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 کلمة التحرير 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
وليَّة للبحوث اخلّّلقة" بني يدي قُ رّائها وُمتابعيها األعزّاء العدد الت -اسعتُقّدم "اجملّلة العربّية الدَّ

افٍد يكون خري ر م من سفرها الفصلّي احملّكم، والَّذي تأمل منه أن 2222اجملّلد الثّالث من العام 
للمكتبة العربّية واإللكرتونّية، لُطّّلهبا، وناهلي علومها، وآداهبا، من منريها الَّذي ال ينضب، 

اللُّغويّة  مجلًة من البحوث اّليت تُعىن باجملاالت–مثل األعداد الّسابقة للمجّلة –وتضّمن هذا العدد 
ّلمّي قد ن خمتلف بلدان العامل العريّب واإلسواألدبّية، أسهم يف إعدادها خنبة طّيبة من األساتذة م

 مجعهم هبا، وقّرهبم منها وحدة اهلدف الّسامي أال وهو ُحّب اللُّغة العربيَّة، لغة كتاب هللا العزيز.
إّن قّوة األُّمة من قّوة لغتها كما أشار ابن خلدون، واللُّغة هي األساس املتني الَّيت تقوم عليه 

أندرسون؛ إذ إّن اللُّغة تُعّد مدار اهتمام األُمم احلّية، واللُّغة هي اآلصرة حياة األُّمة كما يقول 
األقوى يف شّد عواطف بين اإلنسان كما تقّرر ذلك يف ُمسّلمات البحث االجتماعّي املعاصر؛ 

د االجتماعّي، وباألخّص يف وقت ا احلاضر نإذ ُُتّثل اللُّغة العربّية وآداهبا رافًدا عظيًما من روافد التَّوحُّ
 اّلذي يشهد هزّات عنيفة يف أركان جمتمعاتنا العربّية واإلسّلمّية.

من أهداف جمّلتنا الغرّاء تعبئة القدرات العلمّية ملعاجلة املشكّلت اللُّغويّة املعاصرة، فضًّل 
 عن تكثيف الّتواصل العلمّي واملعريّف بني الباحثني.

ة العربّية وآداهبا، اخلّّلقة" من اجملّّلت الرّائدة يف جمال اللُّغ تُعّد "اجملّلة العربّية الّدولّية للبحوث
وهي حتظى باالهتمام واملتابعة من قُ رّاء لغة الّضاد، من أجل اإلسهام يف َمهّمة إعادة املكانة لُِلغة 

لصينّية، االّضاد اّليت ال تقّل شأنًا عن بقّية اللُّغات احليَّة األخرى، مثل: اإلجنليزيّة، واإلسبانّية، و 
تحّدثني هبا، أو من ناحية تطويرها، ومنائها، وثباهتا يف وجه 

ُ
واألملانّية، وغريها من ناحية عدد امل

تغرّيات احلياتّية اّليت تعصف هبا. ومع ذلك، فهي تسري ُقُدًما يف نشر البحوث والّدراسات...
ُ

 امل
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فضل ما ريّف، والفيّنّ؛ بكما نأمل أن يتحّسن أداؤها مع مرور الوقت على املستويني: املع
يردها من تقومي. منتظرين طلًبا لنوال الغاية من هذا اإلصدار، وإسهاًما يف شرف إثراء مكتبتنا 

 العربّية واإللكرتونّية.
ى يِّني وتُراثّيني يف آٍن مًعا، َسَدنًة يف هيكل اللُّغة العربّية وحمراهبا، أُمناء علحداث اولنغدو 

اعر الوليكن شعارنا  قواعدها وأصل استخدامها، لغٍة فلنكتب أفكارًا جديدًة ب: عريبّ قول الشَّ
قدمية؛ أي كّلسيكّية، مجيلة، صارمة، صرحية، راقية؛ أي عربّية خالصة، وذلك كّله من أجل اللُّغة 

 العربّية، ومستقبلها، وإنساهنا.
ّّلقة"، ومع دراسات ث اخلنلتقيكم قرّاءنا األعزّاء، يف جمّلتكم "اجملّلة العربّية الّدولّية للبحو 

 ُمتنّوعة، وأحباث قّيمة، خطّتها أنامل أساتذة ُمتخّصصني يف دراساهتم...
 تضّمن هذا العدد من جمّلتكم الغرّاء البحوث اآلتية: 

 بو غليون. أجتاهل العارف يف النص القرآين للدكتور هاين يوسف  –1
 املنصوري.ر اب_ منهج النقد عند سيد قطب" للدكتور سامي علي ج2
 _ التناص الدييّن يف شعر ابن حجر العسقّلين، للباحث حممد عرفان دار.٣
  لألستاذ املساعد صديق هللا كرمييلفظة املاء يف االستشهادات القرآنية _ ٤
 ، للباحث ة سّيد ة سوما نظري.)دراسة أدبية( ُسورَِة الزَّْلزََلةِ  -5
   .العربية والفارسية لألستاذ احملاضر وطن شاه قائمرابط يف اجلمل االمسية بني اللغتني _ 6

نأمل أن جتدوا يف هذه الدراسات ما يغين تطّلعاتكم املعرفّية، ويُوّسع جماالت دراساتكم 
 .اءأعداد جديدة من جمّلتكم الغرّ  املستقبلّية. آملني أن نلقاكم دوًما على اخلري واهلدى، ومع

 الدكتورة سيدة زهراء علي دخيل
 لبنان بريوت:
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َص م املم   ل
بعض اجلمل يف اللغة العربية ليس هلا فعل خّلفًا لكثري من اللغات احلّية يف العامل، وقد مساها النحاة 
اجلملة االمسية، وهي مكونة من االمسني الذين أوهلما يكون مسنًدا وثانيهما يكون مسند إليه. واملسند ميكن 

ها رواجملرور، والظرف واملظروف. اجلملة االمسية اليت خب أن يكون على أحد الوجوه اخلمسة التالية: االسم، اجلا
ذين يعرفون لر. ويصعب فهم مجل كهذه وتعلمها لاسم أو جار وجمرور أو ظرف وأخريًا الفعل املؤول إىل املصد

 اجلملة عادة بفعلها ولوكان مقدرًا وفًقا للغتهم األم غري العربية. والنحاة األوائل الذين كان غالبهم من أصول
فارسية اعتبوا فعًّل حمذوفًا أو امسًا مقدرًا أو مذكورًا هلذا النوع من اجلمل كرابط بني املبتداء واخلب. ويتخلص  

كاتب املقال بعد دراسة واسعة واستقصاء شامل هلذا النوع من اجلمل يف القرآن البالغ عددها أكثر من مخسة 
أن فكرة ويع مجلها من حيث البنية النحوية، يتخلص بآالف مجلة، وكذلك بدراستها يف النصوص العربية وتن

ري العربية كالفارسية لغات غوجود الرابط بني املبتداء واخلب هي من صنع النحاة الذين إّما كانوا متأثرين ببنية ال
رًا ألن ال حتتاج إىل رابط، مقدرًا كان أو مذكو  لُ مَ أثرين بتقسيمات املنطق اليوناين، واحلال أن هذه اجلُ تأو م

العرب الذين ال يتقنون النحو مييزون بني هذه اجلمل والبنية النحوية األخرى بالنظر إىل البنية النحوية اخلاصة 
 مل جيد وال يوجد يف لغتهم، كما اختلقها النحاة القدامي. ،للجمل االمسية، ال على أساس فكرة وجود رابط

 .، اجلملة، الربط، البنية النحويةاملفتاحية: النحو الكلمات
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 قدمةامل
 ىل خراسانإلغتني العربية والفارسية فإن بينهما صّلت قدمية جدا ترجع إىل وقت دخول اإلسّلم ال

ن ا خمتارين، يف غري ما إجبار أو اضطرار، ألبعد أن أقبل كثري من الفرس على اعتناق اإلسّلم أحرارً 
اصطلوا بنارها قبل اإلسّلم حببت إليهم أن يقبلوا على اعتناقه، فكفل هلم العرب حريتهم املظامل اليت 

 الدينية، وعاملوا أتباع الزرادشتية معاملة أهل الكتاب، فقبلوا منهم أن يبقوا على دينهم ويدفعوا اجلزية.
ري منهم، ولغة ثوقد تسابق كثري من أهل فارس إىل تعلم اللغة العربية، لغة الدين الذي آمن به ك

الفاحتني الذين يتصلون هبم، وسرعان ما أجادها بعضهم، وكانوا قدوة ملن بعدهم، حىت صار كثري من 
مشهوري الشعراء والكتاب والعلماء باللغة والدين من أبناء فارس. وكان من أثر القرآن على اللغة 

كل نصف ية اجلديدة، وقد تشالفارسية أن فقدت اللغة الفارسية شخصيتها القدمية، وظهرت الفارس
معجمها كما شكلت أساليبها وأوزاهنا من العربية، حىت صارت لسانا آخر غري اللغة السابقة على 

اللغة البهلوية. وكذلك األمر يف اللغة الرتكية ولغة األكراد وسائر لغات آسيا وأفريقيا، فقد  اإلسّلم وهي
إنه لو أن  رآن، حبيثلية ودخلت يف عربية القفقدت كل لغة من هذه اللغات أكثر خصائصها اجلاه

أن يكتب شيئا بالفارسية حبيث تكون كتابة خلوا من األلفاظ العربية لتعسر عليه  -مثّل-أحدا أراد 
 األمر.

ولسنا هنا بصدد احلديث عن الصّلت القوية بني اللغتني العربية والفارسية، بل املقصود هو أن 
لغات اخلهما القوي، فإن اللغة العربية تتميز عن الفارسية وغريها من النبني أن هاتني اللغتني برغم تد

 يف بنائها التعبريي، ومن أبرز ما تتميز به اللغة العربية يف تعبريها عن اللغة الفارسية:
أوال: أن اجلملة يف اللغة الفارسية ختتلف يف تركيبها عن اجلملة يف اللغة العربية، فعلى الرغم من 

 أن اجلملة تنقسم إىل قسمني: امسية وفعلية كما يف العربية، فإن اجلملة االمسية يف اللغة الفارسية تزيد يف
دأ واخلب، وختتلف هذه رئيسيني ومها املبتتكوينها عن العربية جزءا ثالثا وهو الرابطة اليت تربط اجلزءين ال

 الرابطة باختّلف املبتدأ أو املسند إليه، وكذلك احلال بالنسبة للجملة الفعلية فهي ختتلف مع العربية يف
ة بالفعل، ترتيب أجزائها، ففي العربية تبدأ اجلملة الفعلية بالفعل يف حني تنتهي اجلملة الفعلية يف الفارسي
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عل الرتمجة تغيريا يف املعىن، فلكل كلمة استخدامها يف وضعها باجلملة إن كانت وهذا االختّلف جي
 الكلمة مقدمة أومؤخرة، فلكل كلمة مقامها الذي يتطلب استعماهلا.

وعلى هذا النمط العريب جند البيان القرآين يف بنائه التعبريي يقدم الفعل إذا كان احلديث عن الفعل 
ْنَساَن ِمْن ُسَّللٍَة ِمْن ِطنيٍ هو املهم أو املقصود باحلدي ﴾ ث، وذلك حنو قوله تعاىل: ﴿َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ

 ( إذ املقصود احلديث.12 :)املؤمنون
 عن خلق اإلنسان وما ينطوي عليه من إعجاز، وليس املقصود احلديث عن اخلالق.

ْلَناُه نُْطَفًة يِف قَ رَاٍر ﴿ُُثَّ َجعَ وعلى هذا املسار الرتكييب سار البناء يف اآليات بعد ذلك فقال تعاىل: 
ظَاًما َفَكَسْونَا ( ﴿ُُثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة عِ 1٣ :َمِكنٍي﴾ )املؤمنون

 (.1٣ :نَسُن اخْلَالِِقنَي﴾ )املؤمنو اْلِعظَاَم حلًَْما ُُثَّ أَْنَشْأنَاُه َخْلًقا آَخَر فَ َتَباَرَك اَّللَُّ َأحْ 
لذي تنتهي بالفعل الذي هو املقصود من احلديث وا -كما قلنا   -يف حني نرى الرتمجة الفارسية 

( بس آنكاه 12ل خالص آفريدمي )گ  هو يف األصل بداية اجلملة فنرى الرتمجة تقول: "ومهانا آدمي را از
اه نطفه را علقه وعلقه را  گ( آن1٣: املؤمنونار دادمي )نطفه كردانيد، ودرجاي استوار )صلب رحم( قر 

خلقيت  وشانيدمي بس از آنپوشت گاستخواهنا   س برپوشت را استخوان وسگره وباز آن  پاوشت گ
 .(1٤قدرت كامل هبرتين آفريننده )املؤمنون اآلية  ر انشا منودمي آفرين برگدي

 ودمي. قد وضعت يف هناية اجلمل.جند األفعال آفريدمي، قرار دادمي، بوشانيدمي، انشامن
ثانيا: أن الصيغ اليت تدل على الفاعل يف اللغة الفارسية إما أن تبىن على فاعل معلوم أو فاعل 

ث جمهول، وهي املعروفة بصيغة املبين للمعلوم واملبين للمجهول، أما يف اللغة العربية فّل تقتصر يف احلدي
قولنا: ضيف صيغة ثالثة تلك هي صيغة الفعل املطاوع، فعن الفاعل على هاتني الصيغتني ولكنها ت

)انسكب املاء( خيتلف يف داللته عن قولنا: )سكب الطفل املاء( وعن قولنا: )سكب املاء( وذلك ألن 
التعبري األول يقدم معىن ال تدل عليه داللته الدقيقة صيغة من الصيغتني األخريتني، فقولنا: )سكب 

مه أن يعرف من الذي سكب املاء، وقولنا: )سكب املاء( يقال كذلك ملن الطفل املاء( يقال ملن يه
يقصد التعرف على الفاعل، لكنا خنب عن ذلك الطريق إما جبهلنا مبن وقع منه الفعل، أو بعدم إرادتنا 
ذكره. أما حني نقول: )انسكب املاء( فإننا نوجه احلديث ملن يتوقع انسكاب املاء وينتظره، وال يهمه 
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رف ساكبه وال عدم معرفته، وال شك يف أن الفارق كبري بني هذا وذاك، وهذا الفارق الكبري يعني أن يع
 اللغة على الدقة يف استيفاء وجوه الداللة، حىت يتمكن هبا من مّلحظة مقتضى احلال.

حقيقة توجد يف اللغة الفارسية بضعة أفعال تسمى األفعال ذوات الوجهني، أي اليت تكون الزمة 
شودن، گ،  خينت، سوخنتر تعدية حسب سياق اجلملة دون أن يتغري تركيبها مثل فعل: شكسنت، أو م

 افروخنت.
وهذه األفعال قريبة يف استخدامها من صيغة الفعل املطاوع يف العربية، ولكنها قليلة من ناحية وال 

اين القرآن الفارسية ملعتؤدي الغرض من الفعل املطاوع من ناحية أخرى وسنرى ذلك يف بيان الرتمجة 
 .ةالتالي مثلةالكرمي يف األ

وهذه إحدى مميزات اللغة العربية يف بنائها عن غريها من اللغات. وإذا حنن تأملنا آيات القرآن 
-الذي يعنينا  ئه التعبريي، وألنالكرمي من هذا املنطلق وجدناه قد مجع بني هذه الصيغ الثّلث يف بنا

اء عاب البيان القرآين لكل ما مييز اللغة العربية عن غريها من اللغات يف البنهو أن نقف على استي -هنا
الرتكييب، ال أرى ما يدعونا ألن نطيل بذكر مناذج قرآنية لصيغة املبين للمعلوم واملبين للمجهول، فهذا 

هذه الصيغة و  واضح ال حيتاج برهانا، إمنا الذي حيتاج البيان هو الصيغة الثالثة )صيغة الفعل املطاوع( ،
ملطلوب، ا ال تقصد لذاهتا، وإمنا شأهنا شأن كل الصيغ تأيت حني يتطلبها املوقف مؤدية الکرمي يف القرآن

ُر ِمْنُه ا﴿حمققة املقصود. من ذلك قول هللا سبحانه وتعاىل:  َها َوِإنَّ ِمَن احلَِْجارَِة َلَما يَ تَ َفجَّ أْلَنْ َهاُر َوِإنَّ ِمن ْ
قَُّق ف َ   ای ارهپه آنكه چ( ونرى الرتمجة الفارسية تقول: " 4٤ :سورة البقرة) ﴾َيْخرُُج ِمْنُه اْلَماءُ َلَما َيشَّ

ريون آن ب وهم آب از فداگها بشگر سنگجوشد وبرخى دي یآن م ست كه هنرهاى آب ازهاگازسن
 ".آيد

لفعلني ا فنجد الرتمجة قد أتت بالفعلني يف املبين للمعلوم وكأن احلجارة هي الفاعل، يف حني أن
 )يتفجر ويشقق( مضارعان، ماضيهما تفجر وتشقق ومها مطاوعان لفجر وشقق، فاحلجارة ال يتأيت

منها الفعل، ولكنها خاضعة تستجيب للقوة العليا حني تفجرها وتشققها بتجميع أسباب التفجري 
 والتشقيق عليها.
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 ومشيئته لطبيعية من قدرة هللافاآلية الكرمية بذلك تلفت نظر املتأمل إىل ما وراء تلك الظواهر ا
 دون أن يتصادم الظاهر مع الواقع احلق.

 .(266:البقرة) ﴾فََأَصابَ َها ِإْعَصاٌر ِفيِه نَاٌر فَاْحتَ َرَقتْ ﴿ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعاىل: 
لت الفعل مهه را بسوزاند " فجع فتدو بادى آتش بار اُ اباغ  جند الرتمجة الفارسية تقول: "...ودر

متعديا، أي املعىن يكون فأصاهبا إعصار فيه نار فأحرقتها، وهذا ال حيقق املقصود بيانه من إتيان النار 
عليها ألن اإلحراق يفيد حرق الكل كما يفيد إحراق اجلزء، فلما جاءت اآلية على هذا أفادت أن 

ر إياها شامل وليس إحراقا جزئيا. ومنها أيضا قوله: اإلحراق من النار وليس ذاتيا، وأن إحراق النا
ًنا﴿  ( وانفجر مطاوع فجر.62:)البقرة  ﴾فَانْ َفَجَرْت ِمْنُه اثْ َنَتا َعْشَرَة َعي ْ

وم بريون آمد " فالفعل هنا مبين للمعل گشمه آب از آن سنچس دوازه پونرى الرتمجة تقول: " 
ن لفعل هي )خرجت( بدال موكأن عيون املاء هي الفاعل، باإلضافة إىل ركاكة املعىن إذ أن ترمجة ا

 .)انفجرت(
واآليات املشتملة على صيغة املطاوعة كثرية وجندها خمتلفة يف الرتمجة، فتارة يرتمجها املرتجم على 

 ا رأينا، أو يتصرف يف ترمجة تفسريية هلا تكون قريبة من املعىن.أهنا أفعال مبنية للمعلوم كم
لصفات وكافة شروطها، وذلك أن اثالثا: أن اللغة العربية حترص على أن تستويف أدوات الصفة 

فيها أن تطابق  افيها من املطابقة بينها وبني املوصوفات كل املطابقة، خبّلف األمساء، فليس ضروريً  بدّ ال
األمساء قد تكون توقيفية ال إرادة للمتكلم يف وضعها وإطّلقها على مسمياهتا، وقد نطلق  مسمياهتا، إذ

امسا على مسمى ألدىن مّلبسة دون أن تكون هناك مطابقة بني االسم ومسماه، وذلك بأن نسمي 
الشيء باسم أرضه، أو باسم صاحبه، أو باسم حادث وقع عندما تعرفنا عليه، أو باسم كاشفه، إىل 

 ذلك من املّلبسات. وقد تكون األمساء منقولة عن لغة أخرى حبروفها أو مع تعديل فيها. غري
من أن تطابق موصوفاهتا، ومن ُث حرصت اللغات على أن تكون هناك  أما الصفات فّل بدّ 

مطابقة بني الصفة واملوصوف، لكنها مل تتمكن من استيفاء مجيع أدوات الصفة وشروطها كما ُتكنت 
يف ة العربية. فالصفة يف اللغة العربية تابعة للموصوف مطابقة له يف اإلفراد والتثنية واجلمع، و منها اللغ

صوف التذكري والتأنيث، ويف التعريف والتنكري، ويف مواقع اإلعراب، وبتعبري آخر: الصفة العربية تطابق املو 
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ألخرى فقد جتد ا يف اللغات ايف العدد ويف اجلنس، ويف التحدد والشيوع، ويف الشكل العارض للفظ، أم
 فيها بعض تلك املتابعات لكنك لن جتدها مجيعا بقواعدها املطردة إال يف اللغة العربية.

مع، ا، فّل تطابق يذكر بني الصفة واملوصوف، ال يف اإلفراد واجلويف الفارسية جتد عكس ذلك ُتامً 
 وال يف التذكري والتأنيث، وال يف التعريف والتنكري.

ح من ا يف ترمجة كل آيات القرآن الكرمي حبيث يصبفرق جوهري بني اللغتني يظهر واضحً وهذا 
 العبث إيراد مناذج لبيان ذلك االختّلف.

قليل  ومن ُث يتقرر أن البناء التعبريي يف البيان القرآين ال خيرج على البناء التعبريي للغة العربية يف
 ا يف بنائها.ية ُتامً وال يف كثري، وإمنا هو يسري وفق منهج العرب

ا وبالتايل فإن روح اللغة العربية مبعانيها وأخيلتها هي اليت تسري يف البيان القرآين يف أرقى مدارجه
 وإمكاناهتا، حبيث تتحقق بالقرآن املعجزة البيانية من خّلل اللغة العربية اليت اصطفاها هللا سبحانه لينزل

 القرآن الكرمي هبا دون غريها.
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 َوأثَره يف الرتاكيب العربيةالرابط 
رفع ميتاز األسلوب العريب بقوة العّلقة بني مجله، والرتابط بني أجزائه، فالرتابط حيدد أبعاد املعىن وي

منه كل لبس وإهبام آلن الربط قائم بني جزء يف اجلملة االمسية والفعلية، واجلملة بأنواعها: شرطية أو 
 ما يربطها بسابقها.حالية أو صلة أو صفة البد من وجود 

والرابط يف الرتكيب اللغوي متعدد يف أنواعه خمتلف يف اجتاهاته فقد عرف النحاة الضمري رابطاً، 
وهذا النوع لكونه أصل كل رابط فقد اتسع استخدامه وامتدت دائرته فتجده يف الصفة املشبهة رابطاً، 

ة واحلالية ومجلة وأكثر ما جتده يف اجلمل اخلبيويف التوكيد والبدل كما جتده يف الظروف واجلار واجملرور، 
 الصفة.

وقد شهد الرتكيب اللغوي أمناطاً أخرى من الروابط فقد وقع يف اللغة الربط باالسم الظاهر، وباسم 
 اإلشارة، كما وقع الربط باملعىن والعموم واخلصوص، والعمل. وجوانب كثرية سيكشف عنها هذا البحث.

ا ﴿ض األمثلة واختذوها أساساً جلواز الربط بأل من ذلك قوله تعاىل: لقد ُتسك الكوفيون ببع فََأمَّ
نْ َيا فَِإنَّ اجلَِْحيَم ِهَي اْلَمْأَوى  املأوى رابطة حلت . فرأى الكوفيون أن: "أل"يف﴾َمْن َطَغى َوآثَ َر احْلََياَة الدُّ

 يح.االسم واحلرف قب فالتناوب بنيحمل الضمري، واألصل مأواه، ومل يرتضى ذلك مجهور النحاة 
وقد جيتمع يف اجلملة أكثر من رابط. أال ترى أن مجلة احلال قد تربط بالواو والضمري معاً؟ ففي 

معاً. ومجلة جواب  اجلملة احلالية ربطت بالواو والضمري ﴾لَِئْن َأَكَلُه الذِّْئُب َوحَنُْن ُعْصَبةٌ ﴿قوله تعاىل: 
ِإيّنِ أَُعذِّبُُه َعَذابًا ال َفَمْن َيْكُفْر بَ ْعُد ِمْنُكْم فَ ﴿رأ قول هللا تعاىل: الشرط قد تربط بالفاء والضمري معاً. اق

ي يعود . فجملة فإين أعذبه وقعت جوابًا للشرط وفيها الربط بالضمري الذ﴾أَُعذِّبُُه َأَحدًا ِمَن اْلَعاَلِمنيَ 
 على املبتدأ كما أن يف اجلواب رابطاً آخر هو الفاء.

فَِإَذا ﴿ومجلة جواب الشرط قد جتتمع فيها بالفاء وإذا رابطتني لتأكيد وتقوية الربط ففي قوله تعاىل: 
 ربطت مجلة اجلواب بالفاء وإذا. ﴾ِهَي َشاِخَصٌة أَْبَصاُر الَِّذيَن َكَفُروا

 أن الوالربط يف األسلوب العريب ليس مقصوراً على هذه الروابط اللفظية. إذ اجلملة قد ختلو منه إ
ارتباطها مبا قبلها موجود وقائم حىت ال يصبح الرتكيب مبتورًا وغري مرتابط فقد تكون اجلملة الثانية 

 مؤكدة، أو مفصلة أو معللة ...
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وشاعرنا العريب عندما بىن قصيدته فإن أبياهتا مل تكن جمرد سرد بيت تلو آخر، وإمنا حتكمت فيه 
ّلً مرتبطًا بعضها ببعض حىت أصبحت القصيدة بناًء كامالعاطفة ممزوجة بالفكرة فجاءت األبيات 

مرتابطاً. فالبيت قد يربط بسابقه بعّلقة التوكيد أو التعليل أو اإلجابة عن تساؤل أو ... ومما يدلنا على 
أن الشعراء كانوا يراعون الرتابط يف القصيدة الواحدة قول أحدهم لآلخر: أنا أشعر منك فقيل له وكيف؟ 

أقول البيت وأخاه وأنت تقول البيت وابن عمه. وهذا النوع من الروابط له جماله ومباحثه فقال: ألين 
 ألن هذا البحث قد دار حول الرابط اللفظي الذي كثر دورانه على ألسنة النحاة.

ولكي يستفيد القارئ فإين قد حددت أنواع الرابط، ُث أشرت إىل جمال استخدام كل واستعماله. 
عموم واخلصوص حددت جماله يف تنازع العاملني، والربط بأل حددت جماالته يف الصفة فمثًّل الربط بال

 املشبهة واخلب، والربط باالسم الظاهر حددته يف اجلملة اخلبية ومجلة الصلة والتوكيد.
واملتتبع جلوانب هذا البحث سيدرك مبشيئة هللا مدى املعاناة اليت بذلت يف مجع شتات هذا املوضوع 

 معامله ومناقشة آرائه. نرجو هللا أن ينفع به.. إنه مسيع جميب. وحتديد

 ملا كان األصل يف الرابط أن يكون بالضمري فقد كثر دورانه يف لغة العرب: أواًل: الربط بالضمري
رابطاً للجملة مبا قبلها، ورابطاً لّلسم مبا قبله، وقد وقع الربط به مذكوراً وحمذوفاً. ولكون الربط بالضمري 

 و األصل ذكر النحاة أن الظاهر قد حيل يف الربط حمل الضمري.ه
واألصل يف اجلملة أن تكون كّلماً مستقّلً غري أنك إن قصدت جعلها جزءاً من كّلم فّل بد من 
رابطة تربطها باجلزء اآلخر. وهذه الرابطة هي الضمري إذ هو موضوع ملثل هذا الغرض، فبدونه يصبح 

 وف وال حُتَصَُّل منه فائدة.األسلوب مبتوراً غري مست
 ومن األشياء اليت تربط بالضمري:

 اجلملة اخلربية:
تقع اجلملة اخلبية امسية وفعليًة وشرطيًة. وكل هذا البد فيه من رابط يعود على املبتدأ لئّل تقع 

ورة س) ﴾َواَّللَُّ يُرِيُد اآلِخَرة﴿ففي قوله تعاىل:  ( 11/ ۱ابن يعيش، د،ت: )أجنبية عن املبتدأ 
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وقع اخلب مجلة فعلية وقد ربطت بالضمري، كما أن قولنا: القرآن حفظه مغنم وقع اخلب  (۷۶األنفال:
 مجلة أمسية وقد جاء الربط بالضمري.

ومجلة الشرط على اخلّلف بني النحويني: هل اخلب فعل الشرط أو اجلواب أو مها معاً؟ فإن الضمري 
 أ.البد من وجوده رابطاً للجملة باملبتد

اشتمل فعل الشرط  (۰۸سورة النساء:) ﴾َمْن يُِطِع الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَع اَّللَّ ﴿ففي قوله تعاىل: 
َنا بِِه ِمْن آيٍَة لَِتْسَحَرنَا َوقَاُلوا َمْهَما تَْأتِ ﴿واجلواب على رابط هو الضمري يعود إىل املبتدأ، ويف قوله تعاىل: 

َفَمْن ﴿، الربط موجود بالضمري يف "به"ويف قوله تعاىل: (۱۳۱: سورة األعراف) ﴾هِبَا َفَما حَنُْن َلَك مبُْؤِمِننيَ 
يف فعل الشرط ضمري الفاعل يعود على من،  (115 :سورة املائدة) ﴾َيْكُفْر بَ ْعُد ِمْنُكْم فَِإيّنِ أَُعذِّبُ 

 وضمري املفعول به يف اجلواب يعود على املبتدأ.
والضمري لكونه األصل يف الربط فقد جاء الربط به مذكور، وحمذوفًا ومن الربط بالضمري حمذوفاً 

ُ احلُْْسىَن..﴿قوله تعاىل:  البحر احمليط  -وقراءة الرفع هي قراءة ابن عامر ( ۱۸:سورة احلديد) ﴾وَُكّلً َوَعَد اَّللَّ
. وذلك إذا  (12 /۱ ي، د.ت:الرض) يرفع كل وذكر الفراء أن الضمري قد حيذف قياساً (، 8/218ج  

م اخليار وهو مطلع أرجوزة أليب النجم العجلي وأ) كان الضمري مفعوالً به واملبتدأ كل مثل قوله الشاعر:
 (21٣، 82، 1/4زوجة أىب النجم وهو يف أمايل الشجري 

 على ذنباً ُكلُُّه مل أصنع 
 (21٣، 82، 1/4أمايل الشجري ) قد أصبحت أمُّ اخليار تّدعي

ومجلة اخلب إذا كانت نفس املبتدأ يف املعىن فّل حتتاج إىل رابط حنو"هو هللا أحد"إذا قدر هو ضمري شأن 
فهو مبتدأ وهللا أحد مجلة هي خب املبتدأ. وهي عني املبتدأ يف املعين ألهنا مفسرة واملفسر عني املفسر 

 :انصبحاشية ال)بتدأ فإهنا مبثابة املفرد واجلملة إذا كانت نفس امل (16٣ /۱: التصريح على التوضيح )
 .(٤8 :تسهيل الفوائد ۱/114
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 شبه اجلملة:
ويقع اخلب ظرفًا وجارًا وجمرورًا ويتعلقان مبحذوف وجوبًا ُث قيل: اخلب نفس الظرف واجملرور وحدمها. 

و املتعلق. اخلب هوقيل: مها ومتعلقهما واملتعلق جزء من اخلب واختاره الرضى. وذكر ابن هشام: أن 
واختلف يف التقدير فقال األخفش والفارسي والزخمشري: "التقدير كان أو استقر"والصحيح عند مجهور 
البصريني: "أن تقديره كائن ال كان أو استقر". وعلى القول بأن هلما متعلقًا تقديره كائن أو كان فإن 

أو انتقل إىل  أكان الضمري مستكنًا يف املتعلق ءً الظرف واجلار واجملرور هبما رابط يربطهما باملبتدأ وسوا
 .(166 /۱التصريح ( ، )111 /۱:حاشية الصبان)الظرف فالرابط موجود

 مجلة الصلة: ثانياً: مجلة الصلة وشبه
تتميز املوصوالت االمسية عن احلرفية بأن االمسية البد يف صلتها من كائن يعود إىل املوصول ليحصل 

 وصلته. فالصلة بعائدها يوضحان مفهوم اسم املوصول. به الربط بني املوصول
واملوصول إن طابق لفظه معناه فّل إشكال يف مطابقة العائد لفظاً ومعىن، وإن خالف لفظه معناه 
بأن يكون مفرد اللفظ مذكرًا وأريد به غري ذلك حنو من، وما ففي العائد وجهان: مراعاة اللفظ وهو 

ُهْم َمْن َيْسَتِمُع ِإلَْيك﴿األكثر مثل قوله تعاىل:   .(۱۷:سورة حممد)﴾ َوِمن ْ
ُهْم َمْن َيْسَتِمُعوَن ِإلَْيك﴿وجيوز اعتبار املعىن مثل قوله تعاىل:  ومثله قول  (۲۱:ة يونسسور ) ﴾َوِمن ْ

 الشاعر:الفرزدق 
 َنُكْن مثَل من يا ذئُب يصطحبان

 (.٤16 /۱الكتاب  فی سيبويه)رواية  تَ َعشَّ فإن عاَهْدَتين ال ختوُنين
ْن حَتِْتَها األَنْ َهاُر َوَمْن يُِطِع اَّللََّ َوَرُسولَُه يُْدِخْلُه َجنَّاٍت جَتْرِي مِ ﴿وقد اجتمع األمران يف قوله تعاىل: 

ار لفظ من، باعتب ﴾يُْدِخْلهُ ﴿و  ﴾يُِطعِ ﴿فقد أفرد الضمري يف قوله  (۱۳:سورة النساء) ﴾َخاِلِديَن ِفيَها
 :التصريح)کتاب ، ( ۳/111:البحر احمليط )ومجع الوصف الواقع حااًل من ضمري يدخله باعتبار معناه 

۱/1٤2) . 
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 شبه اجلملة:يالصلة 
 وتقع صلة املوصول شبه مجلة وهي نوعان:

 /۱: التصريح)لة ها اجلماألول: الظرف واجلار واجملرور. وتعلقهما باستقر حمذوفاً وجوباً فبذلك أشب
 ، والعائد ضمري يف املتعلق مطابق السم املوصول.(84 /۱اهلمع: )کتاب ، ( 1٤1

حاشية )الثاين: الصفة الصرحية اخلالصة للوصفية. وتقع صلة ألل املوصولة وهذه الصلة اسم لفظاً 
صبحاً ات فاملغري ﴿فعل معىن، ومن ُث حسن عطف الفعل عليها حنو قوله تعاىل:  (16٤ /۱ :الصبان

 ﴾َسناً ِإنَّ اْلُمصَّدِِّقنَي َواْلُمصَّدِّقَاِت َوأَقْ َرُضوا اَّللََّ قَ ْرضاً حَ ﴿وقوله: (۴-۳: سورة العاديات) ﴾فَأَثَ ْرَن ِبِه نَ ْقعاً 
 .(۱۰:سورة احلديد)

 ويلزم يف عائد أل املوصولة اعتبار املعىن حنو الصائم والصائمة واملصدقني واملصدقات.

 مجلة احلال:
احلال مجلة وشبه مجله. وتربط يف األصل بالضمري. وقد تربط بالواو أو هبما وسيأيت حديث تقع 

الحق عن الربط بالواو، ويف هذا اجلزء سنتناول اجلمل اليت يتعني ربطها بالضمري فقط. وهذه اجلمل 
 هي:

سورة ) ﴾َتْسَتْكِثرُ  ُننْ َوال ُتَْ ﴿األوىل: أن تبدأ اجلملة مبضارع مثبت غري مسبوق بقد مثل قوله تعاىل: 
فجملة تستكثر حال من فاعل ُتنن، ومل تقرتن بالواو ألنه ( 285 /۳الزخمشرى: الكشاف و) (۷:املدثر

 يشبه اسم الفاعل يف الوزن واملعىن والواو ال تدخل اسم الفاعل فكذلك ما أشبهه.
سورة ) ﴾ْو ُهْم قَائُِلونبَ َياتًا أَ  َفَجاَءَها بَْأُسَنا﴿الثانية: اجلملة الواقعة بعد عاطف مثل قوله تعاىل: 

 للجمع الغائب. ﴾ُهمْ ﴿حالية وقد ربطت بالضمري  ﴾أَْو ُهْم قَائُِلونَ ﴿فجملة  (۲: األعراف
( ۱: سورة البقرة) ﴾َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيهِ ﴿الثالثة: املؤكدة ملضمون اجلملة السابقة مثل قوله تعاىل: 

أبو حيان: ) ،( 1/88الزحمشري الكشاف )ضمون اجلملة السابقة ية مؤكدة ملفجملة ال ريب فيه. مجلة حال
لة احلالية وكون اجلم ﴾ِفيهِ ﴿. وهي ذلك الكتاب. وقد جاء الربط بالضمري يف كلمة (٣٣ /۱البحر احمليط 

 مؤكدة ألن األوىل تفيد أن الكتاب يف قمة الكمال فهو مبأ من كل ريب.
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َرُسوٍل ِإالَّ َكانُوا بِِه  َوَما يَْأتِيِهْم ِمنْ ﴿الرابعة: اجلملة الفعلية املصدرة مباض تال إال مثل قوله تعاىل: 
فجملة كانوا به يستهزئون حال من اهلاء وامليم يف يأتيهم وال تقرتن بالواو  (۱۱:سورة احلجر) ﴾َيْستَ ْهزُِئونَ 

 عند ابن مالك.
ملصدرة مباض متلو بأو. مثل ألضربنه ذهب أو مكث. فجملة ذهب اخلامسة: اجلملة الفعلية ا

حال من املاء وهي متلوة بأو فّل تقرتن بالواو ألهنا يف تقدير شرط أي إن ذهب وان مكث، وفعل 
 الشرط ال يقرتن بالواو فكذلك ما كان يف تقديره.

َما يلَ ﴿ (۰۲:ورة املائدةس) ﴾بِاَّللَِّ  َوَما لََنا ال نُ ْؤِمنُ ﴿السادسة: املضارع املنفي بّل مثل قوله تعاىل: 
 .(۱۲:سورة الصافات) ﴾َما َلُكْم ال تَ َناَصُرونَ ﴿، وقوله:  (۱۸:سورة النحل) ﴾ال أََرى اهْلُْدُهدَ 

 :ابن مالك يف شرح التسهيلالذي أنشد  السابعة: املضارع املنفى مبا كقول الشاعر
ْيِب َصبًّا ُمتَ يَّماً   فماَلَك بعد الشَّ

  َعْهدُتَك َما تصُبو وفيَك شبيبة
 (181 /۱ :الصبان ( و )۱/٣12 :ريحالتص)، ( 12٤ /۱ :ابن هشام: أوضح املسالك)

 فجملة ما تصبو: خالية من ضمري اخلطاب يف عهدتك وجاء الربط بالضمري يف تصبو.
وقد ورد دخول الواو مع الضمري يف قوهلم: قمت وأصلك وقد خيرج على تقدير مبتدأ، ومثله قوله 

البحر احمليط  (، )85 /۱الكشاف )راجع: للتفصيل و  ( 81 :سورة يونس) ﴾فَاْسَتِقيَما َوال تَ تَِّبَعانّ ﴿تعاىل: 
اآلية على  (462 :الشافيةابن مالك: شرح الكافية )بتخفيف النون، فقد خرج ابن مالك  (188 /۲

حذف املبتدأ إال أن ابن الناظم جعل ترك الواو قبل ال أكثر فعنده تكون الفية دون النهي لثبوت نون 
، وقد رأى ابن عصفور أن تكون (181 /۱ :الصبان ( ، )۱/٣12 :يحالتصر )الرفع فتكون الواو للحال 

 قوله وده يف التنزيل الكرمي يف هذه اآلية ويفالواو للحال دخلت على املضارع مباشرة شذوذًا ويرده ور 
 وال ينبغي أن خيرج القرآن على الشذوذ. (۰۲:سورة املائدة) ﴾َوَنْطَمُع َأْن يُْدِخَلَنا رَب َُّنا﴿تعاىل: 

أن تكون ناهيًة  (٣٣ /۱ الرندي: د.ت: أبو البقاء)وذكر أبو البقاء يف قراءة التخفيف أن "ال"جيوز 
وحذفت النون األوىل من الثقيلة ختفيفاً، ومل حتذف الثانية ألنه لو حذفها حلذف نوناً حمركة واحتاج إىل 
حتريك الساكنة، وحذف الساكنة أقل تغرياً، وعلى هذا تكون الواو عاطفة كما أجاز أبو البقاء أن تكون 
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 على األمر ألنه يف معىن الطلب، كما عطف ال نافية والواو عاطفة ال واو احلال، وصح عطف اخلب
على اخلب الذي يف معناه يف قوله  (۰۳: رةسورة البق) ﴾َوُقولُوا لِلنَّاِس ُحْسناً ﴿الطلب يف قوله تعاىل: 

 .﴾ال تَ ْعُبُدوَن ِإالَّ اَّللََّ ﴿تعاىل: 

 احلال شبه اجلملة:
ملتعلق ففي بطان بالضمري املستكن يف اوتقع احلال شبه اجلملة: ظرفًا أو جارًا وجمرورًا تامني، وير 

 مثل: رأيت اهلّلل بني السحاب. بني ظرف مكان يف موضع احلال من اهلّلل.
 ﴾يف زِيَنِته﴿اجلار واجملرور وهو  (۶۷:سورة القصص) ﴾َفَخرََج َعَلى قَ ْوِمِه يف زِيَنِته﴿ويف قوله تعاىل: 

 يف موضع احلال من فاعل خرج العائد على قارون.
 /۱ :التصريح)مبحذوف وجوبًا تقديره مستقر والظرف واجلار واجملرور الواقعان حالني يتعلقان 

 ، أو استقر وكون املتعلق مقدر باملفرد أو اجلملة فالرابط موجود وهو الضمري املستكن يف املتعلق.(٣88

 مجلة الصفة:
أو مبتدأ وخب أو  (52 /۳ابن يعيش: شرح املفصل )توصف النكرة جبملة مكونة من فعل وفاعل 

مكونة من شرط أو جزاء كما توصف بالظرف واجلار واجملرور. وكل هذه الصفات البد فيها من رابط 
يعود إىل املوصوف، وإمنا اشرتط هذا الرابط ليحصل بذلك الربط اتصاف املوصوف مبضمون الصفة 

فيحدث التخصيص والتعريف املطلوب. فإذا قلت: مررت برجل قام  (٣28 /۱ :الرضى: شرح الكافية)
عمرو مل يكن الرجل متصفاً بقيام عمرو بوجه فّل ختصص به. فإذا قلت: قام عمرو يف داره صار الرجل 

 متصفاً بقيام عمرو يف داره.
فجملة  (۱۰۱: سورة البقرة) ﴾َوات َُّقوا يَ ْوماً تُ ْرَجُعوَن ِفيِه ِإىَل اَّللَّ ﴿فمن الوصف باجلملة قوله تعاىل: 

 مجلة والرابط يف ﴾ِفيه﴿وقد وقع الربط بالضمري املذكور وهو  ﴾يَ ْوماً ﴿ترجعون يف موضع نصب صفة ل  
 :ثابت بن قطنة رثى هبا يزيد بن املهلبر الصفة قد حيذف. قال الشاع

 عاراً عليك وُربَّ قتٍل عاُر 
 (21٣ /۱اجلاحظ: البيان والتبني: ) أن يقتلوك فإن قتلك مل يكن
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َوات َُّقوا يَ ْوماً ﴿فالرابط حمذوف من مجلة الصفة والتقدير هو عار، ومن العائد احملذوف قوله تعاىل: 
أي ال جتزى فيه. وهل حذف اجلار واجملرور معاً  (۱۱۳: سورة البقرة) ﴾ال جَتْزِي نَ ْفٌس َعْن نَ ْفٍس َشْيئاً 

لضمري واتصل بالفعل، ُث حذف منصوبًا قوالن األول عن سيبويه أو حذف اجلار وحده فانتصب ا
 .(111 /۱التصريح )کتاب والثاين عن األخفش 

 الصفة بشبه اجلملة:
كما وقع الظرف واجلار واجملرور التامان حالني فإهنما يكونان يف موضع الصفة أيضًا ففي مثل: 

ع الصفة وضيق دائرة عمومه فهو يف موض قرأت كتابًا يف التفسري. اجلار واجملرور قد خصص الكتاب
 اجمليئة بعد النكرة.

ويف مثل رأيت جنمًا بني السحاب. ظرف املكان هنا يف موضع الصفة لنجماً. والظرف واجلار 
واجملرور يتعلقان مبحذوف وجوباً تقديره مستقراً أو استقر وعلى كّل األمرين فالرابط موجود وهو الضمري 

 ملتعلق احملذوف.املستكن واملستقر يف ا

 مجلة الشرط واجلواب:
من خّلل تتبعي لكثري من األساليب العربية املشتملة على اجلملة الشرطية وجدت أن اسم الشرط 

إذا وقع مبتدأ أو وقع مفعواًل به فإن مجلة الشرط أو اجلواب تشتمل على ضمري يعود إىل املبتدأ، وإذا  
 اجلواب تشتمل على ضمري يعود على املفعول به املتقدم.كان اسم الشرط مفعواًل به فإن مجلة 

جند أن اسم  (۰۸: اءسورة النس) ﴾َمْن يُِطِع الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَع اَّللََّ ﴿فعندما نقرأ قول هللا تعاىل: 
 الشرط وقع مبتدأ فجاء الفعل يف يطع، وأطاع: مشتملني على ضمري يعود إىل "من".

لَِتْسَحَرنَا هِبَا َفَما حَنُْن  َوقَاُلوا َمْهَما تَْأتَِنا بِِه ِمْن آيَةٍ ﴿جنده يف قوله تعاىل:  وما ذكرته يف اآلية الكرمية
َعَذابًا ال  َفَمْن َيْكُفْر بَ ْعُد ِمْنُكْم فَِإيّنِ أَُعذِّبُهُ ﴿، ومنه قوله تعاىل: (۱۳۱: ألعرافسورة ا) ﴾َلَك مبُْؤِمِننيَ 

ففي الفعل يكفر ضمري يعود على من، والضمري يف  (۱۱۲: سورة املائدة) ﴾ِمنيَ أَُعذِّبُُه َأَحدًا ِمَن اْلَعالَ 
: سورة البقرة) ﴾َوَما تَ ْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ يَ ْعَلْمُه اَّللَّ ﴿"أعذبه"األول يعود على من وعندما نقرأ قول هللا تعاىل: 

ى "ما"وهو  يعود علجند أن اسم الشرط وقع مفعواًل به مقدماً فاشتمل اجلواب فقط على ضمري (۱۷۶
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ِسُكْم ِمْن َخرْيٍ جتَُِدوُه َوَما تُ َقدُِّموا ألَنْ فُ ﴿الضمري يف "يعلمه"وما ذكرته يف هذه اآلية جنده يف قوله تعاىل: 
َها﴿ومنه قوله تعاىل:  (۱۸: سورة املزمل) ﴾ِعْنَد اَّللَِّ  سورة ) ﴾َما نَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُ ْنِسَها نَْأِت خِبَرْيٍ ِمن ْ

ْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ َوَما ت َ ﴿. فالضمري اجملرور يعود على آية املفسرة ملا. ومن ذلك قوله تعاىل:  (۱۸۷: البقرة
فالضمري اجملرور يف مجلة اجلواب يعود إىل خب املفسر للمفعول  (۱۱۲: سورة البقرة) ﴾فَِإنَّ اَّللََّ بِِه َعِليمٌ 

 به املتقدم.

 شتلل عنه:اجلملة املفسرة لعامل االسم امل
تقع اجلملة مفسرة لعامل االسم املشتغل عنه. وهذه اجلملة حتتاج إىل ربط يربطها باالسم املبتدأ 

 :بانالص)وهو املشغول عنه. مثل كتاب هللا حفظته. ورابط هذه اجلملة البد من وجوده، وحذفه قبيح 
 . (216 /۱ :التصريح( ، )41 /۱

 ألفاظ التوكيد:
ومجيع وكّل، وكلتا، والنفس والعني. وتربط هذه األلفاظ بالضمري املذكور من ألفاظ التوكيد: كل 

 ليحصل الربط بني التابع واملتبوع. حنو جاء حممد نفسه، واحملمدان كّلمها، والقوم كلهم أو مجيعهم.
وملا كان وجود الضمري يف ألفاظ التوكيد الزماً فقد ردَّ قول اهلروي عندما أعرب مجيعاً على احلال 

قوهلم جاء القوم مجيعًا وأعرهبا توكيدًا يف قوهلم جاء القوم مجيع. فقد أعرب مجيعًا يف املثال الثاين  يف
 توكيداً مع خلوه من العائد فكان مردوداً.

أبو )وقريب من هذا قول الفراء والزخمشري يف إعراب: "كّلَّ"توكيداً يف قراءة بعضهم إنا كّل فيها 
 ونقف عند اآلية لنرى ما فيها من آراء. ُث نصل بعدها إىل رأي مرٍض: (۱/1٣٤ :البحر احمليط حيان:

يرى الفراء والزخمشري وابن عطية أن "كّلَّ"توكيد والرابط حمذوف فيكون التقدير إنا كلنا، ولعلهم استدلوا 
يعاً ﴿بقول هللا تعاىل:  لك حذف الضمري ، وقد رد ابن ما(۱۷: سورة البقرة) ﴾َخَلَق َلُكْم َما يف اأَلْرِض مجَِ

يعاً ﴿بنية اإلضافة، كما أعرب النحاة كلمة  (16٤ :التسهيل)استغناء  يف اآلية حاالً.. قد منع  ﴾مجَِ
إعراب "كّلَّ"حال وقد تقدمت على عاملها الظريف وهو كلمة  (56 /۳ :الزخمشري: الكشاف)الزخمشري 

 فيها.
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 وهذا الذي منعه الزخمشري أجازه األخفش وارتضاه ابن مالك.
: "والقول املرضي عندي. أن "كّلَّ"يف القراءة (٤61 /۶ :و حيان: البحر احمليطأب)يقول ابن مالك 

املذكورة منصوب على أن الضمري املرفوع املنوي يف "فيها" وفيها هو العامل وتقدمت احلال عليه مع 
َماَواُت َمْطوِيَّاٌت ﴿عدم تصرفه كما قدمت يف قراءة بعضهم:   . (۷۶:الزمر سورة) ﴾بَِيِميِنهِ َوالسَّ

واختار أبو حيان وغريه من النحاة أن تعرب "كّلَّ"بداًل من اسم إن. ألن كّل يتصرف فيها 
باالبتداء والنواسخ وغري ذلك. وإذا كانوا قد تأولوا حواًل أكتعاً، ويومًا أمجعاً، على البدل مع أهنا ال 

 يليان العوامل فأوىل بذلك "كّلَّ"
يف إعراب اآلية أن تكون "كّلَّ"بدالً  (۶/۲۷۷ :أبو حيان: البحر احمليط)اجتاه أىب حيان وإذا كان 

فهي بدل من اسم إن وهو الضمري يف إنا. وإبدال الظاهرِ من ضمري احلاضر بدل كل جائز إذا كان 
وهنا ال حنتاج إىل  (۱۱۲: ةسورة املائد) ﴾َتُكوُن لََنا ِعيدًا أَلوَّلَِنا َوآِخرِنَا﴿مفيدًا لإلحاطة كقوله تعاىل: 

 .. (56٤ :ام: املغين ابن هش)ضمري ألن بدل الكل ال حيتاج إىل ضمري 
وقد ذكر سيبويه أن ألفاظ التوكيد كلمة "عامة"جاء اجليش عامته والقبيلة عامتها، واهلندات 

ل ك  عامتهن فرتبط بالضمري. وقد خالف يف ذلك املبد فجعلها مبعىن أكثرهم فتكون بدل بعض من
 .(46 /۳ :الصبان)

 :بدل البعض وبدل االشتمال
 بدل البعض: -أ 

بدُل البعض هو بدل اجلزء من كله قليًّل كان ذلك اجلزء أو مساوياً أو أكثر وهذا النوع البد فيه 
وا  ﴿كقوله تعاىل:   (12٤ /۳حاشية الصبان )من الرابط وهو الضمري لريبط البعض بكله  ُُثَّ َعُموا َوَصمُّ

ُهم َكِثريٌ   فكثري بدل بعض من كل وقد ربط هذا البدل بالضمري. (۶۱:سورة املائدة) ﴾ِمن ْ
 بدل االشتمال: -ب 

هو بدل شيء من شيء يشتمل عامله على معناه كأعجبين الكتاب عرضه فعرضه بدل اشتمال 
ْهِر احلَْرَاِم ِقَتالٍ ﴿من الكتاب ربط بالضمري، ومنه قوله تعاىل:   (۱۱۶: سورة البقرة )﴾يف  َيْسأَلوَنَك َعِن الشَّ

. 
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وقد اشرتط أكثر النحاة وجود الضمري يف بدل البعض وبدل االشتمال غري أن ابن مالك رأى أن 
 وجوده أكثر فلم يشرتط..

فقد جاء يف شرح الكافية الشافية: واشرتط أكثر النحويني مصاحبة بدل البعض واالشتمال ضمرياً 
 :ة الشافيةابن مالك: الكافي)عائداً على املبدل منه. والصحيح عدم اشرتاطه لكن وجوده أكثر من عدمه 

1241). 
يأيت دون ضمري نه ال فقد ذكر أ( 285 /۱ :ملابن عصفور: شرح اجل)وهكذا ذهب ابن عصفور 

 ﴾اَع ِإلَْيِه َسِبيّلَوَّلِلَِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطَ ﴿فمن شواهد االستغناء. قوله تعاىل:  إال قليًّل.
فقد رأى ابن مالك وابن عصفور أن "من"بدل بعض من كل وقد خّل البدل من  (۷۶:سورة آل عمران)

 الرابط وهو الضمري.
 ﴾ْلَوُقودِ قُِتَل َأْصَحاُب اأُلْخُدوِد النَّاِر َذاِت ا﴿ومن شواهد بدل االشتمال اخلايل من الرابط قوله تعاىل: 

 /۱ :معاين القرآن: األخفش) ﴾َوَّلِلَِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت ... ﴿ويف قوله تعاىل:  (5، ٤: سورة البوج)
ر النحاة إىل أن "من"بدل بعض من كل فتكون موصولة آراء واجتاهات يف "من"فقد ذهب أكث (5٣5

يف موضع جر والعائد حمذوف. والتقدير من استطاع إليه سبيًّل منهم. وذكر ابن عصفور أن الضمري 
 للعلم به. (285 /۱ :ور: شرح اجلملابن عصف)قد حذف 

: "من شرطية فتكون يف موضع رفع باالبتداء.  (285 /۱ :ور: شرح اجلملابن عصف)وقال الكسائي 
ويلزم حذف الضمري الرابط هلذه اجلملة مبا قبلها وحذف جواب الشرط إذ التقدير. من استطاع إليه 
سبيًّل منهم فعليه احلج، أو فعليه ذلك. فقد رأى أن حذف جواب الشرط لفهم املعىن أحسن من 

ر هذا الرأي. والوجه األول أوىل لقلة احلذف فيه حذف الضمري من البدل". وقد استحسن ابن عصفو 
 .﴾َوَمْن َكَفر﴿وكثرته يف هذا، لكن يناسب الشرط جميء الشرط بعده يف قوله تعاىل: 

وقيل: من موصولة يف حمل رفع على أنه فاعل باملصدر الذي هو حج فيكون املصدر قد أضيف 
 إىل املفعول ورفع به الفاعل.

(، درنفس املص)ملعىن إذ ال يصح أن يكون املعىن أن هللا أوجب وهذا القول ضعيف من جهة ا
على الناس مستطيعهم وغري مستطيعهم أن حيج البيت املستطيع، ومتعلق  (۱/11:ويراجع البحر احمليط )
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الوجوب إمنا هو املستطيع، ال الناس على العموم. ويلزم على هذا أن يأُث الناس مجيعًا إذا مل حيج 
 املستطيع.

 نابت رأى الكوفيون يف هذه اآلية أن األصل ناره، ُث ﴾قُِتَل َأْصَحاُب اأُلْخُدودِ ﴿وله تعاىل: ويف ق
أل عن الضمري. وسيأيت حبث ذلك يف مكانه. ومما استدل به بعض النحاة على االستغناء عن الرابط 

بالرفع فامرأتك بدل بعض من كل  (۰۱:سورة هود) ﴾َوال يَ ْلَتِفْت ِمْنُكْم َأَحٌد ِإالَّ اْمَرأََتكَ ﴿قوله تعاىل: 
، ومثله قوله تعاىل: (121 /۱ :الزخمشري: الكشاف)رو. وهي قراءة ابن كثري وأىب عم وقد خّل من الرابط

يف قراءة اجلميع فالضالون بدل  (۲۷: من سورة احلجر 56) ﴾َوَمْن يَ ْقَنُط ِمْن َرْْحَِة رَبِِّه ِإالَّ الضَّالُّونَ ﴿
 بعض من الضمري املسترت يف يقنط ومل يؤت معه بضمري.

وإمنا مل يشرتط هؤالء الضمري يف بدل البعض من حيث هو ضمري، وإمنا اشرتطوه من حيث هو 
رابط. فإذا وجد الربط بدونه حصل الغرض من غري وجوده وهنا الربط متحقق بدونه، وذلك ألن إال 

من ُتام الكّلم األول وإال إلخراج الثاين من األول فعلم أنه بعضه فحصل الربط بذلك ومل  وما بعدها
، كما أن قوة تعلق املستثىن باملستثىن منه تغىن عن (٣52 /۱ :التصريح على التوضيح)حيتج إىل الضمري 

 .(۱/۲۷: التصريح على التوضيح)الضمري كالباء 

 معمول الصفة املشبهة:
 الصفة املشبهة أن يكون سببياً. أي إمساً ظاهراً متصًّل، بضمري يعود على االسم يشرتط يف معمول

السابق، وهذا الضمري هو الرابط مثل حممد مجيل صوته فالضمري يف صوته رابط يعود على حممد، ولو 
 قلت: حممد مجيل لكان يف مجيل ضمري يعود على حممد.

 ه مذكوراً كما سبق أن أشرت. وقد يكون حمذوفاً مثلوالرابط يف معمول الصفة املشبهة البد من وجود
سيبويه: )حممد مجيل الصوت أي منه فالرابط ومل يكن موجوداً يف اللفظ فهو حمذوف. هذا رأي البصريني 

وسيأيت يف مكان ( ۱/8٣:التصريح ( ، )211 /۱:ة الرضى: شرح الكافي (، )11٤ /۱:الكتاب. هارون 
 جود الضمري لفظاً.الحق رأي للكوفيني حول: عدم و 
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 ثانياً: الربط باالسم الظاهر
األصلي أن االسم الظاهر مىت احتاج إىل إعادته يف مجلة واحدة كان االختيار ذكر ضمريه مثل 
القرآن قرأته وقد ظهر يف بعض الرتاكيب العربية أن أعيد االسم السابق بلفظه فحل حمل الربط بالضمري 

 اجلملة اخلبية ومجلة الصلة والتوكيد.والربط باالسم الظاهر وقع يف 
 اجلملة اخلربية: -أ 

سبق أن أشرت إىل أن اجلملة اخلبية تربط يف األصل بالضمري، وقد حيل الظاهر حمل الضمري 
وضع الظاهر موضع الضمري قياساً ( 6٣ /۱سيبويه: الكتاب )فيكون رابطاً، وقد أجاز النحاة وسيبويه 

، وراجع ( ۱، 1: ةاحلاق سورة) ﴾احْلَاقَُّة َما احْلَاقَّةُ ﴿إن كان يف معرض التفخيم والتعظيم مثل قوله تعاىل: 
فاحلاقة مبتدأ، وما حلاقة  (۱،۱: سورة القارعة) ﴾اْلَقارَِعُة َما اْلَقارَِعةُ ﴿، وقوله:  (۰/٣22:البحر احمليط )

 مجلة خبية وقد ربط بينها وبني املبتدأ بإعادته بلفظه خباً للمبتدأ الثاين.
ولكي تكون الصورة مكتملة اجلوانب حنو وضع الظاهر موضع الضمري ينبغي أن نشري إىل رأي 

ر بلفظ لظاهسيبويه واألخفش إذا مل يكن املوقف موقف تفخيم أو تعظيم وما الرأي إذا مل يكن ا
 األول؟.

هذا ما سنحاول تغطيته وإن كانت بعض األمثلة ستخرج عن نطاق الربط يف اجلملة اخلبية فهذا 
:شرح يالرض) يمن باب لزوم الشيء وإكماله فاإلطار العام هو وضع الظاهر موضع الضمري أشار الرض

 موقف التفخيم أن حيل الظاهر أجاز يف غري( 62 /۱ :سيبويه: الكتاب)إىل أن سيبويه  (12 /۱:الكافية 
بويه للنابغة البيت نسبه سيوهذا حمل املضمر بشرط أن يكون بلفظ األول وهذا يف الشعر فقط ضرورة 

 قال الشاعر:، کما يف قصيدته من مجهرة أشعار العرب اجلعدي ومل يرد
 (1٤8-1٤5 :مجهرة أشعار العرب)سواقُط من حرٍّ وقد كان أْظهرا 

 َوحش يف ظُُلّلهِتاإذا الوحش ضم ال
 ومثله قول الشاعر:

 (62 /۱:سيبويه: الكتاب )نغََّص املوُت ذا الغىن والفقريا 
 ال أرى املوت َيْسِبُق املوَت شيء
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رح الكافية الرضى: ش)وإن مل يكن االسم الظاهر بلفظ األول مل جيز عند سيبويه، وأجازه األخفش 
 قال الشاعر: ، کماللكلحية العريىنهذا البيت  وإن مل يكن يف الشعر.( 12 /۱

 حباُل اهلَْوينا بالفىت أن تقطعا 
 (5٣ /۳ابن جىن: اخلصائص: ) إذا املرء مل يغش الكريهة أْوَشَكتْ 

 ففي هذا البيت حل الظاهر حمل املضمر ومل يكن بلفظ األول.
ض كل ع البعوأجاز األخفش كذلك أن يقال زيد قام أبو طاهر إذا كان زيد يكىن بأيب طاهر. ومن

 .(12 /۱: : شرح الكافية يالرض)جة هلم لوروده ذلك يف غري التفخيم وال ح
 مجلة الصلة: -ب 

مرة أخرى نعود إىل مجلة الصلة ورابطها بعد أن ذكرنا أهنا تربط يف األصل بالضمري نعود هنا مرة 
ذا هأخرى لنقول: إن اإلسم الظاهر قد خيلف الضمري فيحل حمله ويصبح الرابط هنا اإلسم الظاهر. 

 قال الشاعر: البيت جملنون بين عامر. 
 وأنَت الذي يف رْحِة هللا أطمُع 

َلى أْنَت يف كّل مْوِطنٍ فيا َربَّ   (۱/162:حاشية الصبان ) لَي ْ
لة ّلفصلة املوصول وهي مجلة أطمع يف رْحة هللا جاء العائد فيها االسم الظاهر وهو لفظ اجل

هنم قالوا: أي حبها، وحكى أ/ الّذي أْضَناَك ُحبُّ ُسَعاَدا ُسَعادُ  ومثله: واألصل وأنت الذي يف رْحتك.
 .(84 /۱ :السيوطى: مهع اهلوامع)أبو سعيد الذي رويت عن اخلدري. أي عنه 

َتاٍب َوِحْكَمٍة ُُثَّ َوِإْذ َأَخَذ اَّللَُّ ِميثَاَق النَِّبيِّنَي َلَما آتَ ْيُتُكْم ِمْن كِ ﴿ومن الربط بالظاهر قوله تعاىل: 
 (.من سورة آل عمران 81) ﴾ُكْم لَتُ ْؤِمُننَّ ِبهَجاءَُكْم َرُسوٌل ُمَصدٌِّق ِلَما َمعَ 

قال أبو على الفارسي وغريه من النحاة: "ما: اسم موصول مبتدأ، وصلتها آتيتكم، والعائد حمذوف 
تقديره آتيتكموه، ُث جاءكم معطوف على الصلة والعائد منها على املوصول حمذوف تقديره ُث جاءكم 

 عليه". وزعموا أن ذلك على مذهب سيبويه.رسول به فحذف لداللة املعىن 
وأما مذهب األخفش: "فإن الربط هلذه اجلملة العارية من الضمري حصل بقوله ملا معكم ألنه هو 
املوصول فكأنه قيل: ُث جاءكم رسول مصدق له فحصل الربط باالسم الظاهر الذي حل حمل الضمري، 
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املوصول  ف وجوابه لتؤمنن به، والضمري يف به عائد علىوخب املبتدأ الذي هو ما اجلملة من القسم احملذو 
و حيان: أب) املبتدأ وال يعود على رسول لئّل ختلو اجلملة اليت وقعت خباً عن املبتدأ من رابط يربطها به

 .(511 /2 :البحر احمليط
 النتيجة
ية. واكتفينا باهني القرآنية والدينيف ال اجلمل االمسيةحول  مجع وإعدادهإن جرينا يف  وضوعوهذا امل

من وضعه؛ ألن  أعرضنا عن الغاية ن كتبوا فيهامم خبّلصة بعض من آنواع اجلملة وبراهينها يف النتيجة
عض هذا النوع من أنواع الروابط يضم بإال هبا. رغم  األذهان ال حيصل بقراءة األدلة وخزهنا يفاليقني 

 :، وقد يستنثىن بعض العلماء بعض من اجلملاجلملة االمسية -أ  اجلمل احلالية وهذه اجلمل هي:
 ﴾ُب َوحَنُْن ُعْصَبةٌ لَِئْن َأَكَلُه الذِّئْ ﴿إذا وقعت اجلملة االمسية حاليًة فقد تربط بالواو. مثل قوله تعاىل: 

فاجلملة االمسية حال من الذئب أو من ضمري يوسف. وقد ارتبطت بالواو فقط.  (1٤: سورة يوسف)
ألن الضمري ال يصلح لصاحب احلال وهو الذئب أو ضمري يوسف ومن الربط بالضمري فقط قوله 

فاجلملة االمسية حال من الضمري يف اهبطوا،  (٣6: سورة البقرة) ﴾اْهِبُطوا بَ ْعُضُكْم لِبَ ْعٍض َعُدوّ ﴿تعاىل: 
ىل إ البيت لسّلمة بن جندل. وأنشده الفارسي:. هذا وجاء الربط بالضمري فقط وهو الكاف يف بعضكم

 الشاعر: هذا ومن ذلك قول (.112 /2الصبان ) ولوال جنان الليل ما آل جعفر عامر سرباله مل ميزق
 ولوال َحَناُن الليل ما آَب عامرٌ     إىل َجْعَفٍر ِسْربَالُه مل مُيزَّق 

 سرباله مل ميزق. مجلة حالية من جعفر، وربطت بالضمري فقط وهو يف كلمة: سرباله.فجملة 
: سورة البقرة) ﴾ُمونَ َفّل جَتَْعُلوا َّلِلَِّ أَْنَداداً َوأَنْ ُتْم تَ ْعلَ ﴿ومن الربط بالضمري والواو معاً. قوله تعاىل: 

 لضمري معاً.فاجلملة االمسية حال من الواو يف جتعلوا، وجاء الربط بالواو وا (22
صدرة يقصد اجلملة الفعلية املصدرة مباض تال إال وامل)اجلملة الفعلية املبدوءة مباض غري ما تقدم  -ب 

رقت مثل: جاء حممد وقد أش :(مباض متلو بأو فإن هذين النوعني ال يكون الرابط فيهما إال الضمري
الشمس فجملة وقد أشرقت الشمس مجلة حالية كان الربط فيها بالواو فقط، وقد يأيت الربط بالضمري 

لنابغة الذبياين االبيت ومنه  (12: سورة النساء) ﴾أَْو َجاُءوُكْم َحِصَرْت ُصُدوُرُهمْ ﴿فقط مثل قوله تعاىل: 
 :لغساينمن قصيدة يرثى هبا النعمان بن احلارث ا
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 َمَعارِفَها والسارياُت اهلواطُل 
اِر قد َغرّي البلى  وقَ ْفَت بربع الدَّ

فجملة قد غري البلى معارفها مجلة حالية ربطت بالضمري دون الواو وهذا قليل ومن الربط بالواو والضمري 
، فجملة (2٤6: سورة البقرة )﴾رِْجَنا ِمْن ِديَارِنَاوَما لََنا َأالَّ نُ َقاتَِل يف َسِبيِل اَّللَِّ َوَقْد ُأخْ ﴿معاً قوله تعاىل: 

أخرجنا  قرئ وقد أخرجنا من ديارنا حال من الضمري يف نقاتل. وقد جاء الربط بالواو والضمري معاً.
مبينًا للمفعول. وأخرجنا مبينًا للفاعل. أي أخرجنا العدو أو أخرجنا هللا بعصياننا فنحن منوت ونقاتل 

 (.256 /2 :أبو حيان: البحر احمليط) إىل أوطاننا وجيمع بيننا وبني أبنائنا.يف سبيله لريدنا 

 فهرس املصادر واملراجع:
 ةاملصري اهليئة، القاهرة: اخلصائ  (ه ٣12: املتوىف)املوصلي  جين بن عثمان الفتح ، أبوابن جىن .1

 الرابعة: للكتاب، الطبعة العامة
 ملجلشرح ا. )د.ت(.حممد، احَلْضَرمي اإلشبيليأبو احلسن علي بن مؤمن بن ، ابن عصفور .2

 .بغدادمكتبة عراق: ، 1ج
 الكافية شرح .(ه 642: املتوىف) هللا، عبد بن حممد الدين مجال هللا، عبد ، أبوابن مالك .٣

 وإحياء ميالعل البحث مركز القرى أم جامعةاملكرمة :  ، مكةهريدي أْحد املنعم عبد: احملقق، الشافية
 .األوىل الطبعة، املكرمة كةمب اإلسّلمي الرتاث

ملين اللبيب عن كتب م(. 1185. )مجال الدين عبد هللا بن يوسف أبو حممد، ابن هشام .٤
 .السادسة الطبعةسورية،  ،: دار الفكردمشق، حممد علي ْحد هللا و احملقق: د. مازن املبارك، األعاريب

 وضحأهللا. )د.ت(.  عبد بن أْحد بن يوسف بن هللا الدين عبد مجال حممد، ، أبوابن هشام .5
 والنشر لطباعةل الفكر دار: الناشرالبقاعي،  حممد الشيخ يوسف: احملقق ،مالك ابن ألفية إىل املسالك

 .والتوزيع
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(. م2221ملوصلي. )ا علي بن حممد السرايا أيب ابن يعيش بن علي بن البقاء يعيش ، أبوابن يعيش .6
 الدكتور: لتقدميا (ه 6٤٣: املتوىف) (الصانع وبابن يعيش بابن املعروف )، البن يعيششرح املفصل 

 .ه  1٤22 األوىل،: الطبعة، لبنان – بريوت العلمية، الكتب دار: الناشر، يعقوب بديع إميل
. أبو البقاء حمب الدين عبد هللا بن احلسني بن عبد هللا العكبي البغدادي، العكبي أبو البقاء .4

 –فكر : دار الدمشق، احملقق: د. عبد اإلله النبهان، البناء واإلعراباللباب يف علل (. م1115)
 .ه 1٤16األوىل،  الطبعة، سورية

، لألخفش القرآن معاىن م(.1112البصري. ) ُث البلخي بالوالء، اجملاشعي احلسن ، أبواألخفش .8
 . ابنه  1٤11 األوىل،: الطبعة القاهرة اخلاجني، مكتبة: الناشر، قراعة حممود هدى الدكتورة: حتقيق
. (د.ت) دلسياألن الدين أثري حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن حممد حيان أبو األندلسي، حيان
 لبنان.– الفكر دار: ، بريوتمجيل حممد صدقي: احملقق، 5و ٣و 2، ج التفسري يف احمليط البحر

 ياين.اجل الطائي مالك ابن هللا، عبد بن حممد الدين مجال هللا، عبد أبوالطائي،  مالك ابن .1
: بريوت ،املختون بدوي حممد. د السيد، الرْحن عبد. د: احملقق، الفوائد تسهيل شرح. (م1112)

 .ه1٤12 األوىل الطبعة، واإلعّلن والتوزيع والنشر للطباعة هجر
م(. 2222األزهري. ) اجلرجاويّ  حممد بن بكر أيب بن هللا عبد بن خالد الدين الوقاد، زين .12

 .ه 1٤21 األوىل الطبعة، لبنان-بريوت- العلمية الكتب دار: ، بريوتعلى التوضيح التصريح
البيان (. ه  1٤2٣. )أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب الكناين بالوالء، الليثي، اجلاحظ .11
 لبنان. : دار ومكتبة اهلّلل،، بريوتوالتبني

: احملقق ،مجهرة أشعار العربالقرشي. )د.ت(.  اخلطاب أيب بن حممد زيد القرشي، أبو اخلطاب .12
 .والتوزيع والنشر للطباعة مصر هنضة: قاهرةال، البجادي حممد علي

ابن  الوافية يف شرح الكافية(. م1145). جنم الدين حممد بن احلسن، الرضي اإلسرتاباذي .1٣
دار الكتب  :بريوت، حممد حمىي الدين عبد احلميدو  الزفزافو  حممد نور احلسن، احملققني: احلاجب

. (ه  ۱۲۸۶) أْحد، بن عمرو بن حممود هللا جار القاسم أبوالزخمشري، . ه 1٣15 عام النشر:، العلمية
 .الثالثة: الطبعة، العريب الكتاب دار، بريوت: التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف
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 الكتاب (ه 1٤28عمرو بن عثمان بن قنب احلارثي بالوالء، أبو بشر، امللقب سيبويه ) ،سيبويه .1٤
 .الثالثة، الطبعة، مكتبة اخلاجني، القاهرة، القاهرة: احملقق: عبد السّلم حممد هارون، ۱ج

، اجلوامع مجع شرح يف اهلوامع مهعالدين. )د.ت(. جّلل بكر، أيب بن الرْحن ، عبدالسيوطى .15
 .مصر – التوفيقية املكتبة: الناشر، هنداوي احلميد عبد: احملقق

أمايل ابن (. م1111. )أبو السعادات ضياء الدين هبة هللا بن علي بن ْحزة ،ابن الشجري .16
 .األوىل مكتبة اخلاجني، الطبعة: القاهرة، احملقق: الدكتور حممود حممد الطناحي، الشجري

 األمشوىن شرح على الصبان حاشية  م(.1114علي. ) بن حممد العرفان أبو ،الشافعي الصبان .14
 .ه  1٤14 األوىل: الطبعة، بريوت العلمية الكتب دار، لبنان: مالك ابن أللفية


