيـ ؛ ألّف 
 (ٛٙٔ)كبعضيـ أجازه , كحمل عميو اآلية.الفعل ال يشتمل عمى الفعل, 

إلى أّف بدؿ الفعل مف مثمو يككف في كّل   -كلـ أجْد لو مكافًقا  – كذىب الشاطبيُّ    
؛ لما ذكره السيكطّي مف أّف , كالذي يظير لي أّنو خاصّ ببدؿ الكّل  (ٜٙٔ)أنكاع البدؿ

سيبكيو كالمبرِّد  كىك الظاىر مف كالـ الفعل ال يتبّعض , كال يشتمل عمى الفعل,
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كنقل السيكطي عف صاحب        , (ٓٚٔ)إاّل بدؿ الغمط فقد جّكزه سيبكيوكالسيرافّي , 
 . (ٔٚٔ)البسيط أّف ذلؾ قكؿ جماعة مف العمماء, كأّف القياس يقتضيو

كجاء في المقاصد الشافية ما يُدّؿ عمى مجيء عطف البياف في الفعل , فذكر    
ُيجيز أف يككف عطف البياف فعاًل , كأجاز في ) ُيضاعف( الشاطبي أّنو رأى نقاًل 

البدلية كالبياف ؛ كاعتّل صاحب ىذا القكؿ بأّف مجيئو في البدؿ ُيَسكِّغ مجيئو في عطف 
 .(ٕٚٔ)كقد رّد الشاطبّي ىذا بمخالفتو لجميكر العمماءالبياف ؛ لممشابية بينيما ,

 ف البدلعطف البيان ال يقع ضميًرا وال تابًعا لضمير بخال(ٖٔٚ): 

عطف البياف ال يككف إاّل اسًما ظاىًرا, ككذا متبكعو ؛ ألّف عطف البياف في    
أّف الضمير ال ُينعت كال ُينعت بو في باب النعت ,  فكماالجكامد كالّنعت في المشتّق, 

فكذلؾ ىنا الضمير ال ُيعطف عطف بياف كال ُيعطف عميو غيُره بياًنا لو , كذلؾ أّف 
النعت كالبياف ُيكّضحاف متبكعيما المعرفة ,كُيخّصصاف متبكعيما النكرة , كالضمير ال 

 (ٗٚٔ)بياف. ف فال يككف نعًتا كال عطفَ ص كال ُيبي  ص  ُيخَ 

, كيككف ضميًرا تابًعا (رأيتو إّياُه  )فيككف ضميًرا تابًعا لضمير, نحك:أّما البدؿ    
ـّ قاؿ: "  ذكر ذلؾ ابف ىشاـ في المغني, نحك: )َرَأْيُت زيًدا إّياُه(  لظاىر عف النحاة , ُث

ّف الصكاب في األكؿ قكؿ الككفييف  كخالفيـ ابف مالؾ فقاؿ: إّف الثاني لـ ُيسمع , كا 
 (٘ٚٔ)". إّنو تككيد , كما في :ُقمَت أنت

ىشاـ الككفييف ك ابف مالؾ في أكضح المسالؾ , فمنع إبداؿ  كقد كافق ابفُ    
بداؿ المضمر مف الظاىر , كعّد نحك:) رأيُت زيًدا إّياه  المضمر مف المضمر , كا 

إبداؿ الظاىر مف الضمير إف كاف الضمير  أجازك (مكضكًعا غير مسمكع عف العرب, 
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كا الن ْجَكى اّلذيَف َظَمُمكا ﴿لغائب , كجعل منو قكلو تعالى: في أحد األكجو, (ٙٚٔ)﴾كَأَسرُّ
,  ككذا إف كاف الجماعة كيقصد بو أّف ) الذيف( بدؿ مف الفاعل في )أسّركا( كىك كاك

شرط أف ب ﴾ًدا ألّكلنا كآخرناتككف لنا عي ﴿لحاضر في بدؿ الُكّل , نحك قكلو تعالى: 
 (ٚٚٔ).ُيفيد  اإلحاطة

يّتضح بعد ىذا أّف البدؿ يككف تابًعا لمضمير باّتفاؽ , كىذا يككف في أنكاع البدؿ ك   
الثالثة , كلـ أذكر إاّل بدؿ الُكل الذي ىك مكضع المقارنة ىنا , أّما إبداؿ الضمير مف 

البصريكف , كمنعو  ذلؾ , فأجاز ماالخالؼ فييكقع الضمير كمف الظاىر فقد 
 فْ الككفيكف , ككافقيـ ابف مالؾ كابف ىشاـ في أكضحو, فعمى مذىب الككفييف كمَ 

, كىك بيذا يكافق عطف البياف كيخالفو في مجيئو تابًعا كافقيـ ال يككف البدؿ ضميًرا 
لمضمير, كعمى مذىب البصرييف يخالف البدؿ عطف البياف فيجيء ضميًرا تابًعا 

 ير. لضم

ىذا ما ظير لي مف أكجو االفتراؽ بينيما , كقد جمعُت بيف ما تشابو منيا, كتركُت   
 بعًضا مّما لـ يظير لي كجو االفتراؽ فيو.

 

 

 

 الخاتمة

الحمد  ككفى , كصالة كسالـ عمى عبده المصطفى, نبينا دمحم, كعمى آلو    
 كصحبو, كبعد:
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 فقد ظير لي خالؿ ىذا البحث نتائج ُأجمميا فيما يأتي:   

  قّكة االتصاؿ بيف عطف البياف كبدؿ الُكّل , ككثرة تعاقبيما عمى المكضع
 الكاحد, كمع ىذا فقد كجد العمماء بينيما فركًقا غير قميمة.

  ظير لي أّف البدؿ يككف مكّضًحا لمتبكعو , كما ىك عطف البياف , ِكفاًقا البف
 كمف كافقو. جّني

 شمل أّف ما ذكره العمماء مف أكجو االتفاؽ كاالفتراؽ بيف عطف البياف كالبدؿ ت
االفتراؽ ما بينو كبيف بدؿ الُكّل, كلذلؾ بمغت أكجو ُكّل أقساـ البدؿ , كليست في

 أحد عشر مكضًعا .
  قمة العناية بأكجو االتفاؽ ؛ إذ لـ تزد ىذه األكجو عف أربعة, كفييا ما ال يّتصل

 ببدؿ الُكّل , بل ىك في غيره مف أنكاع البدؿ.
  ُظير لي أّف بعضيا كر مف أكجو االفتراؽ , ك لـ تظير لي صّحة بعض ما ذ

ت ثدّ تو, كتححّ ِص  و أك عدـُ يندرج تحت فرؽ كاحد , فأسقطت ما ظير لي ضعفُ 
 عف ما تشابو منيا في مكضع كاحد.

  قكة المذىب الذي تبّيف لي صحة مجيء عطف البياف في النكرات , كعدـ
إلى البياف مف المعرفة , كما ىك  كرة أحكجُ يقصره عمى المعارؼ , ؛ ألّف النّ 

  ؛ كلذلؾ ذكرتو في أكجو االتفاؽ .مذىب ابف مالؾ كمف كافقو
  كما تبيف لي صحة مذىب ابف مالؾ في جكاز مجيء عطف البياف أخّص مف

لذلؾ أدرجت ىذا ضمف , كما في النعت, ك متبكعو , كأعـّ منو , كمساكًيا لو 
 أكجو االتفاؽ.
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  عمى جية التأكيد ظير لي صحة القكؿ بأّف عطف البياف يجيء بمفظ متبكعو
, كما ىك بدؿ الُكّل , خالًفا لمف منع ذلؾ , بل كّل ما جاز فيو البياف كالبدؿ 

 مف ىذا يترجح فيو البياف.
  األبكاب كقف العمماء عمى كثير مف أكجو االتفاؽ كاالفتراؽ , بيف بعض

لمبحكث المتكسطة النحكية , كال سيما أكجو االفتراؽ, مّما يصمح مادة عممية 
 كالصغيرة.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحواشي

 فما بعدىا . ٙٗ/٘, كالمقاصد الشافية  ٕٖٙ/ٖينظر شرح التسييل  (ٔ)
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 .٘ٗ/ٕاألصكؿ  (ٕ)
 . ٜٕٗ/ٔ, كشرح الجمل  ٖٛٔ/ ٔينظر : التبصرة كالتذكرة لمصيمري  (ٖ)
 . ٗٗٔالممع / (ٗ)
 .  ٕٕٛ/ٕالغرة في شرح الممع  (٘)
 .ٕ٘ٚتكجيو الممع / (ٙ)
 . ٙٚٗ/ٕ, كاألشباه كالنظائر  ٖ/ٕينظر : شرح المفصل  (ٚ)
 . ٔٗ/ ٘المقاصد الشافية  (ٛ)
 . ٚٔٙ/ٕحاشية الخضري  (ٜ)
  . (ٖ)حاشية  ٖٙٗ/ ٖ  عّدة السالؾ إلى تحقيق أكضح المسالؾ "  (ٓٔ)
 . ٓٗ/٘ينظر المقاصد الشافية   (ٔٔ)
, كشرح الكافية لمرضي  ٕٙٛ/ٖكشرح التسييل  ٕ٘ٛ/ٔينظر: شرح الجمل البف عصفكر   (ٕٔ)

 . ٙٙٔ/٘, كىمع اليكامع  ٜٓٗ, كشرح ابف الناظـ / ٖٚٓ/ٕ
 . ٘ٗ/٘, كالمقاصد الشافية  ٘ٔ٘/ الناظـينظر : شرح ابف   (ٖٔ)
ف أقاؿ : " كما جاز أف يككف عطف بياف جاز  ٜٗٗٔبك حياف في االرتشاؼ /أذكر ذلؾ   (ٗٔ)

يككف بداًل , كال ينعكس ؛ إذ البدؿ ليس مشركًطا فيو التعريف كالتنكير , كال المطابقة في إفراٍد 
كتثنية كجمع " كظاىر عبارتو أف المطابقة في التذكير كالتأنيث الزمة , كيمكف حمل كالمو 

 عمى ما أريد بو تفصيل أك نحك ذلؾ مما يذكر بعُد في المسألة .
 . ٖٖٖ/ٖشرح التسييل   (٘ٔ)
, كالمذكر كالمؤّنث لألنباري / ٕ٘ٓ/ ٕ,  ككتاب الجيـ ٖٖٗ/ ٔ, كالكتاب ٜٜ/ ديكانو  (ٙٔ)

ٖٔٚ. 
 . ٖٖٖ/ٖينظر شرح التسييل   (ٚٔ)
 . ٖٔٗ/ٕالمساعد عمى تسييل الفكائد   (ٛٔ)
 . ٜٗٙٔ /ارتشاؼ الضرب  (ٜٔ)
 . ٕٖسكرة النبأ /  (ٕٓ)
 . ٖٙٔٔ/ٖ –مع حاشية الصباف  -شرح األشمكني   (ٕٔ)
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 . ٖٙٔٔ/ٖاألشمكني ينظر : حاشية الصباف عمى   (ٕٕ)
 المصدر السابق نفسو .  (ٖٕ)
( ٜٚ, كاآلية المذككرة قبل الّنّص جزء مف اآلية ) ٕٖٔ/ٕالتصريح  شرح حاشية يس عمى  (ٕٗ)

 مف سكرة آؿ عمراف.
 . ٘ٚٙ/ٖينظر : النحك الكافي   (ٕ٘)
 . ٕ٘ٛ/ٔشرح الجمل   (ٕٙ)
 مف ىذا البحث . ٙ  /ينظر : ص  (ٕٚ)
 مف ىذا البحث . ٙٔ/ ينظر : ص   (ٕٛ)
, كىك كىـ نّبو عميو صاحب المعجـ ٕٗٙ/ ٔلرؤبة في شرح المفصل  الرجز منسكب  (ٜٕ)

ق,كىك كما ٘ٗٔالمفصل ؛ لبعد ما بيف عمر رضي هللا عنو كرؤبة ؛ إذ رؤبة متكف ى سنة 
  .ٙ٘ٔ, ٘ٗٔ/ ٘قاؿ, كذكر أّنو لعبدهللا بف كيسبة, أك ألعرابي في خزانة األدب 

 . ٖٜٗٔينظر : ارتشاؼ الضرب /  (ٖٓ)
,  ٖٜٗٔ, كارتشاؼ الضرب / ٕٖٙ/ٖالقكؿ إلى الككفييف في شرح التسييل تنظر نسبة   (ٖٔ)

لفارسي كابف نظر نسبة القكؿ إلى اا, ك  ٜٔٔ/٘, كىمع اليكامع  ٖٔٔ/ٕالتصريح شرح ك 
بف عصفكر فما بعدىا , كشرح الجمل ال ٕٔٔي /نظر المفصل لمزمخشر اجني فييّف أيًضا , ك 

 . ٘ٔ٘, كشرح ابف الناظـ / ٜٕٗ/ٔ
 . ٕٖٙ/ٖلتسييل شرح ا  (ٕٖ)
 . ٘ٔ٘شرح ابف الناظـ /  (ٖٖ)
 . ٛٗ-ٙٗ/٘ينظر : المقاصد الشافية   (ٖٗ)
 . ٖ٘سكرة النكر /  (ٖ٘)
 . ٙٔسكرة إبراىيـ /  (ٖٙ)
 . ٜ٘سكرة المائدة /  (ٖٚ)
 . ٗٛٔسكرة البقرة /  (ٖٛ)
 ., كلساف العرب )شنب( ٜٕٔ/ ٖكالخصائص   , ٕٖ/ ديكانو   (ٜٖ)
 . ٖٔٔ/ٕالتصريح  شرح (ٓٗ)
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 . ٕٖٚ/ٖينظر : شرح التسييل   (ٔٗ)
 . ٚٓٚ: اإلنصاؼ في مسائل الخالؼ / ينظر  (ٕٗ)
 . ٕٔٔ/ٕالتذييل كالتكميل  ك ينظر : المصدر السابق ,  (ٖٗ)
 فما بعدىا . ٕٔٔ/ٕينظر : التذييل كالتكميل   (ٗٗ)
 . ٖٔٔ/ٕ, كالتذييل  ٛٓٚينظر اإلنصاؼ /  (٘ٗ)
 .ٙٔٔ/ ٔينظر شرح التسييل   (ٙٗ)
 فما بعدىا . ٖٔٔ/ٕينظر التذييل كالتكميل   (ٚٗ)
 . ٙٔص  /   (ٛٗ)
 . ٜٕٗ/ٔالجمل ينظر : شرح   (ٜٗ)
 . ٕٖٙ/ٖشرح التسييل   (ٓ٘)
 . ٜٓٔ/ٕينظر : المصدر السابق نفسو , كينظر قكؿ سيبكيو في الكتاب   (ٔ٘)
 فما بعدىا . ٙٔ٘ينظر : شرح ابف الناظـ /  (ٕ٘)
 . ٜٗٗٔينظر : ارتشاؼ الضرب /  (ٖ٘)
 . ٖٖٔ/ٕٔينظر : التذييل كالتكميل   (ٗ٘)
 المصدر السابق نفسو .  (٘٘)
 ا .فما بعدى ٜٕٚ/ٔينظر : شرح الجمل   (ٙ٘)
 . ٕٖٙ/ٖينظر : شرح التسييل   (ٚ٘)
 . ٛٙ/ٔينظر : معاني القرآف كا عرابو   (ٛ٘)
 .فما بعدىا   ٜٖٔلمفصل لمشمكبيف /ينظر : حكاشي ا  (ٜ٘)
 . ٔٚينظر : إصالح الخمل /  (ٓٙ)
 . ٕٗٔينظر : نتائج الفكر /  (ٔٙ)
, كقد سقط منو الكجو الثالث مف أكجو االتفاؽ بيف البدؿ كعطف  ٖ/ٕينظر :شرح المفصل   (ٕٙ)

ي أكجو االتفاؽ , كالسيكطي ينقل عف ابف يعيش فٙٚٗ/ٕ, كينظر : االشباه كالنظائر البياف 
 كقد نّص عمى ذلؾ كعبارتو عبارتو ,

 . ٕٛسكرة الجاثية /  (ٖٙ)
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, كذكرىا ابف جني في المحتسب ٚٚٙ/  ٕيعقكب مف العشرة , كما في التذكرة ىي قراءة   (ٗٙ)
 , بناء عمى الخالؼ في المتكاتر مف القراءات.ٕٕٙ/ ٕ

 . ٕٕٙ/ٕالمحتسب   (٘ٙ)
 . ٕٖٖ/ٖينظر : شرح التسييل   (ٙٙ)
 ٕٚٔميل المازني , كقيل ) ُنميل ( بالنكف كما في شرح الحماسة لممرزكقي /ىك كّداؾ بف ثُ    (ٚٙ)

في شرح شكاىد المغني  السيكطي , كاألبيات لو في شرح الحماسة في المكضع السابق , كقاؿ
ميل , كاألبيات دكف نسبة في المحتسب ميل , كقيل ابف سناف بف ثُ كّداؾ بف ثُ  : ٗ٘ٛ/
بداؿ ) تالقكا غًدا ( مف إ, كفيو  ٜٖٛ/٘,كمغني المبيب  ٖٖٗ/ٖ, كشرح التسييل  ٓ٘ٔ/ٔ

بداؿ ) تالقكىـ فتعرفكا ( مف الجممة الثانية ؛ لما فييما مف بياف كاضح في  الجممة قبميا , كا 
 متممات الجممتيف .

 . ٕٖٗ/ٕد , كالمساع ٜٗٙٔينظر : ارتشاؼ الضرب /  (ٛٙ)
 ٛٚٓٔحاشية الصباف عمى األشمكني /ك ,  ٜٖٛ/٘ينظر : تعميل ذلؾ في : مغني المبيب   (ٜٙ)

 . ٜٕٗ/ٖ, كحاشية الدسكقي عمى مغني المبيب 
, كىك في  ٜٖ٘, كالنكت لألعمـ الشنتمري / ٘ٛٔ/ٕ, كالكتاب  ٗٚٔممحقات ديكانو /  (ٓٚ)

 بال نسبة . ٕٓٔ/ٗالمقتضب 
 . ٙٛٔ/ٕالكتاب   (ٔٚ)
 . ٕٓٔ,  ٜٕٓ/ٗالمقتضب   (ٕٚ)
,  ٜٖ٘( , كالنكت /ٔحاشية ) ٕٓٔ/ٗينظر : لالستزادة في تكجيو ىذا الشاىد : المقتضب   (ٖٚ)

 . ٜٙ٘, كالدرر المكامع / ٕٔٛكشكاىد المغني /
 . ٖ/ٕشرح المفصل   (ٗٚ)
 . ٙٚٗ/ٕشباه كالنظائر ينظر : األ  (٘ٚ)
 . ٜٗٔٔينظر : شرح الكافية الشافية /  (ٙٚ)
 . ٙٔ٘ينظر : شرح ابف الناظـ /  (ٚٚ)
 *, كبعده ٕٙٓ/ ٕ, كالكتاب ٜٜفي ديكانو /   -رضي هللا عنو –عبدهللا بف ركاحو ىك   (ٛٚ)

 .*تطاكَؿ الميُل عميَؾ فانِزؿِ 
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 . كالبيت بتمامو:ٕٕٚ/ ٕٔ, كاألغاني ٖ٘/ ٔ, كالكتاب ٕٕٔفي ديكانو /  ىك جرير  (ٜٚ)
ـَ َعدّي ال أبا لكـُ              ال ُيمقيّنكـ في َسكءٍة ُعَمرُ       ـُ تي  يا تي

 . ٖٜٖ-ٖٛٛ/٘ينظر : مغني المبيب   (ٓٛ)
,  ٕٖ٘/ٖ, كشرح التسييل  ٔٗٙ/ٔبف يعيش ينظر عمى سبيل المثاؿ : شرح المفصل ال  (ٔٛ)

 . ٓٗ/٘, كالمقاصد الشافية  ٖٜٗٔ, كارتشاؼ الضرب / ٗٔ٘كشرح ابف الناظـ /
 . ٖ/ٕشرح المفصل   (ٕٛ)
 . ٙٚٗ/ٕينظر : االشباه كالنظائر   (ٖٛ)
 .ٚٚٗ/ ٕ, كاألشباه كالنظائر ٖٗٔ, ٖٖٔ/ ٕالتصريح شرح  ك , ٗ/ٕينظر: شرح المفصل  (ٗٛ)
 .ٜٖٙ -ٜٖٚ/ ٘ينظر : مغني المبيب   (٘ٛ)
 .ٚٚٓٔينظر : حاشية الصباف /   (ٙٛ)
 .ٜٖٚ/  ٕشرح كافية ابف الحاجب   (ٚٛ)
 .٘ٛٔ, ٗٛٔ/ ٕالكتاب   (ٛٛ)
 .ٙٛٔ/  ٕالكتاب   (ٜٛ)
 .ٜٓٔ/  ٕالكتاب   (ٜٓ)
  .ٖٜٔ/  ٕالكتاب   (ٜٔ)
 . ٙٗ٘/ٖالنحك الكافي  (ٕٜ)
 المصدر السابق نفسو .  (ٖٜ)
, كاألشباه ٖٖٔ/ ٕ, كشرح التصريح ٖٖٛ/ ٘, كمغني المبيب ٗ/ ٕينظر: شرح المفصل   (ٜٗ)

 .ٚٚٗ/ ٕكالنظائر
 ٚص /   (ٜ٘)
 .ٕ, ٔسكرة إبراىيـ /  (ٜٙ)
 .ٕٖ, ٖٔسكرة النبأ /  (ٜٚ)
 .ٖ٘, ٕ٘سكرة الشكرى /  (ٜٛ)
 .ٙٔ, ٘ٔسكرة العمق /  (ٜٜ)
 .ٖٖٔ/ ٖينظر: شرح التسييل (ٓٓٔ)
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صالح المنطق ٛىك حميد بف ثكر في ديكانو /  (ٔٓٔ) لساف العرب )عصر( ,  ك ,ٜٖٗ/, كا 
 .ٔٛ٘كبال نسبة في شرح عمدة الحافظ/ 

, كركاية النكادر ٜٚٔ/ ٘, كخزانة األدب ٕٗٔىك شمير بف الحارث في نكادر أبي زيد /  (ٕٓٔ)
  , فال شاىد فيو.) خيٌر منؾ( بالرفع

 , فما بعدىا.ٕٙٛ/ ٔينظر: شرح الجمل  (ٖٓٔ)
إّنا كجدنا *,كالركاية فييما ٖٛٔ/ ٘دب البيت بال نسبة في لساف العرب )جمل( , كخزانة األ (ٗٓٔ)

  *بني َجاّلف ُكّميـ 
 .ٖٚٛ/ ٔينظر: الكشاؼ  (٘ٓٔ)
 .ٜٚسكرة آؿ عمراف /  (ٙٓٔ)
 .ٕٖٙ/ ٖشرح التسييل  (ٚٓٔ)
 .ٖٗٛ/ ٘ينظر مغني المبيب  (ٛٓٔ)
 .ٜٙٔ/ ٙينظر مغني المبيب (ٜٓٔ)
 .ٖٚٛ/ ٔالكشاؼ (ٓٔٔ)
 .ٖٔٔ/ ٕينظر: حاشية يس عمى شرح التصريح  (ٔٔٔ)
 .ٕٓٗ/  ٕشرح كافية ابف الحاجب  (ٕٔٔ)
 .ٖٗٔ/ ٕ,  كشرح التصريح ٜٖ٘/ ٘, ك مغني المبيب ٗ/ ٕ: شرح المفصل ينظر (ٖٔٔ)
 .ٗ/ ٕشرح المفصل (ٗٔٔ)
 .ٓٗ/ ٘ينظر: المقاصد الشافية  (٘ٔٔ)
 .ٜٖٙ/ ٘ينظر: مغني المبيب  (ٙٔٔ)
 .ٔٓٗ/ ٕشرح كافية ابف الحاجب  (ٚٔٔ)
 .ٓ٘ٔ/ ٔينظر: الكتاب  (ٛٔٔ)
 .ٖٜٖٖتمييد القكاعد بشرح تسييل الفكائد/  (ٜٔٔ)
 .ٜٖٖٗ, ٖٜٖٖالمصدر السابق /  (ٕٓٔ)
,كشرح ٛٚٓٔ/ -حاشية الصباف–, كشرح األشمكني ٜٖٗ/ ٘: مغني المبيب ينظر (ٕٔٔ)

 .ٖٗٔ/ ٕالتصريح 
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 .ٜٖٗ/ ٘مغني المبيب  (ٕٕٔ)
 . ٖٗٔ/ ٕينظر: شرح التصريح  (ٖٕٔ)
 .ٕٕٗ/ ٔ,  كالمقرب  ٓٔٗ/ ٕ, كشرح كافية ابف الحاجب  ٜٜٖ/  ٗينظر: المقتضب  (ٕٗٔ)
) عضب(, كبال , كلساف العرب ٜٜٔ/ ٘, كخزانة األدب ٜٕٖىك األخطل في ديكانو/  (ٕ٘ٔ)

 .ٖٔٔٗنسبة  في تمييد القكاعد / 
 .ٜٚٔ/ ٗينظر:  بدائع الفكائد  (ٕٙٔ)
 .ٖٗٔ/  ٕ, كشرح التصريح ٖٙٛ, ٖ٘ٛ/  ٘ينظر: مغني المبيب (ٕٚٔ)
 .ٕٔ, ٕٓسكرة يس /  (ٕٛٔ)
 .ٖٖٔ, ٕٖٔسكرة الشعراء /  (ٜٕٔ)
 .ٕٚٓ/ ٘, كخزانة األدب ٜٖٛ/ ٕالبيت بال نسبة في شرح شكاىد المغني  (ٖٓٔ)
 .ٖٙٛ, ٖ٘ٛ/ ٘ينظر: مغني المبيب  (ٖٔٔ)
 .ٖٕٗ/ ٘ينظر: مغني المبيب  (ٕٖٔ)
 .ٖٕٚ/ ٘ينظر: مغني المبيب  (ٖٖٔ)
 .ٜٚٗ/ ٘ينظر: الدر المصكف  (ٖٗٔ)
 .ٖٖسكرة الزخرؼ /  (ٖ٘ٔ)
 .ٖ٘ٔ/  ٚالبحر المحيط  (ٖٙٔ)
 .ٜٚٗ/  ٘ينظر: الدر المصكف  (ٖٚٔ)
 .ٕٕٛ/ ٘, كالدر المصكف   ٜٜٜ/ٕينظر: التبياف  (ٖٛٔ)
 .ٕٙٔ/ ٕينظر:  شرح التصريح  (ٜٖٔ)
 .ٚٓٗ/ ٖينظر:  أكضح المسالؾ  (ٓٗٔ)
 .ٚ, ٙالرـك /  سكرة (ٔٗٔ)
 .ٜٛٗ/ ٖالكشاؼ  (ٕٗٔ)
 .ٕٗ, ٔٗسكرة غافر/  (ٖٗٔ)
 .ٚٔ/ ٗ, كالفتكحات اإلليية ٕٓٔٔ/ ٕينظر: التبياف  (ٗٗٔ)
 .ٜ٘سكرة التكبة /  (٘ٗٔ)
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يعتذركف إليكـ إذا رجعتـ ﴿: ٜٗ, كاآلية ذات الرقـ / ٖٓٔ/ ٕينظر: الفتكحات اإلليية  (ٙٗٔ)
 .﴾إلييـ...

 ا ., فما بعدىٛٔٔ/ ٔٔينظر: دراسات ألسمكب القرآف الكريـ  (ٚٗٔ)
 .ٖٗسكرة فصمت /  (ٛٗٔ)
 .ٕٖسكرة الجاثية /  (ٜٗٔ)
 .ٖٓٗ/ ٖينظر: شرح التسييل  (ٓ٘ٔ)
 .ٕٖٕ/ ٘ينظر: مغني المبيب  (ٔ٘ٔ)
 .ٖسكرة األنبياء /  (ٕ٘ٔ)
 .ٕٖٕ/ ٘, كمغني المبيب ٖٓٗ/ ٖ, كشرح التسييل ٕٓٔ/ ٖينظر: الكشاؼ  (ٖ٘ٔ)
, كخزانة األدب ٚ٘٘/ ٕ, كشرح شكاىد المغني ٕٙٔ/ ٕالبيت لمفرزدؽ في شرح التصريح (ٗ٘ٔ)

٘ /ٕٓٛ. 
 .٘ٙٔ/ ٕينظر: المحتسب  (٘٘ٔ)
 .ٖٓٗ/ ٖينظر: شرح التسييل  (ٙ٘ٔ)
لـ أجد البيت في المصادر التي كقفت عمييا إال عند ابف مالؾ , كنسبو في تمييد القكاعد  (ٚ٘ٔ)

 إلى ابف الزبير األسدي. ٕٖٔٗ/ 
 .ٕٙٔ -ٖٕٔ/ ٔٔينظر: دراسات ألسمكب القرآف الكريـ  (ٛ٘ٔ)
 .ٖٗٔ/ ٕ, كشرح التصريح  ٖٚٛ/ ٘ينظر: مغني المبيب  (ٜ٘ٔ)
 .ٔٔٗ/ ٕ, كشرح كافية ابف الحاجب ٖٓٗ/ ٖينظر: شرح التسييل  (ٓٙٔ)
 .ٔٔٔ/  ٓٔشرح كتاب سيبكيو  (ٔٙٔ)
 .ٜٙ, ٛٙسكرة الفرقاف/  (ٕٙٔ)
 .ٚٛ/ ٖالكتاب  (ٖٙٔ)
 .ٕٕٖٗ/  ٚينظر: تمييد القكاعد  (ٗٙٔ)
 .ٕٙ٘/ ٔالكامل  (٘ٙٔ)
 .ٖٕٓ/ ٘ينظر:  المقاصد الشافية  (ٙٙٔ)
 .ٕٕٔ, ٕٕٓ/ ٘ينظر: ىمع اليكامع  (ٚٙٔ)
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 المصدر السابق نفسو. (ٛٙٔ)
 .ٕٖٕ -ٜٕٕ/ ٘صد الشافية ينظر: المقا (ٜٙٔ)
 .ٚٛ/ ٖينظر: الكتاب (ٓٚٔ)
 .ٕٕٔ/ ٘ينظر: ىمع اليكامع  (ٔٚٔ)
 .ٙٛٔ/  ٘ينظر: المقاصد الشافية  (ٕٚٔ)
 .ٖٗٔ/ ٕ, كشرح التصريح ٜٖٚ/  ٘ينظر: مغني المبيب (ٖٚٔ)
 .ٕٜٕ/ ٖينظر: حاشية الدسكقي عمى المغني  (ٗٚٔ)
 .ٖٖٛ/ ٘ينظر: مغني المبيب  (٘ٚٔ)
 .ٖسكرة األنبياء / (ٙٚٔ)
 .ٚٓٗ-ٗٓٗ/ ٖينظر: أكضح المسالؾ  (ٚٚٔ)

 .ٙٚٗ/ ٕ, كاألشباه كالنظائر ٖ/ ٕ( ينظر: شرح المفصل *)

 

 

 

 

 

 

 المراجعو المصادر فهرس

  .ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب, أبك حياف األندلسي , تحقيق د. رجب عثماف دمحم, ك د
  ـ , مكتبة الخانجي, القاىرة.ٜٜٛٔ -ىػ ٛٔٗٔ, ٔرمضاف عبد التكاب, ط
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  ,السيكطي, تحقيق غازي مختار طميمات, مطبكعات مجمع المغة األشباه كالنظائر في النحك
 العربية , دمشق.

   ٔالكاقع في الجمل , ابف السيد البطميكسي, تحقيق د حمزة النشرتي , ط  الخمل إصالح ,
 ـ , دار المريخ , الرياض.ٜٜٚٔ -قٜٜٖٔ

   كعبدالسالـ إصالح المنطق , يعقكب بف إسحاؽ ابف السكيت , شرح كتحقيق أحمد دمحم شاكر
 ـ, دار المعارؼ, مصر.ٜٚٛٔ, ٔىاركف , ط

 ـ,ٜٛٛٔ -ىػ ٛٓٗٔ,  ٖاألصكؿ في النحك ,ابف السراج , تحقيق د. عبد الحسيف الفتمي , ط 
 مؤسسة الرسالة , بيركت.

  .األغاني , أبك الفرج األصفياني , تحقيق د إحساف عباس كآخَريِف , دار صادر, بيركت 

 , ابف األنباري , تحقيق دمحم محيي الديف عبد الحميد , دار  اإلنصاؼ في مسائل الخالؼ
 الفكر.

  أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ , ابف ىشاـ األنصاري ,كمعو عدة السالؾ إلى تحقيق
  ـ .ٜٜٚٔ  -ىػ ٜٜٖٔ,  ٘أكضح المسالؾ , دمحم محيي الديف عبد الحميد , ط

 قٖٔٗٔ, ٔد عبد المكجكد  كآخريف, طالبحر المحيط , أبكحياف األندلسي, تحقيق عادؿ أحم-
 ـ ,دار الكتب العممية , بيركت.ٖٜٜٔ

 .بدائع الفكائد, ابف القيـ ,مكتبة الرياض الحديثة, الرياض 
 مف مطبكعات  ٔالتبصرة ك التذكرة , الصيمري , تحقيق د. فتحي أحمد عمي الديف ,  ط ,

 ـ.ٕٜٛٔ -ىػ ٕٓٗٔمركز البحث العممي بجامعة أـ القرى , 

   , التبياف في إعراب القرآف , أبك البقاء عبدهللا بف الحسيف العكبري , تحقيق عمي دمحم البجاكي
  دار إحياء الكتب العربية ) عيسى البابي الحمبي كشركاه( , القاىرة.

  التذكرة في القراءات , أبك الحسف طاىر بف عبدالمنعـ بف غمبكف , تحقيق د عبد الفتاح بحيري
 ـ ,الزىراء لإلعالـ العربي , القاىرة .ٜٜٔٔ -قٔٔٗٔ, ٕإبراىيـ , ط 

 , ,تحقيق د.   -الجزء الثاني-التذييل كالتكميل في شرح كتاب التسييل, أبك حياف األندلسي
 ـ , دار القمـ, دمشق. ٜٜٛٔ-ىػٜٔٗٔ, ٔحسف ىنداكي ,ط

 , ,تحقيق   - الجزء الثاني عشر-التذييل كالتكميل في شرح كتاب التسييل, أبك حياف األندلسي
 ـ , دار كنكز اشبيمية, الرياض .ٕٗٔٓ-ىػٖ٘ٗٔ, ٔد. حسف ىنداكي ,ط
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  ـ , دار ٕٕٓٓ -قٖٕٗٔ, ٔتكجيو الممع , ابف الخباز , تحقيق د فايز زكي دمحم دياب , ط
 السالـ , القاىرة .

  حاشية الخضري عمى شرح ابف عقيل , دمحم الخضري , ضبط كتشكيل كتصحيح يكسف الشيخ
 ي, دار الفكر.دمحم البقاع

  حاشية الدسكقي عمى مغني المبيب عف كتب األعاريب , تحقيق الشيخ أحمد عزك عناية , ط
 ـ , دار إحياء التراث العربي , بيركت .ٜٕٓٓ -قٖٓٗٔ, ٔ

  , دار ٜٕٓٓ -قٖٓٗٔ -ٜٕٗٔحاشية الصباف عمى شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ ,
 الفكر , بيركت.

 , قٕٓٗٔلة ماجستير االشمكبيف , تحقيق حماد دمحم الثمالي , رس أبك عمي حكاشي المفصل-
  ـ , كمية المغة العربية , جامعة أـ القرى.ٕٜٛٔ

  خزانة األدب كلب لباب لساف العرب, عبد القادر بف عمر البغدادي, تحقيق عبد السالـ دمحم
 ـ, مكتبة الخانجي , مصر.ٜٔٛٔ -قٕٓٗٔ, ٕىاركف, ط 

  ,ـ , دار الكتاب العربي , ٕٜ٘ٔ -قٖٔٚٔالخصائص , ابف جني , تحقيق دمحم عمي النجار
 بيركت. 

 .دراسات ألسمكب القرآف الكريـ , دمحم عبدالخالق عضيمة , دار الحديث , القاىرة 
  الدرر المكامع , أحمد بف األميف الشنقيطي , اعتنى بو الشيخ أحمد عزك عناية ك عمي بف

  ـ , دار إحياء التراث العربي , بيركت.ٕٔٔٓ -قٕٖٗٔ, ٔفى , ط الحاج دمحم مصط

  الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف , , أبك العباس بف يكسف ابف دمحم المعركؼ بالسميف
ـ, دار الكتب العممية , ٖٜٜٔ -قٗٔٗٔ, ٔالحمبي , تحقيق عمي دمحم معكض كآخريف , ط 

 بيركت.

 ـ, دار الكتاب العربي ,بيركت. ٕٜٜٔ, ٔ,  ط ديكاف األخطل , شرح راجي األسمر 

  دار المعارؼ , مصر.ٖديكاف جرير بف عطية , تحقيق نعماف أميف طو , ط , 

  ,ديكاف حميد بف ثكر الياللي , صنعة عبدالعزيز الميمني , الدار القكمية لمطباعة كالنشر
 القاىرة.

 , تحقيق عبدالقدكس أبي صالح ,  ديكاف ذي الرمة, شرح أحمد بف حاتـ الباىمي , ركاية ثعمب
 ـ, مؤسسة اإليماف , بيركت. ٕٜٛٔ, ٔط 

  ـ, دار اآلفاؽ الجديدة , بيركت.ٜٓٛٔ, ٕديكاف رؤبة بف العجاج , تحقيق كليـ بف الكرد, ط 
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   ٔديكاف عبدهللا بف ركاحة األنصاري الخزرجي , دراسة كجمع كتحقيق حسف دمحم باجكدة, ط ,
 اىرة.ـ, مكتبة التراث , القٕٜٚٔ

   ـ, دار الثقافة , بيركت.ٜٔٚٔ, ٔديكاف كثير عّزة , تحقيق إحساف عباس , ط 

  , شرح ألفية ابف مالؾ,  ابف الناظـ , تحقيق د عبدالحميد السيد دمحم عبدالحميد , دار الجيل
 بيركت. 

 ٔالرحمف السيد , ك د دمحم بدكي المختكف , طتسييل , ابف مالؾ , تحقيق د .عبدشرح ال ,
 ـ, ىجر لمطباعة ك النشر .ٜٜٓٔ -ىػ ٓٔٗٔ

  شرح التسييل المسمى تمييد القكاعد بشرح تسييل الفكائد, محب الديف دمحم بف يكسف بف أحمد
ـ, دار ٕٗٔٓ -قٖ٘ٗٔ, ٕالمعركؼ بػ ناظر الجيش, تحقيق د عمي دمحم فاخر ك آخريف, ط 

 مصر.السالـ , 
  ي ,كمعو حاشية يس عمى التصريح, دار شرح التصريح عمى التكضيح , الشيخ خالد األزىر

 الفكر.

  المكتبة الفيصمية. حشرح جمل الزجاجي ,ابف عصفكر, تحقيق د صاحب أبك جنا , 
  قٔٔٗٔ, ٔشرح ديكاف الحماسة , المرزكقي , نشره أحمد أميف ك عبدالسالـ ىاركف , ط- 

  ـ , دار الجيل , بيركت.ٜٜٔٔ
  التراث العربي , دار مكتبة الحياة , بيركت.شرح شكاىد المغني , السيكطي , لجنة  

  ٔشرح عمدة الحافظ كعدة الالفظ , ابف مالؾ, تحقيق رشيد عبدالرحمف العبيدي , ط ,
 ـ, نشر لجنة إحياء التراث في كزارة األكقاؼ , العراؽ.ٜٚٚٔ

  ل شرح كافية ابف الحاجب , رضّي الديف األستراباذي , قدـ لو ككضع حكاشيو كفيارسو د إمي
 ـ , دار الكتب العممية , بيركت.ٜٜٛٔ -قٜٔٗٔ, ٔبديع يعقكب , ط 

  شرح الكافية الشافية , ابف مالؾ , تحقيق د. عبد المنعـ أحمد ىريدي , مف مطبكعات جامعة
  مكة المكرمة . –أـ القرى مركز البحث العممي ك إحياء التراث اإلسالمي , كمية الشريعة 

 تحقيق د صالح رّكى , ك د ميا   -الجزء العاشر -سيرافي شرح كتاب سيبكيو, أبك سعيد ال ,
 ـ, مطبعة دار الكتب كالكثائق القكمية , القاىرة.ٕٗٔٓ -قٖ٘ٗٔ, ٖمظمـك خضر, ط 

  شرح المفصل , ابف يعيش , تحقيق أحمد السيد سيد أحمد, كضع فيارسو إسماعيل عبدالجكاد
 عبدالغني, المكتبة التكفيقية , القاىرة.

  مف أكؿ باب إّف كأخكاتيا إلى آخر باب العطف , ابف الدىاف , تحقيق  –شرح الممع الغرة في
  ـ , دار التدمرية , الرياض.ٕٔٔٓ -قٕٖٗٔ, ٔد فريد عبدالعزيز الزامل السكيمـ , ط 



 46 
 
 

  الفتكحات اإلليية بتكضيح تفسير الجالليف لمدقائق الخفية, سميماف بف عمر العجيمي الشافعي
 إحياء التراث العربي, بيركت. الشيير بالجمل, دار

  ,ـ , دار اآلثار ٜٕٓٓ-قٖٓٗٔ, ٔتحقيق د زكي مبارؾ , ط  -الجزء األكؿ-الكامل, المبرد
 لمنشر كالتكزيع, القاىرة. 

  ـ , ٜ٘ٚٔ -ٜٗٚٔ, ٔكتاب الجيـ , أبك عمرك الشيباني , تحقيق إبراىيـ األبياري كآخريف, ط
 منشكرات مجمع المغة العربية , القاىرة.

 ـ , دار الجيل , ٜٜٔٔ -ىػ ٔٔٗٔ,  ٔكتاب سيبكيو , تحقيق عبد السالـ دمحم ىاركف , ط
 بيركت.

  الكشاؼ عف حقائق غكامض التنزيل , الزمخشري, رتبو كضبطو كصححو  مصطفى حسيف
 ـ, دار الرياف لمتراث , القاىرة, دار الكتاب العربي, بيركت.ٜٚٛٔ -قٚٓٗٔ, ٖأحمد, ط 

 ـ ,عالـ الكتب , ٜ٘ٛٔ -ق٘ٓٗٔ, ٕف جني , تحقيق حامد المؤمف , ط الممع في العربية, اب
 بيركت.

  المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا ابف جني , تحقيق عمي النجدي
ناصف, كد عبد الحميـ النجار, كد. عبد الفتاح إسماعيل شمبي, المجمس األعمى لمشئكف 

 ىػ القاىرة. ٖٙٛٔاإلسالمية, 

 ـ, ٜٛٚٔ, ٔكالمؤنث , دمحم بف القاسـ األنباري , تحقيق طارؽ عبد العكف الجنابي , ط المذكر
 مطبعة العاني , بغداد.

  ,ىػ , مف مطبكعات ٘ٓٗٔالمساعد عمى تسييل الفكائد ,ابف عقيل ,تحقيق د. دمحم كامل بركات
 جامعة أـ القرى, مركز البحكث ك إحياء التراث اإلسالمي ,كمية الشريعة,. 

 ـ,عالـ ٜٛٛٔ-ىػٛٓٗٔ, ٔشمبي, ط لمعاني القرآف كا عرابو ,الزجاج , تحقيق د عبد الجمي
 الكتب, بيركت.

  ـ , دار ٜٜٙٔ -قٚٔٗٔ, ٔالمعجـ المفصل في شكاىد العربية , إميل بديع يعقكب , ط
 الكتب العممية , بيركت.

 المطيف دمحم  مغني المبيب عف كتب األعاريب , ابف ىشاـ األنصاري , تحقيق كشرح د عبد
التراث  –ـ, المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب ٕٓٓٓ -ٕٓٗٔ, ٔالخطيب , ط 

 , الككيت . -العربي
 ٔالمفصل في عمـ المغة , الزمخشري , قدـ لو كراجعو كعمق عميو د دمحم عزالديف السعيدي , ط 

 ـ , دار إحياء العمـك , بيركت.ٜٜٓٔ -قٓٔٗٔ, 
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  ,تحقيق د  -الخامسالجزء -المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية, أبك إسحاؽ الشاطبي
حياء التراث اإلسالمي, ٕٚٓٓ -ىػ ٕٛٗٔ, ٔعبدالمجيد قطامش ,ط ـ, معيد البحكث العممية كا 

 جامعة أـ القرى, مكة المكرمة.
 ركت.المقتضب , المبرد , تحقيق دمحم عبد الخالق عضيمة , عالـ الكتب , بي 
 دار الرياض لمنشر ٕنتائج الفكر في النحك, أبك القاسـ السييمي ,تحقيق د دمحم إبراىيـ البنا, ط ,

 كالتكزيع, الرياض.
 دار المعارؼ , مصر. ٗالنحك الكافي , عباس حسف , ط , 
 ٔالنكت في تفسير كتاب سيبكيو , لألعمـ الشنتمري , تحقيق زىير عبد المحسف سمطاف , ط ,

 ـ .ٜٚٛٔ -ىػٚٓٗٔد المخطكطات العربية , الككيت , منشكرات معي

  ـ , دار الكتاب العربي , ٜٚٙٔ -قٖٚٛٔ, ٕالنكادر في المغة , أبك زيد األنصاري , ط
 بيركت.

 ىػ ٖٔٗٔفي شرح جمع الجكامع , السيكطي , تحقيق د. عبد العاؿ سالـ مكـر ,  عىمع اليكا م
 ـ مؤسسة الرسالة.ٕٜٜٔ -

 

 

 

  

 

 


