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 العربية : اِين في الُّلغِةالَبَدل المـُب

 أقسامه و أوجه اختالفه عن األنواع األخرى لّلبدل

حماد   ، َأالعاللمين  ، والحمد هلل رّببه نستعين، وبسم اهلل الرحمن الرحيم 
ي علا  يايدنل محماد ع اد  وريا له      صالّ ، وُأوأزكل ، وأشمله ،أبلغ الحمد، وأكمله

 وعل  آله وأصحلبه أجمعين  و بعـد ،،،

ظلهرة ال اد  التاي لام ْناْظ حّ ال   ا      جزٍء من  بدرِس َمْعِنٌي حَثفإَّن هذا ال         
م ث ثل   إْ  ي هر الحديث عن ظلهرة ال د  ،َدْريل  وصفّيل  بل  من اهتملم المْحَدثين

ظلهرة ال اد    (1)، وحين ْنلو  أحد ال لحثين  ابَعفي ثنليل ال ح ث التي ْتنلو  الَت
د لكاّظ جلنام مان ج انام ظالهرة ال اد        فارَ فلم ُي ؛ُمقتض ة وجلءت درايته علمة 

مان   فاي اختيالرن ن عال    وكلّن هذا يا  ل   ، يستجلي دقلئقه وغ امضه خلٌّص بحٌث
 مادارُ  علياه  ليكا ّنَ كثرت الخالفالت فاي مسالئله وها  ال اد  الم الين        ال دِ  أن اع 
 .  ال حِث

هم بعُضاا، وجعلااه  أقساالم علاا  أربعااِة دَ ال االحثين الَ اا بعااُ  جعااَظولقااد          
و  ن كّظ، وبد  بع  من كّظ،أقسلم: بد  كٍظ م خمسة، وقَسمه غيرهم إل  ي عِة

 نسايلّن و بد  إضراب، وبد  غلط ، وباد   تمل ، شوبد  ا ، (2)بد  كّظ من بع 
 اختلااَ قااد و وْناادرا اوناا اع الثالثااة اوخياارة ْحااب م ااملا ال ااد  الم االين،     ،

حاث عان معاليير    ل  ال اختالفل يدع  إهرة ل ر إل  أفراد هذ  الَ ال لحث ّن في الَن
 .ن خلصة في ال د  الم لِي َُْمّيز كّظ قسم  فلرقٍة لت نيفهل أو يملٍتواضحة 

مال   نحا  :  ْنِما عند منلقشة م ضا ع ال اد  الم الين    ْ هر الكثير من اويئلة و        
تا  ظهار     ؟ مالّسمة الفلرقة لل د  الم لين بأقسلمه الثالثة عان اونا اع اوخارل لل اد    

ْجلهاظ بعا     لمال ا م ملا ال د  الم لين ومل مقدار اختالف النحلة ح   أقسالمه ؟  
أُيعُد ْرجيا النحلة لإلضراب بــا بباظ ب علا  اْخال  أيال ب      النحلة  بد  اإلضراب ؟ 

 في الكالم دع ة لالن راف عن اْخل  هذا اويل ب؟   بد  اإلضراب

                                      
 ض الخَ لّص : ظلهرة ال د  في العربية ، دار كن ز المعرفة العلمية ، عّملّن ، د/ جمعة ع (1)

 م . 2008 / 1428اوردّن ، الم عة اوول  
َجَنالِت    يستشهدوّن عل  هذا الن ع بق لاه ْعالل  ف َفُأوَلِِئاَي َياْدُخُل َّن اْلَجَناَة َوَلال ُيْ َلُما َّن َشاْيئ ل         (2)

نقارأ فاي الت اريا ب وك شاي أناه باد  كاظ مان بعا  وحينئاذ فنكتتاه             61-60﴾ ماريم /   َعْدٍّن
ال يلنية ْقرير خل دهم وإقلمتهم ف ك نهل عدنل وأنهل من م ع د الرحمن الذن ك يخل  وعد  أو 

وزهرن، خللد بن ع د اهلل : شار  الت اريا   لتقرير أنهل جنلت كثيرة ك جنة واحدة ب ان ر : ا
حققه وشر  ش اهد  : أحمد السيد ييد أحمد ، راجعه: إيملعيظ ع د  3/510عل  الت ضيا ، 

 الج اد ، المكت ة الت فيقية ، م ر .   

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya61.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya61.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya61.html
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لمال يايدن المعنا      واصامنلعٌ  ةفي الف الح  وهظ اْخل   في الكالم نقٌص
أم أَّن نالء  لمع الَعهظ اليساير وُيَكّلا  الَسا   دوّن الفهام الَسا   ُمْلِ سل غلمضل َيُحا    أداء 

أكالّن  ؟ د واكعتادا  فاي الن ار إلا  آرائهام      ْ ا مان ُبْعاٍد عان القَ    هذا اكعتقلد نلٌْج
 النحاالة لماال ورد ماان شاا اهد ماان أقاا ا  العاارب وشاا اهد حديثيااة     بعااِ  ْخااريُج

فااي إيثاالر  لااّ الُغ ماان حلقاالِت حلقااة ولاايا ال دليااة وشااعرية علاا  حااذف العاال    
وإ ا كلّن اوفضاظ اكن اراف عناه     ل ا لنل هذا اإليثلر؟أيل ب العم  أم أنهم عَل

مال الفارب باين ْنالزع     ؟ مان اوحلدياث الن  ياة علياه     فعالم اعتمد من خَرا عاددا  
الذن ي هر في ال د  الممالب  أو باد     التأويظ الحلدث في ال د  الم لين والتنلزع

في الف يا من لط الَغ بدِ  وج َد نكرإ ا كلّن أكثر النحلة ُيوالجزء أو اكشتمل  ؟ 
 لسالّنِ  علا  غيارِ    ا نّ الَن من قل  ب ج د  عل  ُنْدرة في الحديِث يَ غ  ِ مالكالم َف
أشالر بعا      المال و ؟مذه ه  وفي الشعر الف يا –م   اهلل عليه ويّلصَل -الن ي 

 ؟المتقدمين إل  أنه ك منلفلة بين وج د بد  الغلط في الكالم وال الغة 

 ،كتم التراث النح ّن ومنهلال حث  الم لّن التي اعتمد عليهلْنَ عب قد و        
وكتم  ،وشروحهل وكتم الحديث الن  ّن ،وبع  كتم الدرايلت اللغ ية الحديثة

 .كتم ال الغة  بعو ،التفسير ،والدواوين الشعرية

 خطوات المعالجة : 

 أوك: الّسمة الفلرقة لل د  الم لين بأقسلمه الثالثة .

 ثلنيل: ظه ر م ملا ال د  الم لين واختالف النحلة ح   أقسلمه :

 النحلة الذين ظهر عندهم م ملا ال د  الم لين . -أ

 النحلة الذين لم ي هر لديهم م ملا ال د  الم لين . -ب

الاااذين لااام ي هااار لاااديهم م اااملا ال اااد  الم ااالين ماااع ْجااالهلهم ل اااد    النحااالة -ا
 اإلضراب .

 ثللثل: بد  اإلضراب : 

 مفه م بد  اإلضراب . -أ

 .وق ع بد  اإلضراب في الكالم الف يا  -ب

 التنلزع بين التأويظ عل  بد  اإلضراب والتأويظ عل  حذف العل   . -ا

ل اد  الم الين والتنالزع الحالدث فاي      الفرب بين ْنلزع التاأويالت الحالدث فاي ا    -د
 اون اع اوخرل لل د  . 

 الغلط وبد  النسيلّن : رابعل: بد  

 مفه م بد  الغلط وبد  النسيلّن . -أ

   وق ع بد  الغلط في الكالم الف يا  .  -ب

  الخلْمة .    
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 :  المباين بأقسامه الثالثة ّلبدل لالسمة الفارقة أوال: 

ها   ووباد  نسايلّن،    ،وباد  غلاط   ،إل  بد  إضاراب  الم لينينقسم ال د            
اكشتمل  بين ال د  والم د   الذن ْختفي فيه صلة المملبقة، أو الجزئية، أوال د  
: بهناٌد نجاٌم بادٌر شامٌاب     في بد  اإلضاراب علا  يا يظ المثال       فحين نق   ،منه

لاام ، باادرا وجعلهاال  ، بااللنجم وهاا  الم ااد  منااه  بهناادبالمااتكلم عاان ْشاا يه  ْراجااع
فمان الماأل ف   ارْ ل الت غيار مأل فاة باين أ اراف التشا يه        هنال م المتكّل ْثِدْحَتْسَي

 اع  المَتي والترّقا ا إنمل اعتمد عل  التادرُ  ،ْش يه المرأة بللنجم أو ال در أو الشما
ف عد أّن أيند لــلـاـم تدأ  ب هنادب يامة اللمعالّن الم جا دة فاي        ،في بد  اإلضراب

 ؛وجاد أَّن حَ هال مان التاأُل  أكثار ممال يناتج عان الانجم         ه  بالانجم ب  ر به وَ ْخـُالم
ث اب لهال ياامة اإلنالرة عاان    اعتاذر عاان نفساه بااأّْن أ  و ،للتق اير فااي حقهال  بأحَا فا 

، ثااَم رأل أَّن ن ااي هل الم فاا ر ماان    رياا  بااد  اإلضااراب اوو  وهاا ب ال اادرب  
ليساند لهال يامة    ق اظ   فأعرض عَمل  كر  مان  ؛ال هلء يزيد عَمل نشعر به في ال در

 لاي أقا ل فاي     ؛ وَّن اإلشراب عن  ري  بد  اإلضراب الثلني وه ب الشماب 
أو المملبقة أو الجزئية  –وليسب َثَمة صلٌة من ال الت السلبقة وص  جمللهل، 

إنمل هي المغليرة واكخاتالف باين ال اد      والشما ، بين النجم وال در - اكشتمل 
الخليظ بان أحماد إلا  مغاليرة ال اد  للم اد  مناه فاي هاذا           ولقد أشلروالم د  منه، 

الن ع من ال د  يق   يي  يه :ب ويألته: هاظ يكا ّن إّْن ْأِْنال ْساأْلنل ُنْعماي؟ فقال        
هااذا يجاا ز علاا  غياار أّن يكاا ّن مثااظ اوو ؛ وَّن اوو  الفعااظ ا خاار ْفساايٌر لااه، 

لنسيلّن ثم يتدارك ، ولكنه يج ز عل  الغلط واك يك ّن اإلْيلّنوالسيا  وه  ه ، 
 للشلهد :   يك ّن مثظ اوو ب ُيق د به ْفسير وق له بعل  غير أّْن (1) كالمه . ب

 (2)متى تأتنا ُتّْلِمم بنا في ديارنا              تجْد حطبا جزال ونارا تأَججا  "

                                      
، ْحقي  وشار  : ع اد الساالم هالروّن، مكت اة الخالنجي بللقالهرة،        87/ 3يي  يه  : الكتلب  (1)

 م .  2004 / 1425الم عة الرابعة 
وان ر : الشانقيمي، أحماد بان اوماين : الادرر الل اماع علا  هماع          86/ 3يي  يه : السلب   (2)

، عنااي بت ااحيحه : أحمااد الساايد ياايد أحمااد علااي ،   420/ 2، 1584اله امااع ، الشاالهد رقاام 
المكت ة الت فيقياة . واوشام ني، نا ر الادين علاي بان محماد: شار  اوشام ني، المسام  مانهج            

، ْحقياا : أحمااد محمااد عاازوز ، المكت ااة     863الشاالهد 2/295لسااللي إلاا  ألفيااة اباان مللااي      ا
م .  واباان مللااي ، جماال  الاادين 2010  / 1431الع اارية ، صاايدا، بيااروت ، الم عااة اوولاا 

، 200/ 3هااـ :شاار  التسااهيظ ْسااهيظ الف ائااد وْكميااظ المقلصااد      672محمااد باان ع ااد اهلل ت  
/  الرب فتحاي السايد، دار الكتام العلمياة ، بياروت ، ل نالّن ،        ْحقي : محمد ع اد القالدر عمال    

م ، ويستشهد به عل  إبدا  الفعظ من الفعاظ باد  كاظ مان كاظ      2001هـ/ 1422الم عة اوول  
 حيث أبد  الفعظ ْلمم من الفعظ ْأْنل . 
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مان بْأْنال ب؛ وَّن اإلْيالّن نا ع مان اإللمالم، أَمال السايا           اشاتمل   فإَّن بْلممب بد 
  فللمغليرة واكختالف بين ال اد  والم ادَ   لم العملء فيختل  عن اإلْيلّن، وه  

ع بينهال فاي السا م الاذن     ن بأقسلمه علا  ْنا ُ  زة لل د  الم لِيمنه  هي السمة الممّي
 فقاد يكا ّن السا م النسايلّن       ،وإث لْاه لل اد   يدع  إل  عدم إث لت الحكم للم د  مناه  

ر  الماتكلم  ويث اب لمال ْاذكَ   ذلي ك يث ب له الحكم ول؛الم د  منه  نسيلنل حيث ُ ِكَر 
فللم د  مناه ها  اللفال الماذك ر علا       الخمأ كذلي قد يك ّن الس م و وه  ال د  ،
وقاد   ،ر ْ حيحل للخمأ وها  ال اد   ِكفال يث ب له الحكم ويث ب لمل ُ  ،ي يظ الغلط
ع أيا لبه  الذن ْتنا َ عنه اإلضراب  م في عدم إث لت الحكم للم د  منهيك ّن الس 

 بتعُدد الحلكت التي ْدع  كيتخدامه.

اون اع اوخرل لل د  يت ظ فيهل ال د  بللم اد  مناه بارابط مان رواباط       إَّن      
ومَمل ْتضا فياه صالة المملبقاة    الم افقة التلمة والتملب  أو الجزئية أو اكشتمل  

 بن أبي أوف  قل  مل جلء في الحديث ب عن عمرو)وه  ابن مَرة ( حَدثنل ع د اهلل
إ ا أْل  ق ٌم ب دقتهم، قال : اللهام صاّظ     -صل  اهلل عليه ويلم -: كلّن ري   اهلل 

  (1)ب دقته، فقل :ب اللهّم صّظ عل  آ  أبي أوف ب  أبي، أب  أوف عليهم فأْل  

ب أباي ب وفاي هاذا ْعريا  بللمسالم       وها     كر راون الحاديث الم اد  مناه          
بزكلْاه وأراد الاراون إكمال       -صال  اهلل علياه ويالم    – الذن جالء إلا  الريا     

فلكيام الثالني ها  اكيام     ؛ ْعري  الــُمَتحَدث عنه فأْ  بلل د  وه  بأبا  أوفا  ب  
والمسالواة   لل لة هنال هاي صالة المملبقاة    ف اوو  بعينه وقد جيء به ْ يينل لألو 

 .  ايملّن لمسَم  واحٍد وّن ال د  والم د  منه  في المعن ؛

 ق    ن الُرمة :  ومثله

 (2)والشيُخ ُيْذَكُر   الشيُخ إبراهيُمألم تعّلموا أِني سموُت لمن دعا             له 

َوِإْ  َقالَ  ِإْباَراِهيُم    إباراهيم علياه الساالم    خلياظ اهلل  وه  يشير إل  دعالء  
ِبللَلااِه َواْلَيااْ ِم َمااْن آَمااَن ِمااْنُهم  َرّب اْجَعااْظ َهِااَذا َبَلااد ا آِمن اال َواْرُزْب َأْهَلااُه ِمااَن الَثَمااَراِت

اْلآِخِر 
 فلل د  بإبراهيمب والم د  منه بالشيخب ايملّن لمسَم  واحٍد .  (3)

                                      
، كتلب الزكالة ، بالب   379: صحيا مسلم المسم  الجلمع ال حيا، ّص  مسلم بن الحجلا (1)

  . 1434م/ 2013لمن أْ  ب دقة، المكت ة الع رية ،  بيروت ، ل نلّن ،  الدعلء
شر  اإلملم أبي ن ر بن  652/ 1 و الرمة، غيالّن بن عق ة العدون  : دي اّن  ن الرمة   (2)

 حلْم ال لهلي صلحم اوصمعي رواية اإلمالم أباي الع الس ثعلام حققاه وقادم لاه وعلا  علياه :          
 م . 1982  / 1402ييسة اإليملّن ، الم عة اوول  د/ ع د القدوس أب  صللا ، م

 . 126ال قرة /  (3)
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صال  اهلل علياه    -مل جالء فاي حاديث إجالرة الريا         من ال د  المملب و        
ب ... فلمل ان ارف قلاب : يال ريا        بنب أبي  للم لمن أجلرْه أم هلنئ -ويلم

 فاالَّن بان ه يارة   أجرْاه،  رجاال  أناه قلْاٌظ    ابن أمي علي بان أباي  للام   هلل، زعم ا
و لي  ،هلنئ: قد أجرنل من أجرت يل أم -صل  اهلل عليه ويلم  -.فقل  ري   اهلل 

الم د  منه ب ابن أميب ب وإنمل قللاب ابان أماي ماع أّن عليال شاقيقهل        ( 1)ضح  ب 
ثم  كرت ال د  وه ب عليب    (2)د ب لتأكيد الحرمة بتذكير المشلركة في بمن واح

وبادء أم هاالنئ بمال ييكااد   ، د باه فارٌد واحاادٌ  َ ااْقبغارض التحدياد الاادقي  وكالهمال يُ   
ال د  هنل ي مظ الت ُيع الذن كلّن يج ز في الم اد    الحرمة ك يتعلرض مع ك ّن

أباي  للام وجعفار بان أباي      لهمل أخ اّن آخاراّن مسالملّن وهمال عقياظ ابان      إ   منه
 (3)بنلء أعيلّن هم أو للم 

 ، وكذلي ق لهل برجال ب م د  منه (4) إخ ة لألب ين أنفسهملجميعهم أن  
ب فاالّن بان    علمال لي ّضاحه وي ّيناه فاي    ال د  المملب  فجلء  وه  م هم ونه نكرة 

 . (5)فلللف لّن يقعلّن عل   ات واحدة  ه يرة ب

فاي ماد    ماة  ومثله في ال د  الممالب  الاذن ُيَقّلاظ اكشاتراك قا    ن الر     
 : حفيد أبي م ي  اوشعرن

 (6) بنا البعد أنقاض الغريرية الُسْجِرتكَّلَفت          ابن أبي موسى بالٍلإلى 

فلل ااد  يحااّدد الحفيااد الااذن خَ ااه  و الُرمااة بمدحااه ماان بااين أحفاالد أبااي     
 م ي  اوشعرن .

                                      
 ، كتلب صالة المسلفرين وق رهل .  256مسلم بن الحجلا  : السلب ، ّص   (1)
الهااررن ، محماااد اوماااين بااان ع اااد اهلل : شاار  صاااحيا مسااالم المسااام  الك كااام ال هااالا    (2)

ئليااة ال رفساا ر هلشاام محمااد علااي مراجعااة لجنااة ماان العلماالء بر 317/ 9والااروض ال هاالا   
 م .2009  / 1430مهدن ، دار المنهلا ، دار   ب النجلة ، الم عة اوول  

بن  اوعيلّن :اإلخ ة وب  وأٍم ، وبن  الَعَللت: بن  رجظ واحد من أمهلت شات ، واوخيالف:    (3)
جعاة ومنقحاة   اختالف ا بلء وأمهم واحدة ان ر : ابن من  ر: لسلّن العرب ، علاظ،   عاة مرا  

 م . 2003  / 1423، دار الحديث ، القلهرة ، 
/ 1  : ياير أعاالم النا الء    748ان ر : الذه ي، شما الدين محمد بن أحماد بان عثمالّن ت     (4)

، ْرجمة جعفر بن أبي  للم، جلء فيهل ب  قل  ش لب : علي وجعفر وعقيظ أمهام فل ماة   216
ي  الكتلب : شاعيم اورنايو ، حقا  هاذا     بنب أيد بن هلشم بن ع د منلف ب  أشرف عل  ْحق

 م .     1996 / 1417الجزء : حسين اويد ،مييسة الريللة الم عة الحلدية عشرة، 
ب فالّن بكنلية عن الذكر من النلس يكب الراون عن ْعيينه لعادم اْ الله بمغازل الحاديث      (5)

 أو نسيه وه  أب  ولدهل واحتلا أّن ْجير  ونه لم يسلم . 
، ي اا  اإلبااظ التااي ياالرت بااه إلاا  المماادو  ففااي   959/ 2مااة : دياا اّن  ن الرمااة  و الر (6)

 ل نهل بيلض وحمرة كمل أنهل من نسظ بغريرب وه  فحظ مشه ر . 
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ث السايا  عان   حادي  مال جالء فاي   ومَمل ُيَشّكظ فياه ال اد  جازءا مان الم اد               
الحرورَية من قا   أباي ياعيد الخادرن   : ب يامعب ريا   اهلل صال  اهلل علياه         

قاا م ْحقااروّن صااالْكم مااع  ) ولاام يقااظ منهاال(وياالم يقاا  : يخاارا فااي هااذ  اومااة 
صااالْهم فيقااراوّن القاارآّن ك يجاالوز حلاا قهم )أو حناالجرهم( يمرقاا ّن ماان الاادين 

 إلا  ياهمه إلا  ن اله إلا  رصالفه       فين ار الراماي   ة َيـِاـ مَرــمروب الساهم مان ال  
   ( 1)ة هظ عل  بهل من الدم شيء بفيتملرل في الف ق

ويحسان ّن ْاالوة    ،ث عن المنلفقين الذين ي صف ّن بللق ة فاي الع الدة  يتحَد        
يخرج ّن من اإليالم خاروا الساهم مان     ،القرآّن لكن معلنيه ك ْ ظ إل  قل بهم

ولم يعل  به شايء مان دم    ،را من أخرليدخظ من جهة ويخ ،ي بهال يد المرّم
وها    ب الساهم ب فاللرامي ين ار إلا      ؛ال يد لق ة الرامي ويارعة خاروا الساهم   

: حدياادة  االه ب والن ااظالم ااد  منااه الااذن يمّثااظ كلالاال متكاالمال  ثاام ين اار إلاا  ب ن  
حدياادة  فهاا ولااذلي ال ااد  هناال بااد  جاازء ماان كااّظ   (2)الااُرما والسااهم والسااّكين ب 

ب هظ عل  به شيء من الدم فاال يارل فياه    فين ر الرامي ي ْركم عليه السهم الت
شيئل وه  بد  من ق له إلا  ياهمه وكاذا مال بعاد  أن ين ار إلا  ياهمه جملاة ثام           

فللعالقاااة باااين ال اااد  ب الن اااظ ب والم اااد  مناااه ب الساااهم ب عالقاااة  (3) ْف اايال ب 
يقل  :ب رص   الجزئية وهي  اْهل ال لة التي ْربط بين بالرصلف بو بالسهمب

فها    (4)السهم )شَد عليه رصلفه ...الرصلفة عق ة ْشّد عل  مدخظ ينخ الن ظ ب
 الع م الذن يلّ  الن ظ مع السهم  فه  جزء من السهم  .

 بالن ظ بالتع ير أوك بلللفل العلم وه  ب السهم ب وقد ق د به الجزء وه        
 ْ كيد ُيَعّين الجزء اوكثر أهمياة   بلف ه الخلّص ه  ُمكّرراثم اإلْيلّن بذلي الجزء 

ثاام أْاا  بااذلي الاا ع     ،يقاا   الساايرافي :بفااإ ا أراد باالللفل اوو  العاالم الاا ع    
 (5)فقد أكد ب ،فكرر  بلفل آخر

                                      
 ، كتلب الزكلة ،بلب  كر الخ ارا وصفلْهم.373مسلم بن الحجلا  :   صحيا مسلم ّص (1)
الشاروب الدولياة ، الم عاة الخلمساة     مجمع اللغة العربية : المعجم ال ييط ، ن اظ ، مكت اة    (2)

 م .2011  / 1432منقحة ، 
 . 257/ 12الهررن : شر  صحيا مسلم    (3)
 مجمع اللغة العربية : المعجم ال ييط ، رص   . (4)
، ْحقيا : د/ محماد هلشام ع اد الادايم ،      38/ 4السيرافي، أب  يعيد   : شر  كتلب يي  يه   (5)

أ.د. محماا د علااي مكااي ، دار الكتاام وال ثاالئ  الق ميااة   –مراجعااة أ.د/ رمضاالّن ع ااد التاا اب 
 م . 1998
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 ق    ن الرمة :ومن بد  الجزء 

 (1)وذكورها  أحرارها:  بقّلهافوَدْعَن أقواَع الَشماليِل بعدما             ذوى 

 (2): مل رَب وعت  وب ك ر ب مل غلل .أحرار ال قظ 

 ق   كثير عزة : ومنه 

 ريضٍة            من اليأس ما ينفّك هٌم يعودهانفسين نفٍس مفأصبحت ذا 

 (3)تجَمل كي يزداد غيظا حسودها ى وصَّلها بعد صرمها           ونفٍس ترَج  

خااال  عاارض ماان  بااد  اكشااتمل  وب يااعنل التعااُرف علاا  ناا ع ال االة فااي      
صال  اهلل علياه    -ب عن أبي هريرة قل  قل  ريا   اهلل   بع  النمل ا من نح : 

ب ْكثارا فإنمال يساأ  جمارا فليساتقظ أو ليساتكثر        يأ  النلس أم الهممن :  - ويلم
ب قل  الشيخ أكمظ الادين   بأم الهموبد  اكشتمل  ه  ب  ب النلس بالم د  منه  (4)

لس أن َماْن ياأ  أما ا  النالس، و بْكُثاراب مفعا  ،       : أم الهم بد  اشتمل  ِمن الن
فلل د  لاه ْعّلا  وارْ ال  بللم اد  مناه        (5)ك للفقر واكحتيلا بأن وّْن يكثر ملله 

 .اوم ا  ملي للم د  منه ب النلسب  ، إ في غير مملبقة وك جزئية

يااد  علاا  معناا  فااي مت  عااه أو يسااتلزم معناا  فااي        ف ااد  اكشااتمل  ب 
فأم الهم ْستلزم معن  في المت  ع وه  ْرك الحارّص علا  النالس     (6)مت  عه ب 

أن أصااحلب اوماا ا  المت اادقين عناادمل أخااذهل الساالئظ ايااتكثلرا ولاايا لل فاالء     
 بحلجة حقيقية  .    

وأمل دكلة بد  اكشتمل  عل  معن  في الم د  منه فيك ّن في إضلفة م در       
ب وه  إمل م در دا  عل  معن  قلئم نهمثظ الُحْسن أو العْلم إل  ضمير الم د  م

                                      
، القاالع : اورض المساات ية المنخفضااة والشااملليظ    226/ 1 و الرمااة : دياا اّن  ن الرمااة    (1)

 م ضع والمعن  : َ ُبظ ال قظ الذن كلّن ييكظ وي ا حين دخظ ال ي  . 
 . 226/ 1 و الرمة : السلب   (2)
، جمعااه وشارحه الاادكت ر إحسالّن ع االس ، نشاار    109ياار عازة ّص  كثيار عاازة : ديا اّن كث   (3)

 م .1971 / 1391وْ زيع دار الثقلفة بيروت ل نلّن 
 ، كتلب الزكلة . 363مسلم بن الحجلا  :   صحيا مسلم ّص (4)
، 93/ 3هـ : عقا د الزبرجاد فاي إعاراب الحاديث الن ا ن ،       911السي  ي، جال  الدين ت (5)

 م .1994هـ/ 1414قضلة ، دار الجيظ بيروت حققه وقَدم له د/ يلملّن ال
ابن النلظم ، أب  ع د اهلل بدر الدين محمد ابن اإلملم جمل  الدين محمد بن مللي: شار  ابان    (6)

، ْحقي  : محمد بليظ عي ّن الس د ، دار الكتم العلمية، 394النلظم عل  ألفية ابن مللي، ّص 
 م .2000  / 1420ل نلّن، الم عة اوول  –بيروت 
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بمسَم  الم د  منه كعج ب من زيد حلمه ، أو صلدر عنه كعج ب منه قراءْاه ،  
 (1)﴾  مثظ ف َيْسَأُل َنَي َعِن الَشْهِر اْلَحَراِم ِقَتلٍ  ِفيِهأو واقع فيه 

 ومنه ق   قيا بن الخميم :  (2)أو واقع عليه كُدِعي زيد إل  المعلم أكلهب 

 (3)وصفاءها                   وبانت فأمسى ما ينال لقاؤها  ليّلى حسنهاتذكر   

معناا  قاالئم فااي الم ااد  منااه، ومماال جاالء فيااه ال ااد  ليكاا ّن معناا   الحساان 
 صلدرا عن الم د  منه ق   عنترة : 

 (4)وسبابها  الرجال قتالهافاذهب فأنت نعامة مذعورة                َوَدِع 

صريحل أو ميوك ومن أمثلاة الم ادر ال اريا مال      وقد يك ّن الم در  
 جلء في بلب ْأويظ الرايل : 

صاَل  اهلل علياه    –أَّن ابن ع لس كالّن ُيَحاّدث؛ أَّن رجاال  أْا  ريا   اهلل      ب        
م ُظَلااة َْْنُماا  الَساامن   فقاال : ياال رياا   اهلل  إّنااي أرل الليلااة فااي المناال       –ويااّلم 

... قل  أب  بكر: يل ري   اهلل   بأبي نهل بأيديهم والعسظ، فأرل النلس يتكفف ّن م
:  -صاال  اهلل عليااه وياالم   –، قاال  رياا   اهلل  َرَنــااـهلُ أنااب، واهلل  لتاادعني فألعْ 

  مان السامن   ُما ْنلاة ف لاة اإلياالم ، وأمال الاذن يَ     هل قال  أبا  بكار : أمال ال ُ    ْرُ اْع
مان   نالس مان  لاي فللمساتكثرُ    ل مال يتكفا  ال  وأَم ه،ه وليُن، حالوُْ فللقرآُّنوالعسظ 

 (5)القرآّن والمستقظ ...ب

تااي ْنماا  الساامن والعسااظ    ب أماال ال لااة ال وجاالء فااي شاار  الحااديث :             
( هي ) ظلة اإليالم ( وأحكلمه النلزلة من السملء ) وأمال الاذن ينما  (    )فــــــــ

( مان حياث المعنا  فها  باد  مان       حالوْاه  ويممر ) من السمن والعساظ فاللقرآّن   
وبالحااالوة ضااّد الماارارة    (6)القاارآّن ) ولينااه( ماان حيااث اللفاال أن يااه لته . ب     

( 7)ب  وُحْل انل والحل  كظ مل في  عمه حالوة وقد َحِلي وحال وَحُلَ  حالوة وَحْل ا

                                      
 .217ال قرة/ (1)
 .3/194ابن مللي : شر  التسهيظ  (2)
، ْحقيا  : نلصار الادين اوياد ، دار     41قيا بان الخمايم : ديا اّن قايا بان الخمايم ، ّص        (3)

 صلدر بيروت . 
، قادم لاه ووضاع ه امشاه وفهلرياه :       24الخميم الت ريزن : شار  ديا اّن عنتارة ، ّص     (4)

 م . 1992 / 1412مجيد  راد، دار الكتلب العربي بيروت، 
 ، كتلب الرايل . 869مسلم بن الحجلا : صحيا مسلم ، ّص  (5)
 .  450/  22الهررن : الك كم ال هلا  (6)
 ابن من  ر : لسلّن العرب ، حال .    (7)
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بحالوْاهب باد  اشاتمل  وها       المضلف لضمير يرجع للقرآّن  فللم در ال ريا
 .معن  قلئم بللم د  منه وه  القرآّن 

 صل  اهلل عليه ويلم -مل جلء في الحديث : ب عن أبي  ر، عن الن ي  أَملو        
ف جادت فاي محليان أعمللهال      هلهل ويايئُ ُنَسا أمتي َح أعملُ  ب علَيَضِرقل  : ُع -

او ل يمل  عن المري  ووجدت في مسلوئ أعمللهل النخلمة ْكا ّن فاي المساجد    
يد  عل  صفة من صفلت   تي ببحسنهل ب بد  من ب أعمل  أمفإَّن ( 1)ك ْدفن ب 

إلاا  ضاامير الم ااد  منااه فااي ب  بب َحَسااٌن ب صاافة مشاا هة أضاايف  ااد  منااه فــااـالم
كالف رن ي اّر  بأناه باد      روعل  الرغم من أنه ليا م درا فإَّن الم لحسنهل ب 

 (2)ب حسنهل وييئهل باللرفع عما  بيالّن لألعمال  أو باد  اشاتمل       اشتمل  يق  :ب 

وقد يكب عن ْحديد نا ع ال اد  كاظ مان ْعارض إلياراد       ولم ي ّر  بذلي غير  
الذات كمل في أو معن  في  ثلبب  ولعَله ظَن أَّن مل يد  عل  وص هذا الحديث، 
 (3)ْدخظ في بلب التنلوب  ييلئ وجميظ وق يا من نح  حسن و ال فة المش هة

يغ بين المشتقلت الدالة عل  الفلعلياة والمفع لياة والم ادر فقاد ْأخاذ بعا  ال ا       
كأّن يعرب الم در صفة حين ال رفية اوحكلم النح ية والدكلية ل يغة أخرل 

يك ّن بمعن  ايم الفلعظ وهنل قد ْعرب ال فة المش هة بد  اشاتمل  إ  قاد ْايو     
  بم در . 

يحاا    ياارّجا انتماالء الم ضااع الساالب  ل ااد  اكشااتمل ، و واوماار الااذن          
: بْالبع  كت ر ع لس حسن ل د  اكشتمل  بأناه لدا دوّن عّد  من بد  الجزء ْحديد 

يعّين أمرا عرضيل ووصفل  لرئل مان اوما ر واووصالف المتعاّددة التاي ْت اظ       
غيار أناه عنادمل مَثاظ لهاذا       (4)بللمت  ع ويشتمظ عليهل علمله إجملك دوّن ْف يظب

د  لم ي هر بد  اكشتمل  وصفل فاي أمثلتاه يقا   :ب ومان اومثلاة لهاذا ال ا        الن ع
ياارْني علئشااة علمهاال ودينهاال .    –راقنااي معلويااة حلمااه   –بهرنااي عماار عدلااه  

علم بد  اشتمل  كظ واحادة منهال ْعاين أمارا خلصال فاي        –حلم  –فللكلملت عد  

                                      
، كتلب المسلجد ، بلب النهي عن ال  لب في 199مسلم بن الحجلا  : صحيا مسلم ، ّص  (1)

 المسجد .
الحسن ع يد اهلل بن محمد بن ع د السالم : مشاكلة الم البيا ماع شارحه      الم لركف رن، أب  (2)

، إدارة ال ح ث اإليالمية والدع ة واإلفتلء بللجلمعة السلفية ، بنلرس 417/ 2مرعلة المفلْيا 
 م . 1985هـ/ 1405الهند ، 

ة علا   ان ر عل  ي يظ المثل  : د/ مللي يحيال ظالهرة التنالوب اللغا ن باين المشاتقلت الدالا        (3)
الفلعلية والمفع لية والم در مجلة درايلت فاي اللغاة العربياة وآدابهال ف الية محكماة صاي         

 م . 2010
 ، دار المعلرف ، م ر، الم عة الرابعة عشرة . 669/ 3ع لس حسن : النح  ال افي  (4)
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 (1)بالمت  ع وها  أمار عرضاي ك يادخظ فاي ْكا ين الاذات ْك ينال ملديال أصايال           
لجازء يعتماد علا     وإخراا أمثلة ال ص  الذن لم ي ر بمنزلة الجلمد مان باد  ا  

عدم دخ له في ْك ين الذات ْك ينل ملديل أصيال اومر الذن يشاتر ه النحالة ولام    
ي هر بد  اكشتمل  وصفل عند النحالة إك فاي شار  اللماع كبان الخ الز يقا   :ب        
وأمل باد  اكشاتمل  فمسالئله ياب : اوولا : باد  المعرفاة مان المعرفاة كق لاي :           

بد  النكرة من النكرة كق لي : أعج تني جلرية حسن . الثلنية: أعج ني زيد عقله 
لهل . الثللثة : بد  النكرة من المعرفة كق لاي :  الب ع اد اهلل خ ار بلغناي عناه ،       

 (2)﴾  وفي التنزيظ ف َيْسَأُل َنَي َعِن الَشْهِر اْلَحَراِم ِقَتلٍ  ِفيِه

 وقل  أب  ع يدة : قتل  مجرور عل  الج ار . 

 ي ه ال د  ب (3) ب رفة من النكرة كق لي : اشتهيب  علمل  ي هبد  المعالرابعة : 
       ب صفة مش هة . 

  : أق ا  الم در الميَوبد  اكشتمل  الذن جلء عل  ص رة ومن أمثلة 
صال    –ب عن أبي نضرة ، عن أباي ياعيد ؛ أّن الن اي     :الري   الكريم في مثظ

، وعن التمار وال سار    بينهمل َلط أّْن ُيْخنه  عن التمر والزبيم  –اهلل عليه ويلم 
أن الجمااع التماار والزبياام خلمهماال  والمعناا  : نهاا  عاان  ( 4)بينهماال ب  ُيْخَلااط أّْن

بينهمل مع الملء ل نع الشراب وليا أمر آخر والنهي يا  ه الخا ف مان إياراع     
بأّْن يخلااط  الماايو  فللم اادر ُمْجتِمَعااة  الماالء المـااـَُحَل  بهااذ  الثماالر اإليااكلر إلاا 

  منااه وهاا  ب التماار   وهاا  معناا  واقااع علاا  الم اادَ     هناال بااد  اشااتمل   ماال ب بينه
 .والزبيمب 

وكذلي ي هر بد  اكشتمل  م درا ميوك في ب عن ابن شهلب عن أنا   
نهاا  عاان الااُدَبلء   –صاال  اهلل عليااه وياالم   -باان مللااي أنااه أخ اار  أّن رياا   اهلل  

 (5). ب  أّْن ُيْنَ ذ فيهوالمزَفب 

                                      
 . 3/669ع لس حسن : السلب   (1)
 .217ال قرة/ (2)
ياه اللماع للعالماة أحماد بان الحساين بان الخ الز شار           ابن الخ الز، أحماد بان الحساين : ْ ج     (3)

، دراياة وْحقيا  أ.د / فاليز زكاي محماد ديالب ،       279كتلب اللمع وبي الفتا ابن جناي ، ّص  
 م .  2007  / 1428دار السالم ، اإليكندرية ، م ر الم عة الثلنية 

  التماار ، كتاالب اوشااربة باالب كراهااة انت اال  768مساالم باان الحجاالا : صااحيا مساالم ، ّص    (4)
 والزبيم مخل  ين . 

، كتلب اوشربة بلب النهي عن اكنت ال  فاي المزفاب    770مسلم بن الحجلا : السلب  ، ّص  (5)
 والدبلء والحنتم والنقير وبيلّن أنه منس خ وأنه الي م حال  مل لم ي ر مسكرا . 
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: القرع عل  وزّن المَكلء واحدْه ُدَبلءة ...وفي الحاديث عان الن اي    لءَبالُدب      
أوعيااة  عاان الاادبلء والحنااتم والنقياار ، وهااي أنااه نهاا  –صاال  اهلل عليااه وياالم  –

والنهاي    (1)كلن ا ينت ذوّن فيهل وضريب فكالّن الن ياذ فيهال يغلاي ياريعل وُيْساكرب       
له ، وإنمل كالّن أهاظ العارب    وليا المراد النهي عن أك بال علء المتخذ منه  عن 

وب الّزفااب بللكساار كااللِقير ...   (2)ب يسااتخدم ّن غااالف الاادبلء فااي أوانااي الخماار   
 الزفب غير القير الذن ْقَير به السفن إنمل ه  شي ء أي د أيضل ُْمَتن باه الّزقالب  

    ( 3)للخمر والخظب

بد  اشتمل  ممال   ب وق له ) أّن ين ذ فيه( أن في المذك ر من الدبلء والمزفب     
 .والمعن  نه  عن الدبلء اكنت ل  فيه  (4)ق له ونه في ْأويظ م درب 

لكان يغلام    وقاد يكا ّن وصافل ،    ،فقاد ياأْي باد  اكشاتمل  ايام  ات      وعل  هاذا        
عليه أّن يك ّن م درا ؛ ِمَمل دفع بع  النحلة إل  الق   بأّن بد  اكشاتمل  ك يكا ّن   

وفيه علئد علا   ب ك يك ّن إك م درا  بد  اكشتمل  : إك م درا يق   الهرمي عن
 (5)خ لر ب نه يشتمظ عل  المعن  المق  د بلواوو  ويمي بد  اشتمل  و

 النحاة حول أقسامه   :   اختالف وهور مصطّلح  البدل المباين ظثلنيل :

 النحلة الذين ظهر عندهم م ملا ال د  الم لين :   -أ 

مثاظ   ( 672ابان مللاي )ت  ألفية  ا َرُشعند  د  الم لين ال ملا ظهر م          
، بحياث ك    ( حيث يق  : بالرابع ال د  الم لين للم د  منه686)ت  ابن النلظم 

ر به  كر الم د  منه ب جاه وها  ن عالّن: اوو  باد  اإلضاراب ... والثالني       ِعْشُي
جمعاه لهمال فاي     ب باين باد  الغلاط والنسايلّن رغام     فارّ وُي( 6)بد  الغلاط والنسايلّن ب  

في اياتخدام م املا ال اد  الم الين       (769ابن عقيظ)ت و وافقه  ،عن اّن واحد
فقااد ظهاار عنااد  التقساايم   (905خللااد اوزهاارن)ت ل أَماا (7)وجعلااه علاا  قساامين 

الثالثي لل اد  الم الين واضاحل حياث يقا  : ب والراباع ال اد  الم الين للم اد  مناه           

                                      
 ابن من  ر : اللسلّن ، دبي .   (1)
 . 51/ 21الهررن : الك كم  (2)
   ر : اللسلّن، زفب .  ابن من (3)
 . 51/ 21الهررن : الك كم   (4)
،  523/ 3 ( : كتلب المحارر فاي النحا      702الهرمي، عمرو بن عيس  بن إيملعيظ )ت (5)

 / 1431دراية وْحقي  :أ.د/ أمين ع د اهلل ياللم ، مييساة العليالء ، م ار ، الم عاة اوولا        
 م .   2010

 . 395ل  اولفية  ، ّص ابن النلظم : شر  ابن النلظم ع (6)
ان ر : ابن عقيظ : شر  ابن عقيظ عل  ألفية ابن مللي ومعاه كتالب منحاة الجلياظ ، محماد       (7)

 م . 1999  / 1420، مكت ة دار التراث القلهرة م ر 457محيي الدين ع د الحميد  ّص 
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يث عان اوقسالم الثالثاة باد  اإلضاراب وباد        ظ الحاد وفَ ( 1)وه  ثالثة أقسلم ب 
 أبا  حيالّن اوندلساي    ولام ياذكر   ،  (2)وكذلي فعظ اوشم ني  ،الغلط وبد  النسيلّن

في ْفسير  لل لة التي ْربط بين   غير أنه ،م ملا  ال د  الم لين بشكظ م لشر
مااع ْفريقااه بااين بااد     ال ااد  والم ااد  منااه فااي بااد  ال ااداء  كاار أنهماال مت ليناالّن       

يق   أبا  حيالّن : ب وأمال باد       ،ولم يشر إل  بد  النسيلّن ،ضراب وبد  الغلطاإل
وه   كرك الم د  مناه وال اد  مان غيار أّن يكا ّن الثالني ،        ،ال داء فأث ته يي  يه

لاايا مملبقاال لااألو  فااي المعناا  ، وك متضاامنل الم ااد  منااه بجزئااه ، وك بينهماال   
  (3)اللفل والمعن  . ب  ْالزم ل صفية أو غيرهل بظ همل مت لينلّن من حيث

 النحلة الذين لم ي هر لديهم م ملا ال د  الم لين :  -ب

 والسيرافي والم رد والزجلجيلم ي هر م ملا ال د  الم لين عند يي  يه         
باااين باااد   والهرماااي ماااع ْفريااا  ياااي  يه    669ت  وابااان ع اااف ر  340ت 

 ز رأياب زياد أبال  ورأياب     اإلضراب وبد  الغلط وبد  النسيلّن يق   ب وإنمل يج
رأيب عمرا أو رأيب أبل زيد فغلط أو نسي ثم زيدا عمرا أّن يك ّن أراد أّن يق   

  (4)ب.عن  لي فنحل  وجعظ عمرا مكلنه ايتدرك كالمه بعد وإمل أّن يك ّن أضرب

جعاظ   السايرافي فقاد  أمال   ( 5)( 761ظهر هذا التمييز عناد ابان هشالم )ت   قد و     
 وباد  النسايلّن    لمل يقع ْحته بد  اإلضاراب وباد  الغلاط   م ملحل ع ببد  الغلطب
كذلي فعظ ابن ع ف ر فميز بين اون اع الثالثة وجعلهل ْف ايال لمال أجملاه    و (6)

 فاي   ابان الحلجام   هملوْلبع (7)الزجلجي في ق له ب وال د  الرابع  : بد  الغلط ب 
ال د  الم الين؛ إ   ببد  الغلطب ليعّ ر عَمل أراد  غير  بم ملا م م ملا اايتخد

                                      
 .  520 – 518/ 3اوزهرن : شر  الت ريا    (1)
 .291، 290/ 2اوشم ني : شر  اوشم ني  (2)
،ْحقياا   1970/ 3  : ارْشاالف الَضاَرب ماان لسالّن العاارب :   745أبا  حياالّن اوندلساي ت    (3)

وشر  : د/ رجم عثملّن محمد ، د/ رمضلّن ع د التا اب مكت اة الخالنجي بللقالهرة ،   أولا       
 م .1998  / 1418

 . 152،151/   1يي  يه: الكتلب  (4)
لادين : شار  قمار النادل وباظ ال ادل ومعاه كتالب         ابن هشلم ، أب  محمد ع اد اهلل جمال  ا   (5)

، المكت ااة الع اارية ، 336، 335ياا يظ الهاادل ْااألي  : محمااد محيااي الاادين ع ااد الحميااد ّص  
 صيدا بيروت . 

 .   40-37/ 4ان ر : السيرافي  : شر  كتلب يي  يه  (6)
فاي النحا       : كتلب الجماظ  340ان ر  : الزجلجي ، أب  القليم ع د الرحمن بن إيحلب ت  (7)

حققااه وقاادم لااه د/ علااي ْ فياا  الحمااد مييسااة الريااللة بيااروت ،  الم عااة الخلمسااة          23ّص
 -282/  1   :  شار  جماظ الزجالجي    669م و ابن ع اف ر اإلشا يلي  ت   1996  / 1417
 م    .1980  / 1400، وزارة اووقلف والشيوّن الدينية العراب 284



  هدى فتحى عبد العاطى د/                                                                                         2017يونيه -2ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

  

يجعظ ببد  الغلطب م املحل علمال ، وُيَقّسامه إلا  : باد  الغلاط، وباد  النسايلّن،         
وبد  ال داء، يق   ابن الحلجم: بوهذا الذن ُيَسَم  بد  الغلط علا  ثالثاة أقسالم:    

 ( 1)إَمل نسيلّن.ب إَمل بداء... وإَمل غلط صريا... و

   ي م ق  ر م ملا السيرافي ومن ْلبعه :

أّْن يجماع الفاروع    المفترض في الم ملا العلم الذن ْتشعم عنه أقسالم          
أَلال   وال داء وه  ْ ُد  للرأن  ليا ن عل من الغلط ، كمال ين غاي للم املا العالم     

ه حينئذ م ملا علم ْنادرا ْحتاه م املحلت خلصاة وك     يتكَرر في أحدهل؛ وَن
قب  اْه ، وك يكفي أّْن ُيخّ اص  لحل علمل وخلصل في ال مي ا أّن ي ير م 

حاين ك ْادع     فاي ق لاه بغلاط صارياب     ابن الحلجم الم ملا الفرعي ب صٍ 
فالوقرب إلا  ال ا اب ها  اكْجال  الاذن انتحال  ابان النالظم          الضرورة إلا   لاي   

ال ااد  الم االين وفروعااه  م ااملا اإلبلنااة وال ضاا   فااي   إ  ْتحقااُ  وافقااه ْنوَماا
 . بللتقسيم ال راد لديهم  

النحااالة الاااذين لااام ي هااار لاااديهم م اااملا ال اااد  الم ااالين ماااع ْجااالهلهم ل اااد    -ا
 اإلضراب :

 ببد  الغلطبز الم رد بين فقد مَيْململ  ببد  اإلضراببوهنلك من ْجلهظ        
دت ، وقاد ْعادَ  بباد  اإلضاراب  بولم يشر إلا    ،ه عنهملعند حديث ببد  النسيلّنبو

ومنهال ق لاه :بولا      بباد  النسايلّن  بو بالغلاط باد   بالم اضع التي ْحَدث فيهل عن 
ْْ ْنَمبقلب :  ي يك ّن بد  الغلاط ، كأَنا   عل  ال د  لم يجز إك أّْن بيسأْلنل نعمهنل يأ
غللمااال أو نليااايل ثااام  كااارت    بيأْنااال ْنَماااب فقلاااب : بهمااامااان يساااأْلنل نع بأردت: 

ماررت  ظ فاي م ضاع  لاي ون يار  مان اوياملء:       فليتدركب ف ضاعب هاذا الفعا   
 إك ب جا د باد  الغلاط وجعاال    والهرماي   (3)ابان يعاي   ولم يقّر ( 2)لر ب برجظ حم

ي يال إل  ْجُنم مال ك يجارن فاي     -لف ل ك ْقديرا  -اإلضراب بـليتخدام  ببظب 
، ويق داّن بذلي ببد  الغلطب؛ فلكختيلر عندهمل إهملله وايتخدام الكالم الف يا

يجرن في كالم ف يا، وإنمل ْغلط بد  الغلط ك  : بواعلم أَّنالهرمي  يق  ببظب 

                                      
/ 1  : كتلب الكلفية في النح   646ّن بن عمر ت ابن الحلجم جمل  الدين أب  عمرو عثمل (1)

شاارحه الشاايخ رضااي الاادين محمااد باان الحساان اإليااترابل ن دار الكتاام العلميااة      340، 339
 م . 1995  / 1415بيروت ل نلّن 

/ 4، 28/ 1و ان اار  62/ 2  : المقتضاام 285الم اارد ، أباا  الع االس محمااد باان يزيااد ت     (2)
 عضيمة، عللم الكتم ،بيروت .ْحقي  : محمد ع د الخلل  298، 297

حققه وشر   631/ 1   : شر  المف ظ 643ان ر : ابن يعي  ، م ف  الدين بن علي ت  (3)
ش اهد  أحمد السيد أحمد ، راجعه ووضع فهلريه إيملعيظ ع د الجا اد ع اد الغناي ، المكت اة     

 الت فيقية م ر .
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ه ثّم ْت عاه مق ا دهم؛   العرب، فتريد أّْن ْنم  بشيء، فتغلط عل  غير ، فتأْي ب
مااررت بعماارٍو( فغلااط علاا  فيق لاا ّن :)مااررت بزيااٍد عماارٍو( ، كاالّن ماارادهم : ) 

)زيد( فجلء به ُمقَدمل، ثّم أْ عه )عمرا( عل  يا يظ الغلاط واوجا د فاي  لاي : أّن      
بظ( فتق  : )مررت بزيٍد بظ عمرٍو( فال يك ّن غلمل؛ وني لمل جئاب   ْأْي بــــ )

)بظ( علم أني قد أضربب عن اوو  وأث ب الثلني ...وهذا قلياظ فاي الكاالم     بــــــ
  (1)ك يقلس عليه ب

 ثالثا : بدل اإلضراب :

  فه م بد  اإلضراب : م -أ 

احااٍد ماان أمثلتااه أوضاا يااي  يه المق اا د ب ااد  اإلضااراب فاي شاارحه ل            
الم ن عة وه  ب مررت برجٍظ حملٍر ب يق   : ب وإَمل أّْن ي ادو لاي أّْن ُْْضارَب    
عن مرورك بللرجظ، وْجعظ مكلنه مرورك بللحملر بعدمل كنب أردت غير  لي 

 ومثظ  لي ق لي : ك َبْظ حملر .

 ومن  لي ق لي مررُت برجٍظ بظ حملٍر وه  عل  ْفسير مررُت برجٍظ حملٍر . 

من  لي : مل مررُت برجٍظ بْظ حملٍر، ومل مررُت برجاٍظ ولكاْن حمالر ، أبادلب     و
 ( 2)ا ِخَر من اوَو  وجعلته مكلنه . ب 

؛ وناه ممارو  قاد ُياِلم     وهذا يعني أَّن المْ َد  منه ك ي ّا اكياتغنلء باه          
لوو  فإَمل أّْن م : ب وإّْن لم ي ا اكيتغنلء بمنه الحكم وُنِسم لل د  يق   ابن القّي

يك ّن المتكلم قد ق د  ثَم أراد إ راحه ، أو لم يق د  ، فإّن كلّن ق د  فه  بد  
، فمثل  اوو  أّْن ْق   : أعْط السلئظ رغيفل ال دا ، وإّن لم يق د  فه  بد  الغلط 

    (3). ب ثَم ْرّب عليه فتق   دينلرا 

مارور باه وُنفاي عناه وُأْثِ اب      فقد ُيِلم من الرجظ في مثال  ياي  يه حكام ال          
فهمال مق ا داّن ق ادا     (4)بب ق د اوو  والثلني  عل  الرغم من الحكم للحملر 

ضرب المتحّدث عان الت ادب باللرغي  وكالّن قاد      أوفي مثل  ابن القّيم  صحيحل 
وعد  عنه وجعظ مكلنه مل ه  أكثر نفعل للسالئظ وها  الت ادب    ق د  في ال داية 

                                      
  .    526،  525/ 3: كتلب المحرر في النح     الهرمي (1)
 .  439/ 1يي  يه : الكتلب  (2)
، ْحقي  وْعليا  يايد عماراّن / عالمر      968/ 4  : بدائع الف ائد 751ابن القيم الج زية ت  (3)

 م .  2006  / 1427صال  ، دار الحديث القلهرة 
، حققااه د/ محمااد يلياار  208اباان هشاالم ، ع ااد اهلل جماال  الاادين: شاار  شااذور الااذهم ّص   (4)

 م . 1990ل نلّن ، الم عة اوول   شرف ، مكت ة ل نلّن ،
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فللق اد إلا  الم اَد      (1)ه أص ا ب في حكام المتاروك ِ ْكار  ب    بللدينلر، فللم د  من
 (2)منه في ال داية ب ك ينلفي إرادة اإلعراض عنه ب

قد رأل ابن عقيظ أّن المتكلم يجمع بين الم د  منه وال د  في ال داء ففي نح  ب و 
ثّم بدا لي أّن أكلب خ زا لحمل ب يق   : ب ق دت أوك أّن ْخ ر أني أكلب خ زا ، 

وكبن هشلم مل يشاير إلا  أناه قاد يتفا  ماع هاذا         (3)ب  أيضاخ ر أني أكلب لحمل ْ
بادرهٍم دينالٍر ب    الرأن يقا   فاي التمثياظ ل اد  اإلضاراب : ب كق لاي :ب ْ ادقب       

فهذا المثل  محتمظ وّن ْك ّن قاد أخ ارت بأناي ْ ادقب بادرهم ، ثام عاَن لاي أّن         
كالم ابن هشلم ك ي جد فيه  (4)ْخ ر بأني ْ دقب بدينلر، وهذا بد  اإلضراب ب 

   للدينلر . ب ْ َدب بللدرهم ثمأوك ب مل يمنع أّن يك ّن ْ َد

مع مل  في الجمع بين حدوث ال د  والم د  منه  وك يتس  رأن ابن عقيظ        
ُيْفَهم أيضال مان قا   ابان     ك مع مل ويفهم من شرو  يي  يه وابن القيم وغيرهمل 

ل د  بد  إضراب أو بداء إّْن بلين اوو  مملقل وق دا ب مللي :ب وق لي بيسَم  ا
نَ هب به عل  أَّن مان ال اد  مال يجارن مجارل المعما ف ب اظ ، كق لاي : بأعاط          
السلئظ رغيفل درهملب أمرت له برغي  ثَم رَب قل ي عليه فأضربب عن الرغي  

افا  رأن  فقد ْ َدب بللدرهم وليا الرغيا  كمال ك يت    (5)وأبدلب منه الدرهم ب 
فاي نحا ب قالم    ْسلون بد  اإلضاراب ماع العما  بلياتخدام ب باظ ب       و ابن عقيظ

وليا فاي المساك ت    (6)زيٌد بظ عمروب ؛وَّن اوو  ي ير بكأنه مسك ت عنه ب 
ك  و أّْنعنااه ماال يجاازم بحدوثااه إ  المسااك ت عنااه ب يحتمااظ أّن يالبسااه الحكاام        

الم د  منه إ  يفّسر حاديث ابان   وكبن عقيظ  اْه مل يييد عدم حدوث  (7) بيالبسه
وها  مال يسالون     –َّن ي م الرج ع عن المعما ف علياه ب اظ    مللي عن ب بظب بأ

ه  ْ ُد  الارأن يقا   ب أو مرجا ع عناه لك ناه       –الم د  منه في بد  اإلضراب 

                                      
 . 395ابن النلظم : شر  ابن النلظم ، ّص  (1)
 .  511/ 3اوزهرن ، خللد بن ع د اهلل : الت ريا  (2)
 .457ابن عقيظ :شر  ابن عقيظ  ّص  (3)
 . 336ابن هشلم : شر  قمر الندل ّص  (4)
 .195/ 3ابن مللي : شر  التسهيظ  (5)
   : حلشاية الخضارن علا  شار  ابان      1287ف  بن حسان ت  الخضرن ، محمد بن م م (6)

، شارحهل وعلا  عليهال : ْركاي فرحالّن الم امف  ، دار       154/ 2عقيظ عل  ألفية ابن مللاي،  
 م .   2009الكتم العلمية ،بيروت ، ل نلّن، الم عة الثللثة، 

وت ، ، دار الكتام العلمياة ، بيار    21الجرجلني ، علي بن محمد :كتالب  التعريفالت ، ّص    (7)
 م . 1983  / 1403ل نلّن ، الم عة اوول  
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وْ اُد   ( 1)غلط ... أو نسيلنل ... أو لت د  رأن نحا  : ادع لاي زيادا ، باظ عمارا ب     
 عدم حدوث الم د  منه .  الرأن يذهم إل 

أَّن العما  بــاـ بباظب    يارل  ( 2)قد ي   أّْن أشرت إل  أَّن عددا مان النحالة   و      
و ي هاار ايااتخدام لألف ااا وياادع  لتجناام التع ياار ب ااد  اإلضااراب وبااد  الغلااط  

و 3 بب واوج د في  لي أّْن ْق   باظ حمالرا    : ْعقيم عل  هذ  المسألة من نح  
مرّد  أَّن  وْرجيا الت ريا بــــ ب بظب (4)  ب ظ بَْْيُي هن أّْنواوحسن في كذلي ب 

ق دت ال فة، أك ْرل الت ريا بهل ُيْشِعر بلإلضرابب لئال ُيت َهم في  لي أَني 
ي رأيب رجال جالهال  نت هم أَن ي إ ا قلب: رأيب رجال حملرا أو ث را أمكن أّْنأَن

ه الم ن ع ب مررت برجظ حملرب ولم وُبني النقد عل  مثل  يي  ي (5)أو بليدا .ب
هناالك عديااد ماان الن اا ّص  ياا ن علاا  ن اار لشاا اهد بااد  اإلضااراب فااي اللغااة و

؛ وَّن المعنا  ك ُيَحَ اظ مان المفاردة     ْا ُهم إرادة المجالز  مان  خا ف  الينتفي فيهال  
فللمعل ماالت اإلضاالفية التااي يسااتفيدهل   ؛التااي ْق ااظ التفسااير علاا  وجهااين وحاادهل 

من السيلب اللغ ن أو الحاللي ْمنعاه مان وضاع المجالز ضامن        السلمع أو القلرئ
اوحلديااث الن  يااة المستشااهد بهاال علاا  بااد      فضااال عاان أَّن  افتراضاالت التأويااظ  

علا    ارْ ال  ثا اب ال االة بحضا ر القلام، أو الحاثّ      ْادور حا      (6)اإلضراب
ر وشا اهد الشاع   ال دب أو قدر قيلم الليظ أو أن اع الثيلب التاي يرْاديهل الم الي   

هي نمل ا لالْ ل  اللغ ن التعالوني يجتماع فيهال مال      التي ْضَمنب بد  إضراب
والتعلوّن هنل باللمعن   يضمن قدرة المتلقي عل  ايتنتلا مقلصد النص في ُيْسر، 

حياث يقا م اومار علا  أيالس أّن الفارد حاين        اكصمالحي الا ارد عناد جارايا    
مل من م لدئ جرايا فإنه يتفَ   بمنم ب مل يت افر فيه ال دب وال ض   وغيره

يث  في قدرة المستهدف بللمنم ب علا  اياتنتلا مقلصاد  اكْ اللية خلصاة فاي       
ومن أن اع الخمالب التاي   أو مخ  ءة  نعةأنمل  الخملب التي ك ْحمظ مقلصد مق

ْحمظ مقلصد مقنعة النم ب المجلزية المستخدمة عل  يا يظ المثال  فاي الفكلهاة     

                                      
، ْحقيا  وْعليا  د/ محماد    464/ 2ابن عقيظ بهالء الادين  : المسالعد علا  ْساهيظ الف ائاد         (1)

 م ، دار الفكر ، دمش .  1982 / 1402كلمظ بركلت ، الم عة اوول  
 من هذا ال حث .  15ان ر : رأن ابن يعي  والهرمي ّص  (2)
 26الجمظ ّص الزجلجي :  (3)
ابن هشلم ، أب  محمد ع د اهلل جمل  الدين بن ي ي  : أوضا المسللي إل  ألفياة ابان مللاي     (4)

 م .   2004، محمد محيي الدين ع د الحميد ، دار المالئع ، 342/ 3ومعه كتلب عدة السللي 
 .1/283ابن ع ف ر : شر  جمظ الزجلا (5)
 ل حث . من هذا ا  24إل   20ان ر ال فحلت من  (6)
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عاااا  صاااا رهل فيهاااال انتهاااالك لم اااادأ ال اااادب   فللسااااخرية فااااي ب( 1)والسااااخرية 
truthfulness  وإ ا كلنب الفكلهة والسخرية ( 2)بتضمين نقي  مل يقل  حرفيل

ْنتهي م دأ التعلوّن فثمة نمل ا اْ للية أخارل غيار ْعلونياة ْتضامن  انتهلكالت      
وك يت ظ  لي بليتخدام أيال ب اإلضاراب    (3)لم دأ التعلوّن مثظ الكذب المح 

  بلل د  .

 وقوع بدل اإلضراب في الكالم الفصيح :  -ب

أنكاار الساايرافي وقاا ع بااد  اإلضااراب فااي الف اايا ماان الكااالم يقاا   فااي          
:بوك يجا ز أّن يقاع فاي شاعر وك      واإلضاراب  والنسايلّن ْعقي ه عل  باد  الغلاط   

الذن ي تدئاه اإلنسالّن علا      كالمالقرآّن وك كالم معم   ُمحَكي، وإنمل يجيء في 
لسلّن إل  الشيء الذن ك يريد  فيلغيه حت  كأناه لام ياذكر  بلفال ممال      جهة ي   ال

يريد  ...وإمل وني أردت اإلضراب عن نس ة  لي الفعظ إل  زياد وإنمال يقاع فاي     
 ( 4)بديه الكالم . ب 

ابن الحلجم في  لي شأّن كثيار مان    وشأُّن  السيرافَي الحلجِم ويخلل  ابُن      
يفرقاا ّن فااي هااذ  إ   (7)واباان هشاالم (6)باان الناالظموا (5)مثااظ اباان ع ااف ر النحاالة 

 يمثلا ّن ل اد  اإلضاراب بعاددٍ    القضية بين بد  الغلط والنسيلّن وباد  اإلضاراب ف  
من الش اهد التي وردت في الحديث الن  ن والشعر ويذهم ابن الحلجم إل  أنه 

د  بادءا وها  أّْن ْاذكر الم ا    : ب وإَمال   ن في الف لحة يقا   وييلة من ويلئظ التفُن
وهااذا يعتمااد   (8)منااه عاان ق ااد وْعمااد ثااَم ْاا هم أنااي غااللط لكاا ّن الثاالني أجن ياال    

                                      
)1(

Attardo, Salvatore : Humor and irony in interaction : from mode 

adoption to failure of detection . say not to say .new perspectives on 

miscommunication. L .Anolli ,R .Ciceri and G.Riva(eds) 

 IOSpress 2001.   
)2(

Weber. Jean  Jacques :  The stylistics reader : from Roman Jacobson 

to the present p; 260 .   Wilson, Deirder and Sperber,Da : On verbal 

irony  : 260 – 279 , frist published 1996Arnold amember of the hodder 

headline group.  
)3(

Attardo, Salvatore : Humor and irony in interaction   
 . 38، 37/ 4افي : شر  كتلب يي  يه  السير (4)
 .   283، 282/ 1ان ر : ابن ع ف ر : شر  جمظ الزجلجي  (5)
 . 395ابن النلظم : شر  ابن النلظم ، ّص  (6)
 .  210-208ابن هشلم : شر  الشذور ّص  (7)
ق له ب لك ّن الثلني أجن يل ب يعني أناه ك ْ جاد صالة باين الم اد  مناه وال اد  الاذن وصا            (8)
لوجن ي ْش ه ْلي التي ْ جد بين الم د  منه وال د  في ال د  المملب  إ  يع اراّن عان الشايء    ب
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الشعراء كثيرا للم للغة والتفنن في الف الحة وشار ه أّن يرْقاي مان اودنا  إلا        
عل  كق لي: هند نجٌم بدٌر شمٌا كأني وإّْن كنب معتمد الّذْكر ْغّلط نفسي وْارل  

 ( 1) در وكذا ق لي بدٌر شمٌا . ب أني لم ْق د في اوو  إك ْش يههل بلل

من اودن  إل  اوعل  فاي باد  اإلضاراب    اكرْقلء التدُرا وولم يشتر           
 ايتند إل  مثظ ق   ضرار بن الخملب بن مرداس: هغير ابن الحلجم ولعّل

 (2)وجهك البدر ال بل الشمس لو لم                ُيْقض لّلشمس َكْسَفٌة وأفول 

 في اوشعلر ففي ق   الشلعر : م يث ب اكلتزام بتدُرا في اْجل  معَين غير أنه ل

 (3)صبائحي غبائقي قيالتي "                   ما لي ال أبكي عّلى عَّلاتي    

 بالعَللتب الُشرب وقد ك ُيقَياد بازمن جالء فاي اللسالّن بالعاّظب وب العلاظب                  
اللة أّْن ُْْحلم النلقة أو  النهلر وآخار  وْحلام   ب الشرب بعد الشرب ْ لعل ...الُع

أمال ال ا لئا    (4)فتلي ال يم  هي العاللة وقد ُْْدَع  كّلهان عاللاة ب   النهلر ويط
فهااي جمااع بصاا    ب ب والَ اا    : كااّظ ماال ُأِكااظ أو ُشااِرب ُغااْدوة وهاا  خااالف    

و القايالت جماع ب   ( 5راب فشارب   ب) شا  الغ  ب وال     مل أص ا عنادهم مان  

                                                                                         
نفسه ، أو بد  جزء من كّظ فلل د  هنل جزء من الم د  مناه أو باد  اكشاتمل  الاذن ياد  علا        
معن  في الم د  منه أو يساتلزم معنا  فياه وهاذا مال يلاّا علا  ْأكياد  النحالة بإشالرْهم إلا  أّن            

 د  منه في اإلضراب والغلط ك ي ا اكيتغنلء أو اككتفلء به وأنه بد  م الين للم اد  مناه    الم
وأنااه  395ب بحياث ك ُيْشاِعر باه ِ ْكار الم اد  مناه ب جااه ب ابان النالظم : شار  ابان النالظم ّص            

 ليا بينهمل ْ اف  كمل في بد  الكظ . 
 .  340/ 1ابن الحلجم : الكلفية  (1)
، وُيْستشاَهد باه علا  أَّن بباظ ب ُْازاد ق لهال        466/ 2يمي ، : الادرر الل اماع    اان ر : الشانق  (2)

، وليا في الدي اّن ان ار   276/ 2بكب لت كيد اإلضراب بعد اإليجلب ،وفي شر  اوشم ني 
: ضرار بن الخملب الفهرن : دي اّن ضرار بن الخملب الفهرن ، جمعاه وحققاه وشارحه د/    

 م .1996لدر بيروت ، الم عة اوول  فلروب أيليم بن أحمد ، دار ص
، وان اار اباان جنااي ، أباا  الفااتا عثماالّن      284/ 1اباان ع ااف ر : شاار  جمااظ الزجاالجي     (3)

،حققااه : محماد علاا  النجالر ، عااللم الكتام ، بيااروت ، ل ناالّن ،    492، 237:الخ الئص، ّص  
  م وقااد جعااظ اباان جنااي هااذا ال يااب ماان بااد  الكااظ ولاايا بااد   2010  / 1431الم عااة الثلنيااة 

ب  492اإلضااراب؛ وَّن معناا  ال يااب ك يتعاالرض والجمااع بااين اوباادا  يقاا   اباان جنااي:ّص     
 وأنشد ابن اوعرابي : 

 وكي  ك أبكي عل  عالْي                                ص لئحي ، غ لئقي ، قيالْي
لتاي  أن ص لئحي وغ لئقي وقيالْي . وقد يج ز أّن يك ّن بدك؛ أن كي  ك أبكي عل  عالْاي ا 

 هي ص لئحي وهي غ لئقي فيك ّن هذا من بد  الكظ ب  .
 ابن من  ر : اللسلّن ، علظ.  (4)
 ابن من  ر : السلب  ص ا.  (5)
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الغ لئ  جمع الغ ا ب وها ب شارب آخار     ( 1)قيظب وبالقيظ :ُشْرب ن   النهلر بال
     (2)النهلر مقلبظ ال     ب

ُيَعّقم ابن ع ف ر عل  الشلهد بق له :ب و لي أنه أبد  بال  لئا ب من و        
بالعالت ب أوك ، فكأنه قل : مال لاَي ك أبكاي علا  صا لئحي، ثام بادا لاه فاي  لاي           

مني إ  بدأ بمل ُيْشرب في ال  ل  ثاَم ثَنا    زوك وج د لترْيم  (3)ئ  بفأبد  الغ ل
   .بمل ُيْشرب في المسلء وختم بمل ُيْشرب في ويط النهلر 

كثيٍر من ؛ وّن هذا الشر  ك يَمِرد في فلوص ب أّْن ُيْتَرك اومر للسيلب         
في ث ب التزام الشعراء به لم يف ؛التي اْيُتْخِدم فيهل هذا الن ع من ال د  الن  ّص

،كمل أناه ك مجال  لاه فاي بعا  الم اضاع       الم اضع التي لم ُيَ َر  بـــببظب فيه 
؛ إ  ليا الرجظ بأدن  من مررت بزيٍد عمرٍو ، أو مررت برجٍظ حملٍر: كمل في 
للترْيام التنالزلي   بمان الن ا ّص    بعا  فاي   بد  اإلضاراب  وقد ظهر ،الحي اّن

 ، ففي  اودن الذن ينحدر من اوعل  إل

علا    4مان النحالة    ك يارٌ  الحديث الن  ن الشري  الذن يستشهد باه عاددٌ   
 –: ب عان عمار بان الحكام عان أباي الَيَسار          لْنلزليالترْيم جلء  بد  اإلضراب

: إَّن الرجااظ  -صاال  اهلل عليااه وياالم  -قاال  : قاال  رياا   اهلل  –رضااي اهلل عنااه 
عهل ، خُمساهل ، ُيْدُياهل ، ُياُ ُعهل ، ثمنهال ،     ن ُفهل ، ُثُلثهل ، رُبلي لي ال الة له 
ُرّْاام  الثاا اب بللترْياام التناالزلي اكنحاادارن  باادءا ماان  (5)ب  ْْسااُعهل ، ُعْشاارهل .

  اظ الثلث، باظ قاد ي   بظ قد ي ظ الث اب إل والتقدير اوعل  وص ك إل  اودن  
يكتم لاه  ين رف من ال الة ولم  والمعن  أّن الرجظ ،وهكذا  الربع إل  الث اب

إك ن ااافهل أو كاااذا مااان الااادرجلت المتفلوْاااة فاااي ال اااالة بقااادر حضااا ر قل اااه      
ولعااظ الغاارض ماان اكنحاادار إلاا  اودناا  هاا  الزجاار عاان الغفلااة        وخضاا عه،

 وانشغل  القلم في ال الة .  

                                      
ابن فلرس، أبا  الحساين أحماد : معجام مقالييا اللغاة ، قياظ، ْحقيا  وضا ط : ع اد الساالم             (1)

    م  .1991  / 1411محمد هلروّن ، دار الجيظ ، بيروت ، الم عة اوول  
 ابن من  ر : اللسلّن غ   . (2)
 . 284/ 2ابن ع ف ر : السلب   (3)
، و ابان ع اف ر: شار  جماظ الزجالجي :      395ان ر ابان النالظم : شار  ابان النالظم ّص       (4)

 .284/ 2شر  جمظ الزجلجي 
  : ال حار الزَخالر    292ال زار، اإلملم الحلفل أب  بكر بن عمرو بن ع د الخالل  العتكاي ت    (5)

، ماان حااديث أبااي اليساار وهاا  كعاام باان عماارو باان ع االد ، 203/ 3روف بمسااند ال ااَزار  المعاا
 ْحقي  ييد عمراّن ، دار الحديث ، القلهرة . 
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ب بااظ بثلبااب فااي أقاا ا  النحاالة وكااذلي فااإّن ْقاادير  معناا وْقادير اإلضااراب علاا   
عيد من هاذا ال الب فقاد جعاظ ياي  يه بأو بفاي       ليا ب  بأوب معن اإلضراب عل  

لل د  يق   السيرافي:ب ب ش يه في نح  بمررت برجظ أو امرأة ب لتالسيلقبع  
وجعظ أو من ال لب وني بدأت بلوو  عل  لفل اليقين ثام شاككب فياه والتشاكيي     
فيه كلإلبمل  لاه ولهاذا شا ه )أو( بــــــاـبلكنب حاين قال  فاي )أو( ابتادأ بيقاين ثام           

فه  ش يه بق له مل مررت بزيد ولكن عمرو ابتدأ بنفاي ثام جعاظ    جعظ مكلنه شكل 
  (1)مكلنه يقينل .ب 

عن قيلم  ابن ع لس في حديثُرّْم م ضع اإلضراب  ْرْي ل ْنلزليل  و             
قل  : ْذكرت القيلم فقل  بعضاهم   –رضي اهلل عنهمل  –: ب عن ابن ع لس  الليظ

قل  ن فه ، ثلثه ، ربعه ، ُف اب حلم  –  اهلل عليه ويلم صل –: إَّن ري   اهلل 
إ  ُيْضااَرب بااه و بفاا اب حلاام النلقااة ب أن دقاالئ   (2)ُفاا اب حلاام شاالة . ب ‘ نلقااة 

وب قدر ُف اب نلقٍة، وه   (3)يقل  ب مل أقلم عندن ف اب نلقة ب المثظ لل قب الق ير
ا ...الُفا اب والَفا اب : مال باين     قدر مل بين الحل تين من الراحة ، َُْضُم فالا  وُْْفاتَ  

يرضااعهل الف اايظ لَتااِدّر ثااّم    لاام ثااّم ُْْتااَرك ُياا يعة  حالحل تااين ماان ال قااب ونهاال ُْ  
 ويق   ابن جني في ْفسير  لق   المتن ي :  (4)بْحلم

 واقابينهما ُف بُثفكان الطعن بينهما جوابا                  وكان الّّل

ير بمقدار مال باين الحل تاين قال  عاز وجاظ :       ب يقل  ُف اب وَف اب وهمل زملّن ق 
َفَ اٍب ِمْن َمل َلَهل) 5)        قل  أب  ع يدة : أن : مان راحاة وها  يرجاع إلا  هاذا أن
ث؛ قل  : ومن قل  ُف اب جعله ف اب النلقة مل بين الحل تين قل  : وقل  ث وْمُكْلُ 

يساير ومراعالة   وقد يك ّن  التادرا نحا  اودنا  ها  اْجال  للت      (6)ق م همل واحد ب 
 ة .َنهم عل  اكلتزام بتلي الُسوصحلب اوعمل  وحّث

                                      
 . 79،  78/ 6السيرافي : شر  كتلب يي  يه   (1)
  : مخت ر 840ال  صيرن ، أب  الع لس شهلب الدين  أحمد بن أبي بكر ابن إيملعيظ ت  (2)

، ْحقيا  :يايد كسارون حسان ، دار       3/55هارة بزوائاد المسالنيد العشارة ،     إْحلف الخيرة الم
 م . 1996 / 1417الكتم العلمية بيروت ل نلّن، الم عة اوول  

 ان ر : اللسلّن، ف ب .  (3)
 ابن من  ر : اللسلّن ، ف ب.   (4)
 . 15ّص/  (5)
،  476/ 2ّن المتن اي   ابن جني، أب  الفتا عثملّن  : الفسر شر  ابن جني الك ير عل  ديا ا  (6)

 م .2004حققه وقدم له : الدكت ر : رضل رجم ، دار الينلبيع دمش  الم عة اوول  
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 :  التنازع بين التأويل عّلى بدل اإلضراب والتأويل عّلى حذف العاطف  -ج

 ،من ص ر الت لين في آراء النحلة حا   بعا  أقا ا  العارب     ص رةهي         
ماان بااد   الن اا ّص الحديثيااة والشااعرية التااي ْق ااظ التخااريج علاا  أنهاال   بعاا  و

ْضااع إحاادل الفاارب هااذ      ،أو علاا  أنهاال ماان باالب حااذف العاال        ،اإلضااراب
إْ  حااذف  آخاار  جااٍهلالن اا ّص فااي باالب العماا  دوّن أّن ْشااير إلاا  احتمللهاال     

، وْااذكر أخاارل الن اا ّص   العاال   وبقاالء المعماا ف مااع الاا او و بأوب جاالئز   
جيا وْااذهم الثللثااة إلاا  ْاار  ،نفسااهل فااي باالب ال ااد  وْشااير كحتمللهاال للاا جهين   

لا ا لنال هاذا التارجيا باأّن حاذف العال   قلياظ ك ين غاي          وعَلْفسيرهل عل  ال د  
افتراضه إك بمقدار وإك حين يتعَسر ْفسير الن  ّص علا  وجاه آخار يناأل بنال      

شالهدا   ْقا   ومان الن ا ّص التاي    وقاَظ فاي اكياتعمل ،    فاي القيالس   َ ُعل َضعَم
 الحديث التللي : عل  هذا اومر 

صاال  اهلل عليااه  -ر باان جرياار، عان أبيااه؛ قاال : كَناال عناد رياا   اهلل   ب عان المنااذ 
في صدر النهلر، قال : فجالء قا م حفالة عاراة مجتالبي الّنمالر أو الَعَ الء،          –ويّلم 

متقّلدن السي ف، علّمتهم من ُمَضر، بظ كلهم من ُمَضر، فتمَعر وجاه ريا   اهلل   
ة، فادخظ ثاّم خارا، فاأمر باالك      رأل بهام مان الفلقا   ِلمال   –صل  اهلل عليه ويالم   -

فاااَأ ّن وأقااالم، ف اااَل  ثاااَم خمااام فقااال : بيااال أيهااال النااالس ف اَُّْقااا ْا َربَُّكاااُم الَّاااِذن        
[ إلا  آخار ا ياة، إَّن اهلل كالّن علايكم رقي ال،       1] النسلء :  نَّْفٍا َواِحَدٍة مِّن َخَلَقُكم

 َماال َقاادََّمْب ِلَغااٍد َواَُّْقاا ا اللَّااَه ﴾  ٌااَُّْقاا ا اللَّااَه َوْلَتْنُ ااْر َنْفاا وا يااة التااي فااي الحشاار:ف  
ْ َدب رجٌظ ِمْن دينلر ، ِمْن درهمه، من ث به، من صلع ُبّر ، مان  [ 18الحشر:]

   (1))حت  قل  ول  بش  ْمرة ...بصلع ْمر 

إلا  ْخاريج هاذا      كتم  الحديث الن  ّنحلة وشلرحي الُن من ر عديٌدِشُيم ل         
من بلب حذف حرف العم  جعله هيكء النحلة ضراب بظ الحديث عل  بد  اإل
 -يق   ابن ملليب وِمْن حذف ال او وبقلء َمل َعَمَفْب قا   الن اي   عل  ي يظ المثل 

بْ ّدب رجظ ِمْن دينلر ، ِمْن درهمه، ِمْن صلع ُبّر ، ِماْن   -صل  اهلل عليه ويلم
ه إّْن كالّن  ا درهام، و   صلع ْمر  ب أن: ِمْن دينلر  إّْن كلّن  ا دينلر، وِمْن درهم

صلع ْمر  إّْن كلّن  ا ْمر، ومنه ياملع أباي   ِمْن صلع بّر  إّْن كلّن  ا بّر، و ِمْن 
ن زيد: أكلب خ ازا لحمال ْمارا، أراد: خ ازا ولحمال وْمارا، ومناه قا   الشالعر]مِ         

 الخفي [:

                                      
مسلم بن الحجلا : صحيا مسلم، كتلب الزكلة، بلب الحّث عل  ال دقة ول  بشاّ  ْمارة أو    (1)

 . 2351الحديث رقم  357، 356كلمة  ي ة، وأنهل حجلب من النلر ّص 
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 (1)كيف أصبحت كيف أمسيت مَما                 يغرس الُوَد في فؤاد الكريم 

وك يكا ّن  لاي إك    ب (2)أراد: كي  أص حب وكي  أمسيب فحذف الا او ب        
يق ااد بااذلي حااذف العاال   وحااد  ونساا ه اباان عقيااظ        (3)ب   بأوب فااي الاا او و 

للفلرياي و كاار أَنااه اختياالر اباان ع ااف ر يقا   فااي شاار  التسااهيظ:ب وماال  كاار    
جا از   ابان ع اف ر   وقد  كار  (4)المَ ّن  ق   الفلريي واختلر  ابن ع ف رب 

غير أنه في حديث إّن الرجظ لي الي   (5)حذف حرف العم  وحد  لفهم المعن  
وأْا  بمال يقاد  فاي ْارجيا المعنا  علا         العما  وال دلياة   َ َكَر الارأيين   ال الة 
    (6)العم  .

لر اختا الاذن   رأن المي اي  نقاظ  الاذن  عقا د الزبرجاد للساي  ي   كمل فاي  و
ف المعارَ وضاعب م ضاع الجماع     ورجاظ، نكارة   بالل او يقا   المي اي :ب    عم ال

فأفلد اكياتغراب فاي إفاراد  وإّْن لام يكان فاي يايلب النفاي، ومان ثاَم لزم)ِمْن(فاي            
الحديث مرارا ولم يعم ، أن ليت دب رجظ من دينلر  ورجظ من درهمه وهلم 

فللمعن  أنه ليا فردا واحادا يجماع باين الت ادب مان الادينلر والت ادب         (7)جراب
   من درهمهب عل  بمن دينلر ب وهكذا .  من الدرهم لكي يعم  ب

حاديث ال االة   في هذا الحديث وفاي     لالع حذفابن مللي  وقد اختلر         
فقاااد جعاااظ العااال   علااا  اخاااتالف الحااارف الماااـَُقَدر  فاااي القمااايص والساااراويظ

 -ب عان أباي هريارة قال : قالم رجاٌظ إلا  الن اي          المحذوف بأوب ولايا ب الا اوب   
فسأله عن ال الة في الثا ب ال احاد، فقال : َأَوُكَلكام يجاد       –لم صل  اهلل عليه وي

 ث بين ؟ 

ثَم يأ  رجظ عمر فقل : إ ا وَيع اهلل فأويع ا، جماع رجاٌظ علياه ثيلباه،     
فاي ياراويظ    فاي إزاٍر وقمايٍص، فاي إزاٍر وق الٍء،     صَل  رجٌظ فاي إزاٍر ورداء،  

                                      
، وُيْسَتْشاهد باه علا     479،480/ 1، 6542ر الل امع دوّن نس ة وها  رقام   الشلهد في الدر (1)

ج از حذف واو العم  بدوّن معم فهال وممان أجالزوا  لاي أبا  حيالّن والفلرياي ومنعاه ابان          
 جني والسهيلي .

 . 238، 237/ 3ابن مللي : شر  التسهيظ  (2)
 . 281، 280/ 2اوشم ني : شر  اوشم ني  (3)
 . 474/ 2لعد عل  ْسهيظ الف ائد ابن عقيظ: المس (4)
 . 154، 153/ 1ابن ع ف ر : شر  الجمظ  (5)
 من هذا ال حث .    26ان ر : ّص   (6)
 .317/ 1السي  ي : عق د الزبرجد  (7)
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َ االٍّن وق االٍء، فااي َْ االٍّن  ورداء، فااي يااراويظ وقماايٍص، فااي يااراويظ وق االٍء، فااي ْ   
  (1)وقميٍص. قل  : وأحِس ه قل : في َُْ لٍّن ورداء. ب 

ضاي  ْضَمن هذا الحديث فلئدْين: إحداهمل: ورود الفعظ المل بابن مللي:يق       
... والفلئاادة الثلنيااة : حااذف والمعناا  لي ااّظ ، رجااظ   صااَل  بمعناا  اوماار وهاا 

 وفاي إزار وقمايص،  أإزار ورداء، حرف العم  فإّن اوصظ : صل  رجاظ فاي   
وقاد   (2)  بأو في إزار وق لء فحذف حرف العم  مرْين ل حة المعنا  بحذفاه   

نَ اه اباان مللااي إلاا  أَّن كااالم العاارب يشااير إلاا  أَّنب أوب ْشاالرك الاا او فااي جاا از  
حااذفهل يقاا  : بوحكاا  أباا  الحساان فااي المعاالني أَّن العاارب ْقاا   أعمااه درهماال،  

      (3)  أو درهمين أو ثالثة .بثالثة، بمعن ،درهمين

وأورد ابن حجر رأن آخر  في الحديث الثلني وه  الق   بلل دلية ونس ه إل       
ابن المنير:ب ق له )جمع رجظ( ه  بقية ق   عمر، وأورد  ب يغة الخ ر ومراد  

: ال احيا أناه كاالم    المنيار  قال  ابان  اومر، قل  ابن بَملٍ : يعني ليجمع ولي ّظ. 
ثاَم فَ اظ الجماع    عن  الشار  كأناه قال : إّْن جماع رجاظ علياه ثيلباه فحساٌن.         في م

 ( 4)ب ب  ر عل  معن  ال دلية . 

للخضرن في حلشيته علا  ابان عقياظ    كبن ع ف ر في شر  الجمظ وو         
بد  اإلضراب بشكظ عالم ولايا   مل يشير إل  أّن هذا اومر اْجل  لدل النحلة في 

قا     فاي ْعقيام ابان ع اف ر علا      ف جاه الخ ا ّص؛  علا  و  ينالمثالل  في هاذين 
ويمثظ به النحلة ل د  اإلضاراب وها  قا لهم :ب أكلاب لحمال      مشه ر نقله أب  زيد 

يمكل ْمرا و لي أنه أخ ر أوك عن أكله اللحم ثم بدا له في  لي فاأخ ر عان أكلاه    

                                      
، كتالب ال االة ،   82ال خلرن ، أب  ع د اهلل محمد بان إياملعيظ :  صاحيا ال خالرن  ّص      (1)

 لّن والق لء ، كتلب العلم ، المكت ة الع رية ، بيروت بلب ال الة في القميص والسراويظ والت
، مسااند أبااي جحيفااة    89،  88/ 5م . والحااديث فااي ال حاار الزخاالر   2013 / 1434، ل ناالّن 

 رضي اهلل عنه . 
ابن مللي ، جمل  الدين محمد بن ع اد اهلل: شا اهد الت ضايا والت احيا لمشاكالت الجالمع        (2)

: محمد فياد ع د ال لقي ، دار الكتم العلمياة بياروت   ، ْحقي  وْعلي  63، 62ال حيا ، ّص 
ل نلّن . وقد  كر ابان مللاي فاي شار  الكلفياة الشالفية الحاديث  اْاه فاي الم اضاع     التاي            
ق د فيهل العم  مع حذف العل   دوّن أّن يحدد الحرف المحذوف أها  ب أو ب أم ب الا او ب   

ر  الكلفية الشلفية ، حققه وقدم له د/ ع اد  ان ر: ابن مللي جمل  الدين محمد بن ع د اهلل   : ش
 المنعم أحمد هريدن ، دار المأم ّن للتراث . 

 . 238/ 3ابن مللي : شر  التسهيظ  (3)
(  : فااتا ال االرن شاار  صااحيا    853 –  773اباان حجاار العسااقالني ، أحمااد باان علااي )      (4)

 ، دار ابن الج زن ،القلهرة.     655/ 1ال خلرن   
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يقا   ابان ع اف ر : ب ومان النالس       (1)السمي ثم بدا له فأخ ر عن أكلاه التمار ب   
ن ين جعظ هذا من بلب العم  وحذف منه حرف العم  وال احيا أّن الا جه  م

وقد ْحدث ابن هشلم  عن اومر  اْه  يق  : بوحك  أب  زيد أكلب  (2)ممكنلّن ب 
خ زا لحمال ْمارا فقياظ علا  حاذف الا او وقياظ علا  باد  اإلضاراب وحكا  أبا              
  الحساان أعمااه درهماال درهمااين ثالثااة وخاارا علاا  إضااملر أو ويحتمااظ ال ااد        

 (3)المذك ر ب

: ب)وبد  ال داء( بفتا الم حدة والدا  المهملة ماع الماد   ق   الخضرن يو
أن ال هاا ر وّن المااتكلم بعااد  كاار  اوو  ق اادا باادا أن ظهاار لااه ِ ْكاار الثاالني         

 ( 4)وبعضهم نفل  وجعظ التلبع معم فل بحذف ال او ك بظ ونه لم يث ب حذفهل ب 

أنااهب ك يجاا ز إضااملر حاارف   جاال  إ  يقااّررهااذا اكْوقااد عاالرض اباان القاايم      
العم  خالفل للفلريي ومن ْ عه وّن الحروف أدلة عل  معلّن فاي نفاا الماتكلم    

 (5)ب فل  أضامرت كحتالا المخل ام إلا  وحاي يسافر لاه عَمال فاي نفاا مكلماه            
أو يفسد  يق  : ب ويذهم إل  أّن ْقدير ال او يجعظ المعن  عل  غير مراد القلئظ 

ّن ْق   أ عم فالنل شيئل فيق   :مل أ عمه ؟فيق   أ عماه ْمارا أقمال    ون ير هذا أ
   زبي ل لحمل لم ْرد جمع  لي بظ أردت أ عمه واحدا من هذ  أيهل ْيسر .

ويرف  ْفسير اوحلديث السلبقة عل  حذف العل   لعدم ْ اف  معنال             
ب رجاظ مان   وهذا العم  فيق   : ب    : ومناه الحاديث ال احيا المرفا ع ْ اد     

دينلر  من درهمه من صلع بر   روا  مسلم والنسلئي وأحمد   ومناه قا   عمار    
صل  رجظ فاي إزار ورداء فاي ياراويظ ورداء فاي ْ الّن ورداء الحاديث يتعاين        

 (6)ْرك العم  في هذا كله ك المراد الجمع ب 

إلاا  أَّن معناا  ب الاا اوب ك يت افاا     فااي التن يااه اباان ع ااف ر  ويشاالركه 
ديث الن ا ن ب إّن الرجاظ لي الي ال االة ومال كتام لاه ن افهل ... ب         ومق د الح

م لاه الن ا  ماع الثلاث     ِتا ب إ  معل م أنه ليا المعن  ومال كُ يق   ابن ع ف ر: 
واحاد، وأيضال    اوجازاء وّن  لاي ك ي جاد لشايء مان      ؛ر اوجازاء وكذلي مع يلئ

لاه إك   ال االة ومال ُكَتام    فإنه منلق  لمق  د الحديث من أّن الرجاظ قاد ي الي   

                                      
 .284/ 1ر  الجمظ  ابن ع ف ر : ش (1)
 . 284/ 1ابن ع ف ر : السلب   (2)
، حققه وعلا  علياه   831ابن هشلم ، جمل  الدين : مغني الل يم عن كتم اوعلريم ، ّص  (3)

 م . 1979د/ ملزّن الم لرك ، محمد علي حمد اهلل ، دار الفكر بيروت ، الم عة الخلمسة 
 .162/ 2الخضرن   : حلشية الخضرن    (4)
 . 1/210القيم بدائع الف ائد ابن  (5)
 . 1/211ابن القيم : السلب   (6)
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بعضهل وكأنه َلــَمل قل : إَّن الرجظ لي ّلي ال االة ومال ُكِتام لاه ن افهل أضارب       
عن  لي وأخ ر أنه قد ي ّلي ومل ُكِتام لاه ثلثهال وكاذلي يتناَز  مال بعاد  لاي إلا           

     (1)العشر ب 

ومخالل    إلا  أّن حاذف الحارف قلياظ     ةشالر فاي اإل ابان جناي    وقد يا قهمل         
إل  افتراضه إ ا وجدنل مندوحة عن  لي ففي ْفسير ابن جني فاي   ك نلجأ للقيلس

فااي الحاال  فااي قاا   الشاالعر ب ج اال   كتلبااه التماالم لتاارجيا ْقاادير ضاامير راجااع  
ال فر معرضة ب علا  ْقادير حارف راباط يقا   : ب ب ولايا فاي ق لاه : ج ال           
ال فر معرضاة بحارف راباط وك ضامير راجاع ، فاللحرف ك يحسان إضاملر          

أبي عثملّن عن أبي زيد من ق لهم : لة  لي ، أك ْرل إل  ضي  حكلية وحذفه لق
ب أكلب لحمل يمكل ْمرا ب فإ ا كلّن كذلي عدلب إل  ْقدير حذف الضمير كْسلع 

كمال ن اه إلا  اومار  اْاه فاي         (2) لي فكأنه قل  : ج ل  ال فر عن اليسلر منل ب 
وبقااالء  إ  يتحااادث عااان عااادم ا اااراد حاااذف حااارف العمااا    كتااالب الخ ااالئص

المعم ف به في اكيتعمل  فيق   : ب وهذا شل  إنمال حكا  مناه أبا  عثمالّن عان       
 أبي زيد : أكلب لحمل، يمكل، ْمرا، وأنشد أب  الحسن : 

 كيف أصبحت كيف أمسيت  ِمـمـَا                 يزرع الُوُد في فؤاد الكريم

 وأنشد ابن اوعرابي : 

 صبائحي غبائقي قيالتي           وكيف ال أبكي عّلى عَّلاتي        

ونسام ابان عقياظ رفا       (3)وهذا كُله شالّ  ولعّلاه جمياع مال جالء مناه ب       
التفسير عل  حاذف العال   للساهيلي وجعلاه اختيالر ابان الضالئع يقا  :ب ومناع          
 لي ابن جني والسهيلي واختلر  ابن الضلئع وخَرا الخ ر عل  بد  ال اداء وأمال   

تمرار عل  هالْين الكلمتاين مَمال يازرع ولا  قاّدر عال          ال يب فعل  معن : اكي

                                      
 . 284ابن ع ف ر : شر  الجمظ ّص  (1)
  : التملم في ْفسير أشعلر هاذيظ ممال أغفلاه أبا  ياعيد      392ابن جني ، أب  الفتا عثملّن ت  (2)

، حققه وقدم له أحمد نلجي القيساي ، خديجاة ع اد الارزاب الحاديثي أحماد       122السكرن ، ّص 
  / 1381مملاا ب وراجعااه الاادكت ر م اامف  جاا اد مم عااة العاالني بغااداد الم عااة اوولاا          

 م .  1962
 .  237، 236ابن جني : الخ لئص ّص  (3)
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ب وخارا المالنع اومثلاة علا  باد        (1)كنح ر في الكلمتين من غيار م اظ اة ب   
 (2)اإلضراب كمل في الدملمينيب

وْللااي ا راء ْااذهم بناال إلاا  ْاارجيا بااد  اإلضااراب علاا  حااذف العاال    
 وبقلء المعم ف. 

حادث في البدل المبااين والتناازع الحاادث فاي     الفرق بين تنازع التأويالت ال -د 
 :  من البدلاألنواع األخرى 

 التنلزع في ال د  الم لين :  -أ

اكخاتالف   ص رة واحدة وهاي التنلزع القلئم في ال د  الم لين يتجَل  في          
 ،باين النحالة حا   التأويااظ علا  باد  اإلضاراب أو التأويااظ علا  حاذف العاال          

وَرْأِن النحالة فاي حاذف العال   وبقالء       مد عل  ْ جيه المعنا  ْعتوهذ  ال  رة 
الفلصاالة ماان نحاا  عالماالت    اللف يااة ْفتقاار إلاا  المرّجحاالت لكنهاال و ،المعماا ف

اإلعراب التي ْ هر عل  الكلمة وْحسام اومار؛ وَّن العما  وال اد  كليهمال مان       
نال كختيالر   الت ابع وييت علّن الكلمة التي ْك ّن في م قع المعم ف عليه إ ا اْجه

فللكلمااة م ضااع   ؛أو فااي م قااع الم ااد  منااه إ ا اْجهناال كختياالر ال دليااة     العماا 
الخااالف يكاا ّن لهاال عالمااة اإلعااراب  اْهاال فااي الحااللتين، علاا  ياا يظ المثاال  فااي  

بن فهل ب م تادأ مايخر    (3)له ن فهل ثلثهل ب  حديث ب إَّن الرجظ لي لي ال الة 
علاا  جاا از حااذف  إماال اعتماالدامنااه وهااي فااي م قااع المعماا ف عليااه أو الم ااد   

 قلااة حااذف ، أو ارْكلناال إلاا   العاال   وبقاالء المعماا ف عنااد ماان اختاالر العماا    
 ال دلية .  العل   مع بقلء المعم ف عند َمْن رَجا

فاإَّن بمان    (4)وفي حديثب ْ َدب رجظ مان دينالر  مان درهماه مان ث باه...ب          
لعم  ْكاا ّن شاا ه الجملااةب ماان ديناالر ب متعّلاا  بللفعااظب ْ ااَدبب وعنااد القاا   باال 

وقد أشالر   ،درهمهب معم ف، وعم  ش ه الجملة عل  مثلهل له ش اهد في اللغة

                                      
 . 474/ 2ابن عقيظ : المسلعد عل  ْسهيظ الف ائد  (1)
، ضاا مه  173/ 3ال اا لّن، محمااد باان علااي  : حلشااية  ال اا لّن علاا  شاار  اوشاام ني ،    (2)

اهد  : إبراهيم شما الدين ، دار الكتم العلمياة ، بياروت ل نالّن ، الم عاة     وصححه وخرا ش 
 م . 1997 / 1417اوول  

 من هذا ال حث .   21ان ر : ّص   (3)
 من هذا ال حث.   23ان ر : ّص    (4)
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د/ ش قي المعرن إل  أَّن ب ش ه الجملاة الثلنياة ك ْعَلا ؛ وَنهال معم فاة فتعليقهال       
 ( 1)في المكلّن الذن علقب فيه اوول ب 

منه وب درهمه ب  دينلر ب م دك اكيم المجرورب يك ّنعند الق   بلل دلية  و      
أبدا  عل  ْكرار العلمظ وه  حرف الجر، يق   ابن يعي  عن ْك ّن ومل بعدهل 

 ْكرار العلمظ مع ال د :

ب وأَمل ظه ر العلمظ في بع  الم اضع فقد يك ّن ْ كيدا كمل يتكرر العلمظ في  
له ك ينلفي ال دلية فإَّن ب وج د العلمظ عل  ي يظ الت كيد لمل ق  (2)الشي ء ال احدب

 ( 3)وك ّن ال د  عل  نية ْقدير العلمظ بظ يحق   ليب 

     : التنلزع في ال د  المملب  وبد  الجزء واكشتمل  -ب

ل جاا د ُمَ ّجهاالت  فهاا  يساايٌر دث فااي بااد  الكااّظ والجاازءالتناالزع الحاال إَّن         
التي ْ هر  الفرعية، وارْ ل   لي بللحركلت اوصلية و العالملت ْحسم اكختيلر

مال عاادا  أو ْ هار مت الة بااأواخر ْلاي الكلماالت     علا  أواخار الم ااد  مناه وال ااد    
و لاي   ْنتج عن اختالف اللهجة كمل فاي لهجاة  ايء    كلل  رة التي ص ر قليلة 

 عل  النح  التللي:

فاي  التاي ْكا ّن    أنبهال إجمال    ْحتلا إل  بيالّن أو التاي   ب الكلمة التي إ ا كلن -1
منه مرف عة والكلمة التي ْرد عل  أنهل جزء من التف ايظ أو التاي   م د  م قع ال

المفّ لة بد  أو  الم ّضحة أو حة مرف عة أيضل فيج ز إعراب الكلمةْأْي م ّض
 : ق   اوي د بن يعفر ومثل  مل ي لا بد  أو خ ر لم تدأ  خ ر لم تدأ محذوف 

 (4)ل َّلَضـُوابن الم نعميُد بني حجواكالهما            الخالدانفقبّلي مات 

وخللاد بان    بان اوشاتر   وهمال خللاد بان نضالة    ب الخللداّنجلء اإلجمل  فيب         
ب بللرفع وكذلي  الخللداّنوقد وردت ب نديمل عمرو بن هند ملي الحيرة، ظَلَضـُالم

جالء باللرفع    ب ومال عما  علياه    بناي حجا اّن   عمياد الذن اْياُت في فاي ب  التف يظ 
 ب عمياد ب ب وجهلّن أولهمل: أّن ْكا ّن  عميد بني حج اّنب  وهنل يج ز فيأيضل ، 

                                      
، التراث العربي مجلاة ف الية   107د/ ش قي المعرن: أيل ب العم  إعلدة صيلغة، ّص  (1)

هااـ/ أيلاا    1429رمضاالّن ‘ 111الكتاالب العاارب بدمشاا ، العاادد   محكمااة ْ اادر عاان اْحاالد    
 م ، السنة الثلمنة والعشروّن .2008

 . 635/ 1ابن يعي  : شر  المف ظ،  (2)
 .527/ 3خللد اوزهرن: الت ريا  (3)
، صنعة ن رن حم دن القيساي ، وزارة   57اوي د بن يعفر : دي اّن اوي د بن يعفر ّص  (4)

 م . 1968 الثقلفة واإلعالم العراب
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أو  خ ار لم تادأ محاذوف ْقادير  : أولهمال      ، وا خار أّن ْكا ّن   بللداّنخالمن ب بد 
 .  الخللدين اللذين ملْل ق لي أن أو   أحدهمل

ب إحاداهملب التاي   ب أحادهملب أو  وفي بع  الن  ّص ُصّر  فيهل بـــــــ    
ب إحاااداهمل ب أحاادهمل وا خاار ب أو   ل ااد  وظهااا ر  ْحساام اوماار للخ ااار ولاايا ا   

ونحا   لاي ييياد إجالزة ْ جياه اإلعاراب        (1)أو بمنهملب أو ب مانهمب  واوخرل ب 
ومان الن ا ّص التاي    ْلاي القارائن   عل  أنه خ ر في اومثلاة التاي ك ْ هار فيهال     

صال    –ريا   اهلل   أباي هريارة قال : قال     ُصّر  فيهل بـــــــ ب إحداهملب :ب عان  
ثم مشا  إلا  بياب مان بيا ت اهلل، ليقضاي       من ْمهر في بيته :  – عليه ويلم اهلل

فاع  رْ  واوخارل ، ْحط خميئاة    إحداهملخم ْل  فريضة من فرائ  اهلل كلنب 
 ( 2)ب درجة

إ ا كلنب الكلمة التي ْحتلا إل  بيلّن أو التي بهال إجمال  أن التاي ْكا ّن فاي        -2
ْرد عل  أنهل جزء من التف ايظ أو التاي   م قع الم د  منه مرف عة والكلمة التي 

ب مفعا ك علا  ْقادير    َرْعا وإنمال ُْ بادك  ْأْي م ّضحة من  بة فال يمكن إعرابهال  
صَل  اهلل عليه  –بأعنيب ومثلله : ب عن عق ة بن علمر، قل : قل  لي ري   اهلل 

 ( 3). ب  المع  ْينلم ُيَر مثلهن قط :  آيلٌت: ُأْنِز  أو أنزلب علَي  –ويّلم 

يق   الهرون : ب وق لاه )المعا  ْين( بكسار الا او المشاددة هكاذا ها  فاي جمياع          
 (4)النسخ وه  صحيا وه  من  ب بفعظ محذوف ْقدير  أعني ب 

إ ا كلنب الكلمة التي ْحتلا إل  بيالّن أو التاي بهال إجمال  أن التاي ْكا ّن فاي         -3
التف ايظ أو التاي    م قع الم د  منه من  بة والكلمة التي ْرد عل  أنهل جزء من

: يحتمظ اومر وجهين إمال ْفساير  علا  ال دلياة أو      ْأْي م ّضحة من  بة أيضل
واحدة من خمم الجمعة لعمار بان   عل  المفع لية بقدير أعني ومثلله مل جلء في 

هاذا ال  اَظ   ك أراهمل إك خ يثتاين .   شجرْينالخملب :ب ... أيهل النلس، ْأكل ّن 

                                      
 مثل  مل وردت فيه ْلي القرينة ق   النلبغة الجعدن : (1)

 ْحَمظ من أمس  بهل فتفرق ا        فريقين منهم م عد وم َ ب
، جمعاه وحققاه وشارحه د/ واضاا     27ان ر : النلبغاة الجعادن : ديا اّن النلبغاة الجعادن ، ّص     

 م . 1998ال مد ، دار صلدر بيروت الم عة اوول  
ي ْحتلا إل  بيلّن أو في م ضع الم د  منه من  بة وهي فريقين والكلماة التاي ْارد    الكلمة الت

عل  أنهال جازء مان التف ايظ مرف عاة م تادأ والخ ار متعلا  بشا ه الجملاة ب مانهمب التاي يمثاظ              
 ظه رهل هنل علمال مسلعدا عل  ْقديرهل في الم اضع التي وردت خللية منهل . 

 ، كتلب المسلجد وم اضع ال الة  . 237ّص  مسلم بن الحجلا  : صحيا مسلم (2)
 ، بلب فضظ قراءة المع  ْين . 286مسلم بن الحجلا : السلب   ّص  (3)
 . 177/ 10الهررن : الك كم ال هلا  (4)
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ماان إ ا وجااد ريحهماال  –صااَل  اهلل عليااه ويااّلم   –هلل لقااد رأيااب رياا   ا  والثاا َم
  (1)الرجظ في المسجد أمر به فُأْخِرا إل  ال قيع . فمن أكلهمل فليمتهمل   خل . ب 

ب هااذا ال  ااظ ب اياام اإلشاالرة إماال بااد  من اا ب وّن الم ااد  منااه ب شااجرْين ب    
 من  ب ، أو أّن ايم اإلشلرة مفع   به لفعظ محذوف ْقدير  ب أعني ب .

 ومنه ق   المتلّما : 

 (2)زالحرب تنبو بالرجال وتْضِرس              ُضَبْيعَة كهَّلها ووليدهاَأْبِّلْغ 

إ ا كلنب الكلمة التي ْحتلا إل  بيالّن أو التاي بهال إجمال  أن التاي ْكا ّن فاي         -4
م قع الم د  منه مجرورة والكلمة التي ْرد عل  أنهل جزء من التف يظ أو التاي  

الاا جهين ا خاارين   فااال يكاا ّن إك ال دليااة وّنّ   حة مجاارورة أيضاال؛ ْااأْي م ّضاا 
يمتنعلّن وهمال الن ام علا  ْقادير أعناي والرفاع علا  أناه خ ار لم تادأ محاذوف            

أنااه يامع أبال هرياارة يقا   : قاال      بان ع ااد الارحمن  حاَدثني أباا  يالمة   ومثللاه : ب  
أكاظ    يال ربّ اشتكب النالر إلا  ربهال . فقللاب      -صل  اهلل عليه ويلم -ري   اهلل 

فها  أشاد مال     بنفسين نفاٍا فاي الشاتلء ونفاٍا فاي ال اي       بعضي بعضل فأ ّن لهل 
جلء اإلجمل  في ب نفساين   (3).ب  ْجدوّن من الحّر وأشد مل ْجدوّن من الزمهرير

ب والتف يظ في ب نفاا فاي الشاتلء ب و ب نفاا فاي ال اي  ب نفاا اوولا  باد           
 ونفا الثلنية معم ف . 

 بن الزبعرل :  ومنه ق   ع د اهلل

 ما دام في أبياتها الَذَياُل                    كهِّلها ووليِدهاٍب ْهَوِلسقيا 

 (4)ِنْعَم الشباُب شباُبهم وكهولهم                 صَيابٌة ليسوا من الجَهال 

 وق    ن الُرَمة : 

 (5)  : ورٍس وَعْنَدِمِصْبغين كأَن عّلى ألوانها كَل َشْتوٍة           ِجسادين من    

                                      
 . 202مسلم بن الحجلا : صحيا مسلم  ّص  (1)
معي المتلما الض عي : دي اّن شعر المتلما الض عي رواية اوثرم وأبي ع يادة عان اوصا    (2)

م معهد 1970  / 1390، عني بتحقيقه وشرحه والتعلي  عليه حسن كلمظ ال يرفي  13ّص 
 المخم  لت العربية جلمعة الدو  العربية . 

 . 221، 220مسلم بن الحجلا : السلب  ّص  (3)
، مييسااة الريااللة ، بيااروت،   43د/ يحياا  الج اا رن : شااعر ع ااد اهلل باان الزبعاارل ّص      (4)

 م . 1981  / 1401الم عة الثلنية ، 
، يق   كظ مرة يسقط الممر ي اير لا ّن اإلباظ شا يهل بلا ّن       1181/ 2 و الرمة : الدي اّن  (5)

 ال رس اوصفر والعندم اوحمر .
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إ ا كلنب الكلمة التي ْحتلا إل  بيلّن أو التي بهل إجمل  أن التي ْكا ّن فاي    -5  
م قع الم د  منه مجرورة والكلمة التي ْرد عل  أنهل جزء من التف يظ أو التاي  

يااعيد باان ج ياار عاان اباان  ب عاان بااد   لفيمتنااع إعرابهااْااأْي م ّضااحة مرف عااة،  
يامع نقيضال    -صال  اهلل علياه وياّلم    – قلعٌد عند الن ي بينمل ج ريظقل :  ع لس؛

من ف قه فرفع رأيه فقل : هذا بلب مان الساملء فاتا اليا م لام يفاتا قاط إك اليا م         
فنز  منه ملي فقل : هذا ملي نز  إل  اورض لم ينز  قط إك الي م فسلم وقل  : 

اْيُم يا رة ال قارة   وخا   ، فلْحُة الكتلبأوْيتهمل لم ييْهمل ن ي ق لي  بن رينأبشر 
مجيء الكلمة مرف عة في التف يظ مع جر ( 1).بلن ْقرأ بحرف منهمل إك أعميته

المجمظ دلياظ علا  أناه ك يجا ز ْفسايرهل علا  ال دلياة وإنمال ْكا ّن خ ارا لم تادأ            
فلْحااُة أو أولهماال فلْحااُة الكتاالب وخاا اْيُم ياا رة ال قاارة ،  محااذوف والتقاادير هماال 
 . ي رة ال قرة  الكتلب و اوخرل خ اْيُم

إ ا كلنب الكلمة التي ْحتلا إل  بيالّن أو التاي بهال إجمال  أن التاي ْكا ّن فاي         -6
م قع الم د  منه مجرورة والكلمة التي ْرد عل  أنهل جزء من التف يظ أو التاي  

فيمتنع أّن ْك ّن بد  وْيو  عل  ْقدير أعناي بعان ع اد     ةمن  ب ْأْي م ّضحة
اليد العليل خيٌر من اليد السافل    –صل  اهلل عليه ويلم  –اهلل قل : قل  ري   اهلل 

جالء اإلجمال  فاي ب     (2) .بأَمي وأبلك وأخَتي وأخلك أدنلك أدنالك بمن ْع   وابدأ 
يظ في ب أّميب وب من ْع   ب واكيم الم ص   مجرور بعد ب ال لءب وأْ  التف 

فهذا ياذهم بللتأوياظ إلا  أّن كلماة ب أماي ب      أبلكب وبأختي ب وبأخلك ب من  ب 
 مفع   به عل  حذف بأعني ب والكلملت اوخرل معم فة بللن م عليهل . 

نساتميع المقلرناة باين الحالكت التللياة للتعارف       مل يحتمظ ال دلية وال صفية :  -7
 عل  الفروب : 

 (3)...ب  خااللتي ميم نااةباان ع االس ؛ قاال  : بااب ليلااة عنااد ب عاان كرياام عاان ا -ا 
ميم نة ايم جلمد ونه علم فه  بد  وك ي ا هنل أّن يعرب صفة ومنه ق    ن 

 الرمة :

 (4)قضى له            ولُي القضايا بالصواب وبالنصر  أبا عمرو بالالرأيت   

                                      
، كتاالب صااالة المساالفرين وق اارهل ، باالب فضااظ    284مساالم باان الحجاالا : الساالب  ّص    (1)

 الفلْحة وخ اْيم ي رة ال قرة .
 .   -رضي اهلل عنه –، مسند ع د اهلل بن مسع د 427 /2ال زار : ال حر الزخلر  (2)
 ، بلب الدعلء في صالة الليظ وقيلمه .270مسلم بن الحجلا : صحيا مسلم ّص  (3)
 .  969/ 2 و الرمة : دي اّن  ن الرمة  (4)
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ميم نة لة عند ب عن كريم م ل  ابن ع لس أّن ابن ع لس أخ ر  أنه بلت لي -ب
بأم الماايمنينب ْحتمااظ وجهااين اوو  أّْن ْكاا ّن ( 1)وهااي خللتااه ...ب  أم الماايمنين

بد  وا خر أّن ْك ّن صافة؛ وَّن كلماةب أّم ب ايام جلماد لكناه ُيْحَماظ علا  معنا          
فأَمال  المشت  يق   ابن السراا في ِ ْكر ال افلت التاي ليساب ب افلت محضاة: ب      

هن ف افلت ليساب منسا بة إلا  شاي ء وهاي       أب، وأخ، و ابن ومال جارل مجارا   
مال يفّسار جاا از   د/ فخار الادين ق االوة    فاي حااديث  و (2)أياملء أوائاظ فااي أب ابهال ب   

ال صاا  بتلااي اويااملء يقاا  :ب وقااد ُْْحَمااظ بعاا  اويااملء الجلماادة علاا  معناا    
ال فة المش هة، و لي إ ا دَلب عل  ث  ت صفة في م ص فهل نحا : هاذا شاراٌب    

وماان  لااي أيضاال هااذ  اويااملء: أب، اباان، ابنااة، بنااب، أخ،  و،   عمااه ...  عسااٌظ
 (3)أن.ب 

 ومنه ق    ن الرمة : 

 (4)األشعرَّي أبا عمرو  بالال أخاكإذا ُذِكر األقوام فاذكر بمدحة            

كلمةب ابنب  من الكلملت الجلمدة التي ْحمظ معن  المشت ، ُْْعَرب صفة حين  -ا
هل، وإ ا ُأْثِ تب أل  كلمة بابنب وهي بين علمين فهذا ْقع بين علمين، وْحذف ألف

حينئذ ُْْعاَرب الكلماة ببادكب ولايا صافة       لة،ِسْلَسَتيعني وق عهل بين أعالم غير ُم
، وها  أحاد رواة الحاديث فاي مثاظب عان        بمللاي ابان ُبَحْيَناة   كمل فيب ع د اهلل بن 

قلم  –صل  اهلل عليه ويّلم  –ع د اهلل بن مللي ابن ُبَحْينة اوزدن: أَّن ري   اهلل 
فاي  في الشفع الذن يريد أّن يجلاا فاي صاالْه ، فمضا  فاي صاالْه، فلمال كالّن         

أَناه باد  مان    وُيْكَتم بلول  علا    ُيجَر بابنب (5)آخر صالْه يجد ق ظ أّْن يسّلم.ب
 -ابن ثم أب–فلم ْقع كلمة بابنب بين علمين متسلسلين ع د اهلل؛ وَّن بُبَحْينةب أَمه 

صافة كمال فاي ب ابان مللاي ب؛ وَّن ابان اوولا  وقعاب باين          بابنب هنل  ك ُْْعَربو
مَثظ ابن الملقن لمل يعرب وقد ولذلي ُْْعَرب صفة،  -ابن ثم أب -علمين متسلسلين

في شرحه لحديث بدء ال حي الذن يذكر ايم ورقة بن ن فظ  بد  من كلمة بابنب
عااّم  زل ابااَنالُعاا باان أيااد باان ع ااِد باان ن فااظ علاا  الشااكظ التااللي ب أْااب بااه ورقااَة

 خديجة ب فيق  :

                                      
 .271مسلم بن الحجلا : السلب  ّص  (1)
،ْحقياا  27/ 2    : اوصاا   فااي النحاا   316اباان السااراا، أباا  بكاار محمااد باان يااهظ ت      (2)

  / 1417: ع ااد الحسااين الفتلااي ، مييسااة الريااللة ، بيااروت ل ناالّن ، الم عااة الثللثااة    الاادكت ر
 م .  1996

 ، مكت ة المعلرف ، بيروت . 161د/ فخر الدين ق لوة : ْ ري  اويملء واوفعل ، ّص  (3)
 .  969/ 2 و الرمة : دي اّن  ن الرمة  (4)
 ، بلب السه  في ال الة والسج د له . 203، ّص مسلم بن الحجلا : صحيا مسلم (5)
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وُيْكَتم بلول ؛ وَناه    ك لع د العزل فُيْنَ م بابنبب بابن عّمب ْلبع ل رقة       
بد  من ورقة، وك يج ز جّر بابنب وك كتلبته بغير أل ؛ وَنه ي ير صفة لع د 

رحماه   –علياه النا ون   العزل؛ فيك ّن ع د العزل ابن عمهل وه  بل ظ كمل نَ اه  
، والمقاداد   ابن الحنفياة ، ومحمد بن علي   ابن بحينةمللي ومثله ع د اهلل بن  -اهلل

، وإياحلب بان إباراهيم     ابان ُعَلياة  ، وإيملعيظ بن إباراهيم   ابن اوي دبن عمرو 
وكااذلي  ،أم ع ااد اهلل بُبَحْينااةبوَّن اباان ملجااه؛ ، و ع ااد اهلل باان يزيااد اباان راه يااه

و براه يااهب لقاام، وب ُعَليااةب أم إيااملعيظ    ،لاايا بجااد   باوياا دبو  ب،الحنفيااةب
 وبملجهب لقم يزيد؛ فكّظ  لي ُيْكَتم بلول  ونعربه بإعراب اوو  ومثظ  لي: 

ُينَ ّن ُأبي وُيْكَتم ابان يال   بالول  ويعارب إعاراب       ابن يل  ع د اهلل بن ُأبي  
  ( 1)ع د اهلل؛ وَّن ب يل  ب أم ع د اهلل ب 

والمقداد بن عمرو ابن اوي د ب كلّن حليفل ل ني زهرة، لمحللفته اويا د           
بان ع ااد يغاا ث الزهاارن؛ وَّن اوياا د حللفااه أيضاال مااع ْ نيااه إياال  )اباان اوياا د(  
بإث لت أل  ابن؛ ونه ليا هنال واقعال باين علماين متنليالين ...وكالّن اويا د بان         

ْ نال  فاي الجلهلياة فنسام إلياه      ع د يغ ث بن وهم بان ع اد منالف بان زهارة قاد       
 ( 2)وصلر به أشهر وأعرف ب

والغرض من إلحلب ايم اوم أو الحلي  في كاظ هاذ  اوياملءب ْعريا                
الشخص ب صفه جميعل ليكماظ ْعريفاه فقاد يكا ّن اإلنسالّن معروفال بأحاد وصافيه         

لعلم لل د  وهذا يتس  مع الغرض ا( 3)دوّن ا خر فإ ا ُجِمعل َْم ْعريفه لكظ أحد.ب
جلء في شر  كتلب يي  يه للسيرافي : ب فإّن قل  قلئظ فألن شيء دخظ؟ قيظ له 
: قد يك ّن للشيء ال احد أيملء من معلّن يشت  له منهال ْلاي اوياملء فيجا ز أّن     
يشتهر ب ع  اويملء عند ق م وب ع  أياملئه عناد آخارين فاإ ا جماع اكيامين       

      (4)د بينه بغلية ال يلّن ب جميعل عل   ري  بد  أحدهمل من ا خر فق

ماع وجاا د  أو ايامل للفعاظ الناالقص    ماال يمكان إعراباه فاالعال  إ ا اْ اظ بللفعاظ    -8
ب حااَدثنل شااع ة عاان يزيااد ، قاال :  اياامل ظاالهرا :  أو اياام الفعااظ الناالقص  الفلعااظ

ياامعب معاال ة؛ أنهاال يااألب علئشااة : أْقضااي الحاالئ  ال ااالة؟ فقللااب علئشااة :   

                                      
   : الت ضاايا 804 - 723اباان الملقاان، يااراا الاادين أباا  حفااص عماار باان علااي باان أحمااد   (1)

، ْحقي  دار الفاال  بإشاراف : خللاد الربال  ، جمعاة فتحاي ،       281/ 2لشر  الجلمع ال حيا 
 م  .2008ْقديم أ. د : أحمد مع د ع د الكريم ، 

 . 83/ 3لك كم ال هلا الهررن : ا (2)
 . 281/ 1ابن الملقن : الت ضيا  (3)
 .4/36السيرافي : شر   كتلب يي  يه   (4)



  هدى فتحى عبد العاطى د/                                                                                         2017يونيه -2ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

  

يحضاان ،  –صاال  اهلل عليااه وياالم  –رياا   اهلل  نساالُء ُكااَنأحروريااة أنااب ؟ قااد 
  ( 1)َأَفَأمرُهَن أّْن يجزيَن ؟ قل  محمد بن جعفر : ْعني يقضين .ب

وهاي لهجاة  ايء وأزد شان ءة التاي      يت ظ الخالف هنل ب لهرة لهجية  
عالمة ْثنية وجمع عند ْقديمه عل  الفلعظ المثنا   للفعظ التلم أو النلقص ْضي  

أو فاي ايام    وعادم اككتفالء بمال فاي الفلعاظ     و عل  ايم الفعاظ النالقص   أأو الجمع 
والم اضع التي ْيو  عل  هذ  اللهجة يمكن أّن ْجعظ من ،  (2)من عالملت كلّن

 بلب ال د  ووفقل لذلي فإّن كلمة ب نسلء ب في الحديث يج ز فيهل وجهلّن : 

لا  الجماع   أحدهمل : الرفع عل  أنهل ايام كالّن والنا ّن فاي ب كان ب حارف ياد  ع       
، وهاا  اختياالر اباان ْااأويال علاا  لهجااة  اايء وأزد شاان ءةالمينااث ولاايا ضاامير 

مللي فيمل ُجِمع فيه بين الفلعاظ ايامل ظالهرا وباين وجا د عالماة فاي الفعاظ ْاد           
عل  أّن الفلعظ مثن  أو جمع ومذكر أو مينث وعَلظ ابن مللاي لمسالي أصاحلب    

ماة ْثنياة وك جماع كــــاـ ب َماْنب      ْلي اللهجة بأّن ب الفلعظ قد يك ّن غير قلبظ لعال
فأراد أصحلب هذ  اللغة فإ ا ق دت ْثنيته أو جمعه والفعظ مجرد لم يعلم الق د 

ْمييااز فعااظ ال احااد ماان غياار  ف صاال   عنااد ق ااد التثنيااة و الجمااع بعالمتيهماال       
وجردو  عند ق د اإلفراد فرفع ا الل ا ثم ألزم ا  لي فيمل ك لا ا فياه ليجارن    

 ( 3)نن واحد .ب ال لب عل  ي

فيمال جالء علا  لسالّن أصاحلب هاذ  اللغاة        غير أَّن هذا اكحتمل  ْزداد ق ْاه       
يق   ال  لّن:ب وك يج ز حماظ جمياع مال جالء مان  لاي علا  اإلبادا  أو التقاديم          

هذا الشأّن اْفقا ا علا  أّن ق مال مان العارب       أخير؛ وّن اوئمة المأخ   عنهم والت
لتثنيااة والجمااع و لااي بناالء ماانهم علاا  أّن ماان    يجعلاا ّن هااذ  اوحاارف عالماالت ل 

                                      
مسلم بن الحجلا: صحيا مسلم ، كتلب الحاي  ، بالب قضالء ال ا م علا  الحالئ  دوّن        (1)

 .135ال الة ، ّص 
 من أمثلة الفعظ التلم :  (2)

 ألقحنهل ُغّر السحلئم       نتج الربيع محلينل                          
ألح  بللفعظ عالمة ْد  عل  أَّن الفلعظ جمع مينث وهي الن ّن مع أناه مساند إلا  ايام ظالهر      

 بعد  وه  غّر السحلئم 
 ومن أمثلة الفعظ النلقص : 

 وأحقرهم وأه نهم عليهم          وإّن كلنل له نسم وخير
ب ماع وجا د ايام كالّن المثنا  بعما  ايام        ألح  عالمة التثنية ب اولا ب بللفعاظ النالقص بكالّن    
 . 94-90/ 2عل  آخر وه  نسم وخير )ان ر: أوضا المسللي 

 . 191ابن مللي : ش اهد الت ضيا والت حيا ، ّص  (3)
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العرب من يلتزم مع ْأخير اكيم ال لهر اول  في فعظ اكثنين وال او في جماع  
  (1) المذكر والن ّن في فعظ جمع المينث ف جم أّن ْك ّن عند هيكء حروفل ب

وا خر : أّن ب نسلء ب بد  من ضمير الرفع المت ظ الذن ه  ايم كلّن ومجايء  
وهذا اكختيلر يييد   ه رفع الل ا عن الضمير المت ظ بـــــ ب كلّنب ال د  غرض

من يذهم إل  أّن لغة أكل ني ال راغيث أو لهجة  يء ْلي لغاة ضاعيفة ك ي الل     
جاالء فااي حلشااية ال اا لّن:ب وقااد يقاال  علاا  لغااة قليلااة )يااعدا( الزيااداّن       .  2 بهاال

الهناادات   ويسااعداّن الزيااداّن و)يااعدوا( العمااروّن ويسااعدوّن العمااروّن ويااعدّن      
ولذلي فإّن مل يق   غيار أصاحلب هاذ  اللغاة يق اظ التأوياظ        (3)ويسعدّن الهنداتب 

عل  ال د  فإَّن ب من النحا يين مان يحماظ مال ورد مان  لاي علا  أناه خ ار مقادم           
وم تدأ ميخر ومنهم من يحملاه علا  إبادا  ال الهر مان المضامر وكاال الحملاين         

 ( 4)ة ب غير ممتنع فيمل يمع من غير أصحلب هذ  اللغ

صل  اهلل عليه –هنل يق يه أَّن الجملة من كالم علئشة زوا الن ي وْرجيا ال دلية 
  وليا من كالم ري لنل الكريم الذن يتكلم بلغلت الق لئظ المختلفة . –ويلم 

  : رابعا بدل الغّلط وبدل النسيان

 وبدل النسيان :بدل الغّلط مفهوم أ 

بأّن الم د  منه غير مق ا د  عن بد  اإلضراب يتميز بد  الغلط وبد  النسيلّن       
أن ه  أمر مرج ع عناه   (5)فه  ب بمنزلة مل ليا في الكالم بي ضع عل  أنه يسقط 

إلياه أو نسايلنل باأّن    ف د  الغلط وبد  النسيلّن ب بد  شيء  كر غلمل بأّن ي   اللسالّن  
بااظ هاا  ق ااد أوك ، ثاام ْ ااين فساالد ق ااد  ك أّن ال ااد  هاا  نفسااه الغلااط أو النساايلّن     

 ( 6)لدفعهمل فت ين أّن الغلط متعل  بلللسلّن والنسيلّن متعل  بللجنلّن ب 

ولكن هظ ْعُل  الغلط بلللسلّن أمر ثلبب؟ إ  يفّسر ابن عقيظ الغلط فاي              
ْنلوله لحرف العم ب بظب بأَّن الغلط قد يك ّن في اللفل أو في اإلدراك يق   ابن 

رج ع عنه لك نه غلمال فاي اللفال نحا : أناب      عقيظ عن المعم ف عليه : ب أو م

                                      
 . 68/ 2ال  لّن : الحلشية  (1)
 . 513/ 3ان ر : اوزهرن : الت ريا  (2)
 . 66/ 2ال  لّن : السلب   (3)
  .68/ 2ال  لّن : الحلشية  (4)
 . 400/ 4الم رد : المقتضم  (5)
 . 162/ 2الخضرن : الحلشية  (6)
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؛ أو نسيلنل نح : في اإلدراك نح  يمعب رغلء، بظ صهيالع دن، بظ ييدن؛ أو 
 ( 1)ثالثة .ب له علي درهملّن، بظ

عمليااة عقليااة يعاارف اإلنساالّن بشاكظ عاالم ومنااه اإلدراك الساامعي  واإلدراك       
ثم يق م  ،ية السمع ب  تعل  ي يظ المثل  ْتأثر حل ،ب ايمتهل العللم الخلرجي

أن إدراك وهاذا اإلدراك   فتح له إل  معرفة ؛العقظ بتفسير  مع المراكز الع  ية
قااد يحاادث فيااه خمااأ نتيجااة ْشااُتب اكنت اال  أو ْ ااُد  اكهتماالم أو شاارود الااذهن أو   
ضع  الحلية المستقِ لة للمايّثر أو ُبعاد المايّثر أن ال ا ت فيتا َهم أّن ال ا ت       

جااع عاان  لااي التفسااير السااريع أو المغلاا   لل اا ت حااين يتاايَقن أَنااه ُرغالء ثاام ير 
   .  (2)صهيظ 

مثل  بد  الغلط أّن ْريد اإلخ لر عن مرورك بعمرو فتغلط وْأْي بزيد أوك ثم   
ب زيادب م اد  مناه  كرْاه غللمال       ْت عه مل ق ادْه فتقا   :  ماررت بزياٍد عماروٍ     
 وه  ال  اب المق  د . بس م ي   اللسلّن ثم أْ عته ال د  ب عمروب 

ومثل  بد  النسيلّن أّن ْت هم أني ماررت بزياد ثام ْتاذكر أناي ماررت بعمارو           
 وليا زيد فتق   : مررت بزيٍد عمرٍو 

بزيدب م د  منه  كرْه نلييل وعندمل ْذكرت أْيب بلل د  وه  الممرور به حقيقة 
  (3) وب ب د  الغلط يستفلد يلم الحكم عن اوو  وإث لْه للثلني ب. 

فاي الاذاكرة يتساَ م فاي ْضاُرر القادرة علا  اياتدعلء          والنسيلّن : خلظ وقتي         
اكيم ال حيا للشي ء وقد يرجاع الخلاظ إلا  القلا  أو اإلعيالء أو مارض الساكر أو        
الشيخ خة فللق  ر عن ايتدعلء الكلمة المنلي ة يتس م في ْركهل واإلْيالّن باأخرل   

 .(4)ظ ه  ا خر بللجنلّن أو العقظ مكلنهل فللنسيلّن عل   لي مت 

                                      
 . 464/ 2ابن عقيظ : المسلعد  (1)
ان ر: د/ جلبر ع د الحميد جلبر، د/ عالء الدين كفالفي: معجام علام الانفا والمام النفساي        (2)
 م . 1988، دار النهضة العربية ، القلهرة ، 308/  1
 .395ظم ّص ابن النلظم : شر  ابن النل (3)
 . 154 -152/ 1ان ر د/ جلبر ع د الحميد ، د/ عالء الدين كفلفي : معجم علم النفا  (4)
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 ق ع بد  الغلط في الكالم الف يا : و -ب

والزجااالجي  (1)مثااظ الم ااارد والساايرافي  العااارب أنكاار كثياار مااان النحاالة             
وقا ع باد  الغلاط فاي الكاالم الف ايا        (4) واول ياي  (3)وابان النالظم    (2)والهرمي

ويقاا   ( 5)ب ك كااالم مسااتقيم يقا   الم اارد ب ك يكاا ّن مثلااه فااي قاارآّن وك شااعر و 
ويقاا   فااي ( 6)الزجاالجي : ب وك يجاارن مثلااه فااي القاارآّن وك فااي كااالم ف اايا ب 

ويقا     (7)م ضع آخر : ب وليا الغلط ممال يجارن بقيالس فيحتالا إلا  ْمثياظ ب       
ابن الحلجم : ب وك يجيء الغلاط ال ارف وك باد  النسايلّن فاي كاالم الف احلء        

و في ْفساير  لق لاه    (8)ب  يك ّن في شعر أصال ومل ي در عن روية وفملنة فال
َوَيْسَتْفُت َنَي ِفي الّنَسلِء ۖ ُقِظ الَلُه ُيْفِتيُكْم ِفيِهَن َوَمل ُيْتَل ِ َعَلْيُكْم ِفي اْلِكَتلِب ِفي ْعلل  

 ُهَن َيَتاااالَم  الّنَساااالِء الَلاااالِْي َلاااال ُْْيُْاااا َنُهَن َماااال ُكِتااااَم َلُهااااَن َوَْْرَغُ اااا َّن َأّن َْنِكُحاااا 
َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن اْلِ ْلَداِّن َوَأّن َُْق ُم ا ِلْلَيَتلَم ِ ِبلْلِقْسِط ۚ َوَمل َْْفَعُلا ا ِماْن َخْياٍر َفاِإَّن     

يقا   اول ياي: ب والمستضاعفين عمفال علا  محاظ فايهن        (9 ) الَلَه َكالَّن ِباِه َعِلايم    
فين ال ااغلر مملقاال ومنعاا ا العماا  علاا  ال ااد  بناالء علاا  أّن المااراد بللمستضااع 

ول  عم  عل  ال د  لكلّن بدك وك ي ا الذين منع هم من الميراث ول   ك را 
 ( 10) فيه غير بد  الغلط وه  ك يقع في ف يا الكالم ب

وهنلك بع  اوحلدياث التاي صان  بعا  شارا  كتام الحاديث جماظ                   
لنا ع مان ال اد     فيهل جلءت عل  غير لسلّن الن ي صل  اهلل عليه ويالم فاي هاذا ا   

 ومنهل مل ورد في بلب مت  ي ا يملع ال غير؟ ون ه : 

ب عن ع يد اهلل بن ع د اهلل بن عت ة عن ع د اهلل بن ع لس قل : أق لب راك ل عل  
 –صل  اهلل عليه ويالم   –وأنل ي مئذ قد نلهزت اكحتالم وري   اهلل  حملٍر أْلٍّن

                                      
 . 37/ 4ان ر السيرافي : شر  السيرافي  (1)
 .525/ 3ان ر : الهرمي : المحرر  (2)
 .395ابن النلظم : شر  ابن النلظم ّص  (3)
و  المعلني فاي ْفساير القارآّن الع ايم     اول يي، أب  الفضظ شهلب الدين السيد محم د  : ر (4)

، دار الفكااار بياااروت ل نااالّن 235والسااا ع المثااالني ، المجلاااد الراباااع ، الجااازء الخااالما ، ّص  
 م .  1994 / 1414

 .297/ 4الم رد : المقتضم  (5)
 . 23الزجلجي : الجمظ ّص  (6)
 . 26الزجلجي : السلب  ّص  (7)
 . 340/ 1ابن الحلجم : الكلفية  (8)
 . 127/  النسلء (9)
 . 235/ 5اول يي : رو  المعلني  (10)
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 اوْالّن ال ا  ، وأريالب   ي لي بمن  إل  غير جدار، فمررت بين يادن بعا    
 ( 1)ْرْع ، فدخلب في ال   ، فلم ينكر  لي علي أحٌد ب

وكاالّن مق اا د ال االب اكيااتدك  علاا  أّن ال لاا غ لاايا شاار ل فااي التحمااظ    
وجعظ ابن حجر الم ضع عل  ال دلية أو النعب يق   : ب وأْلّن بفتا الهمزة وشذ 

حمالر أْالّن باللتن ين    كسرهل كمل حكل  ال لغلني هي اونثا  مان الحميار ، ... و   
 (2)فيهمل عل  النعب أو ال د  . ب 

وكذلي مل جلء في بلب ْحاريم الخمار :ب حاَدثنل ابان ُعَلَياة ، قال : وأخ رنال          
يليملّن التيمي : حَدثنل أنا بن مللي قل  : إني لقلئم عل  الحي، علا  عما متي،   

هال قاد حرماب    أيقيهم من فضيخ لهم ، وأنل أصغرهم ينل ، فجالء رجاظ فقال  : إن   
 الخمر ، فقلل ا : أكفئهل، يل أنا   فكفأْهل .

قل  : قلب وناا : مال ها  ؟ قال : بسار ور ام ، قال  فقال  أبا  بكار بان أناا :             
 (3)كلنب خمرهم ي مئذ ب 

وجلء في شر  الحديث ب )قل ( أنا )إني لقلئم عل  الحاي( مان اون الر     
ن الجالر والمجارور   وغيرهم ، وق له )علا  عما متي( أن علا  أعمالمي باد  ما      

 (4)ق له بد  بع  من كظ أو بد  غلط ب

ولم ينكر السي  ي وق ع بد  الغلط إ  يق   في ْعقي ه عل  ق ٍ  للكرملني  
ب ومرادهم بلنتفلء الكلياة والجزئياة بينهمال همال الماذك رْلّن فاي باد  الكاظ وباد           

وو  ها   ال ع  ، وه  أّن ك يك ّن الثلني غير اوو  ، وهاذا بعكاا  لاي ، إ  ا   
بع  الثلني ، أو ه  بد  الغلط وقد )ورد( في الكالم الف يا قلايال ، وك منلفالة   

فللحرّص علا  الحاديث واوثار يجعاظ ْلاي اوحلدياث        (5)بين الغلط وال الغة . ب 
 وا ثلر ْنقظ كمل هي حرصل عل  دقة النقظ وأملنته .  

الع الس وخمالب    ونقظ أبا  حيالّن رأن الم ارد وخمالب يقا   ب وزعام أبا              
ردن أّن بد  الغلط ك ي جد في كالم العرب ك نثرهل وك ن مهل قل  خملب والمل

: وقد عنيب بملم  لي في الكالم والشعر فلم أجد  فملل ب غيرن به فلام يعرفاه   
أنه وجد في شعر العرب ، وزعم نلس من أهظ اوندلا منهم أب  محمد بن السيد 

                                      
 .  33ال خلرن : صحيا ال خلرن، ّص  (1)
 . 234/ 1ابن حجر : فتا ال لرن  (2)
 ، كتلب اوشربة . 766مسلم بن الحجلا : صحيا مسلم ، ّص  (3)
 .  26/ 21الهررن : الك كم ال هلا  (4)
 . 167/ 3السي  ي : عق د الزبرجد  (5)
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 كار ابان ع اف ر أَّن ب مان     كمال   (1)رو  لاي ب  بد  الغلط ومل  كارو  ْأولاه منكا   
النح يين من زعم أّن  لي قد ورد في كالمهم وايتد  عل   لي بق    ن الرماة  

 من ال سيط : 

 (2)لمياء في شفتيها ُحَوٌة َلَعٌس                وفي الِّلثات وفي أنيابها شنُب 

ة فإبدالاه  فقل  الح ة الس اد الخللص ، واللقا يا اد يضارب إلا  الحمار    
ولعاظ هاذا الت جياه أفضاظ مان اللجا ء        (3)اللعا مان الحا ة علا  جهاة الغلاط . ب     

من ينكر وق ع بد  الغلط يتأو  هذا ال يب باأّن ب  فلتأويلهل عل  ال ص  بللجلمد 
اللعا صافة للحا ة كأناه قال  : حا ٌة لعسالء أن حا ة مشا بة بحمارة ، كمال قالل ا            

 (4)ص  بللم در . ب رجظ عد  يريدوّن علد  فيك ّن من بلب ال 

وقد ُرَد ْخريج النعب بللجلمد فاي الادرر الل اماع باأّن ب النعاب لام يساتقر فياه أّن         
  (5)يغير المنع ت عن معنل  إنمل يقر المنع ت عل  دكلته ويزيد  بيلنل ب 

من أنكر وج د بد  الغلط في الشعر الف يا يحتج بأّن الشلعر يعلود مل و        
كر شيئل ي   اللسالّن   أّن الشلعر  ، ولعلهم أرادواأصلحه  فإ ا وجد غلمل ؛ن مه

علا  يا يظ    ة للغا ه بسا م مال وجاد  فاي  لاي مان م      يلغا لام  ثام   ،إليه وه  ك يريد 
أو ليترَقا  فاي اووصالف فها      المثل  في اووصلف التي يتغَز  بهل فاي مح  باة   
  . ش يه بمل يعرف في ال الغة بليم ْجلهظ العلرف 

         

 

 

 

 

 

 

                                      
 1970: ارْشلف الضرب ّص أب  حيلّن  (1)
الشااالهد رقاااام  411/ 2، وفااااي الااادرر الل اماااع     32/ 1وال ياااب فاااي ديااا اّن  ن الرماااة       (2)

 . 858الشلهد  2/292وفي شر  اوشم ني  829وفي الخ لئص ّص 1576
 . 283/ 1ابن ع ف ر  : شر  جمظ الزجلجي  (3)
 . 283/ 1ابن ع ف ر  : السلب    (4)
 . 411/  2مع الشنقيمي : الدرر الل ا (5)
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 الخاتمة 

ْختفي عالقلت  المملبقاة والجزئياة    منه في الرابط الذن ي ظ بين ال د  والم د  -1
 .   واكشتمل  من ال د  الم لين ويحظ محلهل المغليرة بين ال د  والم د  منه 

عناااد ابااان النااالظم وابااان عقياااظ واوزهااارن  ظهااار م اااملا ال اااد  الم ااالين   -2 
قساايم الثالثااي لل ااد  الم االين إلاا  بااد   واوشاام ني وأبااي حياالّن واْضااا لااديهم الت 

فاي حاين أّن الم املا لام ي هار عناد ياي  يه         ،إضراب وبد  غلط وبد  نسيلّن
ماع ْميياز ياي  يه باين      ،والسيرافي والم رد والزجلجي وابن ع اف ر والهرماي  

قااد عااّد الساايرافي واباان ع ااف ر واباان الحلجاام بااد  الغلااط       ، وأقساالمه الثالثااة 
وك يخلا    ،اإلضاراب وباد  الغلاط وباد  النسايلّن      م ملحل علمال يقاع ْحتاه باد     

 اومر من مأخذ عل  م ملا السيرافي . 

ْجلهظ الم رد وابن يعي  والهرماي باد  اإلضاراب وجعلا   مان باد  الغلاط         -3
اإلضاراب بحارف العما     وقادم ا علياه    ،الذن ك يجرن في الف يا مان الكاالم  

وقد بني نقدهم علا  ن ارهم    ،ويَ غ ا اْجلههم بللخ ف من إرادة المجلز ،ببظب
في  ولم ي ن عل  ن ر لش اهد بد  اإلضراب ة،يي  يه الم ن ع من أمثلة لمثلٍ 
وفاي   ،وك عل  ن ر لنسا ة احتمال  وضاع المجالز باين افتراضالت التأوياظ        اللغة

 هذا إهمل  لنمط من أنمل  ال د  أمثلته ليسب بللنلدرة . 

وْنسا ه لل اد     ،وْسالم مناه الحكام    ،ناه في بد  اإلضراب َْْعِدْ  عن الم اد  م  -4
  لت ُد  الرأن .

اشااتر  اباان الحلجاام فااي بااد  اإلضااراب التاادُرا والترّقااي ماان اودناا  إلاا       -5
وك فاي اوحلدياث   شاعر  الولم يث ب اكلتزام بتادُرا فاي اْجال  معاين فاي       ،اوعل 

 الن  ية التي ورد بهل هذا الن ع من ال د  . 

 دلية مثاظ ابان جناي وابان القايم والساهيلي وابان ع اف ر         احتَج المرجح ّن لل -6
والخضاارن فااي ْفسااير الن اا ّص التااي ْحتمااظ التأويااظ علاا  بااد  اإلضااراب         

ك ين غااي افتراضااه إك  ،والتأويااظ علاا  حااذف العاال   بااأّن حااذف العاال   قليااٌظ
 ،حين يتعَسر ْفسير الن  ّص عل  وجه آخار يناأل بنال عّمال َضاُعَ  فاي القيالس       

 يتعمل  . وقَظ في اك

ْنلزع التأويظ الحلدث في ال د  الم لين يفتقر إل  المرجحلت اللف ية الفلصلة  -7
أمل التنلزع الحلدث في ال اد  الممالب  وباد  الجازء      ،من نح  عالملت اإلعراب

فه  يسير ل ج د م جهلت ْحسم اكختيلر ْرْ ط بللحركلت اوصالية والعالمالت   
 لملت . التي ْض ط بهل أواخر الكالفرعية 

أنكر كثير من النحلة وق ع بد  الغلط في الكالم الف يا، وجاَ ز  قلياظ مانهم     -8
 إ  اعتقد  ي يال إل  الترّقي في اووصلف في الشعر . 
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 لمراجعا

 أوال المراجع العربية : 

  بن ع د اهلل: اوزهرن، خللد 

يد سا شر  الت ريا عل  الت ضيا ، حققه وشر  شا اهد  : أحماد ال   -1
أحمد ،راجعه : إيملعيظ ع د الج اد ع د الغني ، المكت ة الت فيقياة،   ييد

 م ر.

  :اوي د بن يعفر 

دي اّن اوي د بن يعفر، صنعة ن رن حم دن القيا ، وزارة الثقلفة  -2
 م.  1968و اإلعالم العراب 

  : اوشم ني ، ن ر الدين علي بن محمد 

ة ابن مللي ، ْحقي  : شر  اوشم ني المسم  منهج السللي إل  ألفي - 3
أحمااد محمااد عاازوز ، المكت ااة الع اارية ، صاايدا ، بيااروت ، الم عااة         

 م . 2010  / 1431اوول  

 شهلب الدين السيد محم د اول يي، أب  الفضظ : 

رو  المعاالني فااي ْفسااير القاارآّن الع اايم والساا ع المثاالني ، دار الفكاار     -4   
 م .   1994 / 1414بيروت ل نلّن 

  ،ب  ع د اهلل محمد بن إيملعيظ :، أال خلرن   

 / 1434صاااحيا ال خااالرن ، المكت اااة الع ااارية ، بياااروت ، ل نااالّن  -5
 م .2013

 اإلماالم الحاالفل أباا  بكاار باان عماارو باان ع ااد الخاالل  العتكااي ت    ال اازار ،
 هـ :292

ال حر الزَخلر المعروف بمساند ال اَزار  ، ْحقيا  يايد عماراّن ، دار       -6
  الحديث ، القلهرة

 بان إياملعيظ ت    أحمد بن أبي بكار   ، أب  الع لس شهلب الدينرنال  صي
840 :   
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 إْحالف الخيارة المهارة بزوائاد المسالنيد العشارة ،  ْحقيا  :       مخت ار   -7
 / 1417كساارون حساان ، دار الكتاام العلميااة ، بيااروت، ل ناالّن ،      ياايد 
   م . 1996

  :د/ جلبر ع د الحميد جلبر، د/ عالء الدين كفلفي 

نفا والمام النفساي ، دار النهضاة العربياة ، القالهرة ،      معجم علام الا  -8
 م .1988

 علي بن محمد   ،الجرجلني 

التعريفااالت، دار الكتااام العلمياااة، بياااروت ، ل نااالّن، الم عاااة اوولااا    -9
 م .1983 / 1403

 : جمعة ع ض الخ لّص 

ظلهرة ال د  في اللغة العربية ، دار كن ز المعرفة العلمية ، عَملّن  -10
 م . 2008 / 1428الم عة اوول   ، اوردّن ،

  : ابن جني ، أب  الفتا عثملّن 

في ْفسير أشعلر هذيظ ممل أغفله أب  يعيد السكرن، حققاه   التملم   -11
وقدم له أحمد نلجي القيسي ، خديجة ع د الرزاب الحديثي أحمد مملا ب  
وراجعااه الاادكت ر م اامف  جاا اد مم عااة العاالني بغااداد الم عااة اوولاا    

 م .1962  / 1381

بياروت ،   ، عاللم الكتام ،  الخ لئص، ْحقي  : محمد علاي النجالر   -12
 م . 2010/     1431  الم عة الثلنية ل نلّن،

الفسر، شر  ابن جني الك ير عل  دي اّن المتن ي ، حققه وقاَدم لاه    -13 
 م . 2004الينلبيع ، دمش ، الم عة اوول   الدكت ر : رضل رجم ، دار 

  ،646الدين أب  عمرو عثملّن بن عمر ت  جمل  ابن الحلجم :   

كتاالب الكلفيااة فااي النحاا ، شاارحه الشاايخ رضااي الاادين محمااد باان       -14
 م1995  / 1415دار الكتم العلمية بيروت ل نلّن  ،الحسن اإليترابل ن

   ( 853 –  773ابن حجر العسقالني ، أحمد بن علي:  ) 

    ن ،القلهرة.، دار ابن الج زفتا ال لرن شر  صحيا ال خلرن   -15
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  745أب  حيلّن اوندلسي ت :   

ارْشاالف الضاارب ماان لساالّن العاارب ،ْحقياا  وشاار  : د/ رجاام       -16
عثماالّن محمااد ، د/ رمضاالّن ع ااد التاا اب مكت ااة الخاالنجي بللقاالهرة ،     

   م1998  / 1418أول  

  : ابن الخ لز، أحمد بن الحسين 

شر  كتالب اللماع   ْ جيه اللمع للعالمة أحمد بن الحسين بن الخ لز  -17
وبي الفتا ابن جني ، دراية وْحقي  أ.د/ فليز زكي محماد ديالب ، دار   

 م . 2007 / 1428الم عة الثلنية ، السالم، اإليكندرية ،م ر 

  1287الخضرن، محمد بن م مف  بن حسن ت:    

حلشااية الخضاارن علاا  شاار  اباان عقيااظ علاا  ألفيااة اباان مللااي،         -18
حاالّن الم اامف  ، دار الكتاام العلميااة  شاارحهل وعلاا  عليهاال : ْركااي فر 
    م .2009،بيروت ، ل نلّن، الم عة الثللثة، 

  : الخميم الت ريزن 

شاار  دياا اّن عنتاارة ، قاادم لااه ووضااع ه امشااه وفهلريااه : مجيااد     -19
 م .  1992  / 1412 راد ، دار الكتلب العربي ، بيروت 

  748الذه ي، ، شما الدين محمد بن أحمد بن عثملّن ت :   

 يااااير أعااااالم الناااا الء ، أشاااارف علاااا  ْحقياااا  الكتاااالب : شااااعيم  -20
: حساين اوياد ،مييساة الرياللة الم عاة       اورنيو ، حق  الجازء اوو  

 م .1996 / 1417الحلدية عشرة، 

  :و الرمة ، غيالّن بن عق ة العدون  

دي اّن  ن الرمة ، شر  اإلملم أبي ن ر بن حلْم ال لهلي صلحم  -21
أبي الع لس ثعلم ، حققه وقدم له وعل  عليه د/ اوصمعي راوية اإلملم 

  / 1402ع ااد القاادوس أباا  صااللا ، مييسااة اإليماالّن ، الم عااة اوولاا   
 م . 1982

 340، ، أب  القليم ع د الرحمن بن إيحلب ت يالزجلج :   

كتلب الجمظ في النح  ، حققه وقدم له د/ علي ْ في  الحمد مييسة -22
 . م1996  / 1417 سة للة بيروت ، الم عة الخلمالري
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 ،316أب  بكر محمد بن يهظ ت ابن السراا:   

، ْحقي  الدكت ر: ع د الحساين الفتلاي ، مييساة    اوص   في النح  -23
 م .1996  / 1417الريللة ، الم عة الثللثة 

 180، أب  بشر عمرو بن عثملّن ت يي  يه    : 

لخاالنجي هاالروّن ، مكت ااة ا ، ْحقياا  وشاار  : ع ااد السااالم  الكتاالب -24
 م . 2004  / 1425،  بللقلهرة ، الم عة الرابعة

   : السيرافي ، أب  يعيد الحسن بن ع د اهلل 

، ْحقياا  د/ محمااد هلشاام ع ااد الاادايم ،     4شاار  كتاالب يااي  يه ا  - 25
مراجعااة : أ.د/ رمضاالّن ع ااد التاا اب ، أ.د/ محماا د علااي مكااي ، دار       

  م .    1998الكتم وال ثلئ  الق مية 

 911ال  الدين تالسي  ي، ج :   

عقاا د الزبرجااد فااي إعااراب الحااديث الن اا ن ، حققااه وقااَدم لااه د/     -26 
 م .1994هـ/ 1414يلملّن القضلة ، دار الجيظ بيروت 

 ،أحمد بن اومين :  الشنقيمي 

الدرر الل امع عل  هماع اله اماع ، عناي بت احيحه : أحماد السايد        -27
 .ييد أحمد علي ، المكت ة الت فيقية

 ّن ، محمد بن علي : ال  ل 

حلشية محمد بن علي ال  لّن عل  شر  علي بن محمد اوشم ني  - 28
إبااراهيم :  مه وصااححه وخاارا شاا اهد   ولفيااة اباان مللااي ، رْ ااه وضاا   

  1417شما الدين ، دار الكتم العلمية، بيروت، ل نلّن، الم عة اوولا   
 م . 1997/ 

  :ضرار بن الخملب الفهرن 

ماالب الفهاارن ، جمعااه وحققااه وشاارحه د/    دياا اّن ضاارار باان الخ   -29
فاالروب أيااليم باان أحمااد ، دار صاالدر بيااروت لناالّن ، الم عااة اوولاا           

 م . 1996

  : ع لس حسن 

 م . 2005النح  ال افي، دار المعلرف، الم عة الرابعة عشرة،  -30
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  أب  الحسن علي بن ميمن :اإلش يلي ع ف ر ابن ، 

، وزارة / صاالحم أباا  جناال  ْحقياا  : دشاار  جمااظ الزجاالجي ، -31        
 م.  1980 / 1400اووقلف والشيوّن الدينية ، العراب 

 بهلء الدين  ابن عقيظ: 

شر  ابن عقيظ عل  ألفياة ابان مللاي ومعاه كتالب منحاة الجلياظ ،          - 32
  1420محمد محيي الدين ع د الحميد ، مكت ة دار التراث القلهرة م ر 

 م .1999/ 

، ْحقيااا  وْعليااا  د/ محماااد كلماااظ   ائااادالمسااالعد علااا  ْساااهيظ الف -33
 م 1982  / 1402بركلت ، دار الفكر ، دمش  الم عة اوول  

  أب  الحسين أحمد ابن فلرس ،  

اللغة ، ْحقي  وض ط : ع د السالم محماد هالروّن ،   مقلييا معجم  -34
 م .19991 / 1411دار الجيظ ، بيروت، الم عة اوول  

  : د/ فخر الدين ق لوة 

 . مكت ة المعلرف بيروت ي  اويملء واوفعل  ، ْ ر - 35

  : قيا بن الخميم 

دي اّن قيا بن الخميم ، ْحقي : نلصر الدين اويد ، دار صلدر ،  -36
 بيروت . 

  751ابن القيم  الج زية ت:   

، ْحقي  وْعلي  ييد عماراّن / عالمر صاال  ، دار     بدائع الف ائد   -37
 . م2006  / 1427الحديث القلهرة 

  : كثير عزة 

دي اّن كثير عزة ، جمعه وشرحه الدكت ر : إحسالّن ع الس ، نشار     -38
 م .1971 / 1391وْ زيع دار الثقلفة،  بيروت ، ل نلّن ، 

 ،هـ :672جمل  الدين محمد بن ع د اهلل ت  ابن مللي 

ر  التسهيظ ْسهيظ الف ائد وْكميظ المقلصد، ْحقيا : محماد ع اد    ش -39
السيد، دار الكتم العلمية ، بياروت ، ل نالّن ،   القلدر عمل /  لرب فتحي 

 م.2001هـ/ 1422الم عة اوول  
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شر  الكلفية الشلفية، حققه وقدم له د/ ع اد المانعم أحماد هريادن ،       -40
 دار المأم ّن للتراث .

شا اهد الت ضايا والت احيا لمشاكالت الجالمع ال احيا ، ْحقيا          -41
 م العلمية، بيروت، ل نلّن. دار الكتوْعلي  : محمد فياد ع د ال لقي ، 

  : الم لركف رن، أب  الحسن ع يد اهلل بن محمد بن ع د السالم 

، إدارة ال حااا ث مرعااالة المفااالْيا مشاااكلة الم ااالبيا ماااع شااارحه   -42
هـ/ 1405اإليالمية والدع ة واإلفتلء بللجلمعة السلفية ، بنلرس الهند ، 

 م .1985

  285 تالم رد ، أب  الع لس محمد بن يزيد:  

المقتضاام ، ْحقياا  : محمااد ع ااد الخاالل  عضاايمة ، عااللم الكتاام ،  -43
 بيروت . 

  : المتلما الض عي 

دياا اّن شااعر المااتلما الضاا عي ، روايااة اوثاارم وأبااي ع ياادة عاان     -44
اوصمعي ، عني بتحقيقه وشرحه والتعلي  عليه حسن كلمظ ال يرفي ، 

 م .1970 / 1390معهد المخم  لت جلمعة الدو  العربية 

  : مجمع اللغة العربية 

المعجاام ال ياايط ، مكت ااة الشااروب الدوليااة ، الم عااة الخلمسااة ب        - 45
  م .2011  / 1432منقحة ب 

    : مسلم بن الحجلا 

صاااحيا مسااالم المسااام  الجااالمع ال اااحيا، المكت اااة الع ااارية ،        -46
  .1434م/ 2013بيروت ، ل نلّن ، 

  بن أحمد :  ابن الملقن، يراا الدين أب  حفص عمر بن علي 

الت ضايا لشاار  الجاالمع ال ااحيا ، ْحقياا  دار الفااال  بإشااراف :   -47
 .م 2008، خللد الربل  ، جمعة فتحي ، ْقديم : أحمد مع د ع د الكريم 

  : ابن من  ر 

مراجعااة ومنقحااة بمعرفااة نخ ااة ماان الساالدة   لساالّن العاارب،   عااة   - 48
 م . 2003/  1423اويلْذة المتخ  ين ، دار الحديث ، القلهرة ، 
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  : النلبغة الجعدن 

دي اّن النلبغاة الجعادن، جمعاه وحققاه وشارحه د/ واضاا ال امد ،         -49
  م . 1998دار صلدر بيروت، الم عة اوول  

   ابن النلظم، أب  ع د اهلل بدر الدين محمد ابن اإلملم جمل  الدين محمد بان
 مللي:

بلياظ عيا ّن    ، ْحقي  : محماد النلظم عل  ألفية ابن ملليشر  ابن  -50 
  / 1420ل ناالّن، الم عااة اوولاا   –الساا د ، دار الكتاام العلميااة، بيااروت  

 م .2000

 ،محمد اومين بن ع د اهلل :  الهررن 

شاار  صااحيا مساالم المساام  الك كاام ال هاالا والااروض ال هاالا ،     -51
مراجعة لجنة من العلملء برئلية ال رفس ر هلشم محمد علي مهدن ، دار 

 م .2009  / 1430نجلة ، الم عة اوول  المنهلا ، دار   ب ال

  702الهرمي، عمرو بن عيس  بن إيملعيظ ت :    

كتلب المحرر في النح   ،دراية وْحقي  : أ.د / أمين ع داهلل يللم  -52
   م2010  / 1431، مييسة العليلء م ر الم عة اوول  

 ، أب  محمد ع د اهلل جمل  الدين ابن هشلم  : 

المسللي إل  ألفية ابن مللي ومعه كتلب عدة السللي ، محمد أوضا  – 53       
 م .   2004ع د الحميد ، دار المالئع ،  محيي الدين

، حققااه د/ محمااد يلياار شاارف ، مكت ااة ل ناالّن، شاار  شااذور الااذهم -54
  م .1990ل نلّن، الم عة اوول  

يا يظ الهادل، ْاألي :    شر  قمر النادل وباظ ال ادل ومعاه كتالب       -55
 ي الدين ع د الحميد، المكت ة الع رية، صيدا ، بيروت .محمد محي

د/ مالزّن  :  حققاه وعلا  علياه   مغني الل يم عن كتام اوعلريام ،    - 56
الم عاة الخلمساة   ، بياروت ،   الم لرك، محمد علاي حماد اهلل ، دار الفكار   

  م . 1979

  :يحي  الج  رن 

ثلنيااة ، مييسااة الريااللة ، الم عااة الشااعر ع ااد اهلل باان الزبعاارل ،   -57
 م . 1981  / 1401
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 643ت  ابن يعي  ، م ف  الدين  بن علي    : 

شر  المف ظ ، حققه وشار  شا اهد  أحماد السايد أحماد ، راجعاه        -58
، ووضاع فهلرياه إيااملعيظ ع اد الجا اد ع ااد الغناي ، المكت اة الت فيقيااة       

 . م ر

 ثانيا المراجع األجنبية : 

 Attardo, Salvatore : 

 1- Humor and irony in interaction : from mode adoption to 

failure of detection . say not to say .new perspectives on 

miscommunication. L .Anolli ,R .Ciceri and G.Riva(eds) 

 IOS press 2001.   

  Weber. Jean  Jacques : 

2-  The stylistics reader : from Roman Jacobson to the 

present  Wilson, Deirder and Sperber,Da : On verbal irony  

: 260 – 279 , frist published 1996Arnold amember of the 

hodder headline group.  
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د/ ش قي المعرن : أيال ب العما  إعالدة صايلغة ، التاراث العرباي، مجلاة         -1
/ رمضالّن  111كتالب العارب بدمشا  ، العادد     ف لية محكمة ْ در عن اْحلد ال

 م السنة الثلمنة والعشروّن . 2008 / أيل   1429

الفلعلياة  د/ مللي يحيال : ظالهرة التنالوب اللغا ن باين المشاتقلت الدالاة علا            -2
والمفع لية والم در ، مجلة درايلت في اللغة العربية وآدابهل ، ف الية محكماة   

 م . 2010، صي  
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