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مً بػن معائل الخالف بين  مىكف الؽاغش الىيجيري غيس ى ؤلبي

هداة البفشة والىىفت  في همارج ؼػشيت مً دًىاوي الشياك 

 والعباغياث

  امالحًز ،ظامٗت الٗلىم ؤلاؾالمُت ،َالب الض٦خىعاٍ، غبذهللا ظليمان كذوط

 امالحًز ،ظامٗت الٗلىم ؤلاؾالمُت ،هاثب الٗمُض الضعاؾاث الٗلُاو  كاع٥ؤؾخاط م، صيً الشحال غبذالشصاق

 امالحًز، ظامٗت الٗلىم ؤلاؾالمُت ،٧لُت الضعاؾاث اللٛاث الغثِؿت، لبنى بيذ غبذ الشخمً د/

 ملذمت:  

ماسخی، في صولت ٚاها، بخضي الضو٫ 1953قهض الكاٖغ الّض٦خىع ِٖسخی ؤلبي هىع الخُاة ٖام 
ُ
 م بمضًىت ٦

٣ُت الٛغبُت. و٢غؤ ال٣غآنألا  . وخهل ٖلى (1)، ومباصت الضعاؾاث الٗغبُت ؤلاؾالمُت ٖلى ًضي مكاًش بلىعنٍٞغ
ا، وطل٪ في  ىؽ، هُجحًر ضاصًت والخىظُه بمغ٦ؼ الخٗلُم الٗغبي ؤلاؾالمي، ؤُٚػي، اٚل . (2)م1971الكهاصجحن ؤلٖا

ا، وجسّغط ٞحها ٖام وبٗض طال٪ خهل ٖلى قهاصة الضبلىم في الٗغبُت بجامٗت باًغو، ٦ى ، وفي 1979ى، هُجحًر
ا خُض جسّغط مجها خامال قهاصة اللِؿاوـ في الٗغبُت  الؿىت هٟؿها وانل صعاؾخه في ظامٗت بلىعن، هُجحًر

م، وها٫ قهاصة 1986م، ٖاص بلى ظامٗت باًغو، ٧اهىا، وؤ٦مل صعاؾت اإلااظؿخحر في الٗغبُت ٖام 1985وفي 
ـ الٗغب اى وطل٪ في الضبلىم الٗالي في جضَع ا مً ظامٗت اإلال٪ ؾٗىص بالٍغ م خُض 1991ُت للىا٣َحن بٛحَر

ت ٖلى مىيٕى "الؿُجاعة"، وفي الٟترة ما بحن ٖامي  ٞاػ بجىاثؼ الكاٖغ الٟاث٤ في مؿاب٣ت قٍٗغ
ام ؤ٦مل ا2000و1996 ضٍ ؤؾخاطٍ الكُش آصم ٖبضهللا ؤلالىعي بلى  .(3)لضعاؾت في ظامٗت بلىعن، بيُجحًر ؤٞو

، ٞةلى "مضعؾت صعا الٗلىم لجبهت الٗلماء وألاثمت" بمضًىت بلىعن (4)م1971ؤلاؾالم، ؤًجبى، ٖام مضعؾت هىع 
لت. وبحن  ٖام   ٖمل مدايغا في الٗغبُت بجامٗت ٖشمان  1994بلى 1984خُض ٖمل مضعؾا وهاْغا إلاّضة ٍَى

، وماػا٫ لٗغبُتا لم اهخ٣ل بلى ظامٗت بلىعن خُض ٌٗمل خالُا مضعؾ1994بً ٞىصًى به٨خى، و٢بل جهاًت 
ى خالُا مً ؤ٧ابغ بجامٗت لُٛىن مىظ و٢خئظ ٌٗمل مضّعؾا في الجامٗت ٚحر ؤهه زال٫ طل٪ ٢طخی ؾىت  . َو

ا وطل٪ ؾىت   .     (5)م2007مدايغي ال٣ؿم و٧ان ٢ض اؾخٛل بمىهب عثِـ ٢ؿم الٗغبُت بجامٗت بلىعن هُجحًر

 هبزة غً ؼػشه وؼاغشيخه: -

اعؾاالكٗغ الٗمً ٞدى٫  ٌٗض ِٖسخی ؤلبي ٞدال  مً ٞغؾاهه اإلاخد٨محن ُٞه، ٢ا٫  غبي الىُجحري اإلاٗانغ، ٞو
ذ قى٦خه وجٟجغث ًىابُٗه، ٞامخاػ قٍٗغ  ضٍ وجه٣ُله ختی ٢ٍى ل مىاْبا ٖلى ٢ىله وججٍى الكٗغ ًاٞٗا، ْو

لى البالٚت، و٢ىة اإلاسُلت، واإلا٣ضعة ؤلابضاُٖت الىاصعة ًاؾحن . و٢ض ها٫ بالكٗغ ظىاثؼ وص(6)بدؿً الضًباظت، ٖو

                                                           

 Word Conference of Arabic at Dubai.  القضايا اإلنسانية ُب شعر عيسى أليب أبوبكر. ٕٗٔٓكفو، خليل اهلل زلمد عثماف. بود     ٔ

United Arabi Emirate.UNESCO  in book 2 ، ٕص. 

 .ٙٔعبد الباقي، شعيب أغاغا. تقدمي الرياض، ص     ٕ

 .ٜٙصماليزيا. ،اجلامعة اإلسالميةُب بالد يوربا: عيسى أليب أبوبكر ظلوذجا: دراسة فنّية حتليلية.  الّصارمي، عبد القهار عبد الوىاب. الشعر العريب    ٖ

 كصفحة نفسها. .ادلرجع السابق     ٗ

 مع تصرؼ يسَت. ٖٖٕص  . مطبعة أليب. ٔط ديواف شعر عيسى أليب أبوبكر.–مجبا، مشهود زلمود زلمد. "الشاعر ُب سطور" ُب الرياض      ٘

 .ٖٖٕديواف شعر عيسى أليب أبوبكر. ادلرجع السابق. ص–مجبا، مشهود زلمود زلمد. "الشاعر ُب سطور" ُب الرياض      ٙ
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اى يمً ٞٗلُاث  ت التي هٓمتها ظامٗت اإلال٪ ؾٗىص بالٍغ ٦شحرة، ؤٖالَا الجاثؼة ألاولى في اإلاؿاب٣ت الكٍٗغ
ُت خى٫ مًاع الخضزحن ٖام  ا وبالص الٗغب (1)م1991ؤؾبٕى الخٖى ، ووكغث له مجالث ؤصبُت في هُجحًر

 مغمى٢ت  -بىظه ؤزو -لٗغبي٢هاثض ٖضة. و٢ض ها٫ مً صاعسخي اللٛت الٗغبُت ومضعؾحها ومدبي الكٗغ ا
 
م٩اهت

ت ؤم اإلاٗاَض الٗلُا في البالص و٢ض ها٫ قٍٗغ ال٣بى٫ وؤلا٢با٫ لضي الٗلماء  .(2)ؾىاء في الجامٗاث الىُجحًر
اى ًًم َظا الضًىان بحن صٞخُه  ا وزاعظه وللكاٖغ الضًىاهان: ألاو٫: الٍغ والباخشحن والضاعؾحن في هُجحًر

-3ألازال٢ُاث -2اإلاضاثذ والتهاوي  -1نىٟذ في زماهُت ؤبىاب، وهي:  هدىا مً ماثت وؾب٘ ٖكغة ٢هُضة
 ٧ل ؤن وحٗجي، الؿباُٖاث: الشاوي. (3)اإلاغاسي -8الك٩ىي والٗخاب -7الٛؼ٫ -6الٟسغ -5الؿُاؾُت -4الىن٠

، ًدخىي الضًىان ٖلى ؤخض ٖكغة ٚغيا هي: الٟسغ، اإلاضح، قٗغ ؤبُاث ؾبٗت ٖلى َا٢هاثض مً ٢هُضة
، ماػا٫ اإلاىاؾباث، ا لؿُاؾت، الىن٠، الٛؼ٫، الخ٨مت، التهظًب السل٣ي، اإلاىاظاث، والترخُب، والخهٝى

ىه وزاعظه  (.4)الكاٖغ ًدحی بكٍٗغ اإلاىاؾباث الضًيُت والاظخماُٖت وألامؿُاث واإلااجمغاث صازل َو

 غشك بػن ألابياث ودساظتها:

ت والتي اجٟ ٤ ٞحها ِٖسخی ؤلبي، وببغاػ مى٢ٟه مً جىاو٫ الكاٖغ ؤلبي مىاي٘ مسخلٟت في ال٣ًاًا الىدٍى
ت والبهغة.  اؾخٗما٫ اللٛت ٖلى اإلاؿخىي الىدىي وبُان مضي اجباٖه ؤو مسالٟخه آلعاء الىداة في مضعؾتي ال٩ٞى

 ومشا٫ طل٪ في بٌٗ ؤبُاث الكاٖغ ِٖسخی ؤلبي.

َل" في الخعجب ٞٗل ؤو اؾم. -1 َٗ ْ
 نُٛت "ؤٞ

 (5)مٗلـم ًغوي نضي الُـالب  ما ؤظمـل الٗلَم بطا خـاػة  ٣ًى٫ الكاٖغ:

اَض في َظا البِذ ٢ى٫ الكاٖغ )
ّ

خُض ههب الكاٖغ "الٗلَم" بـٟٗل "ؤظمل" مً َىا  ما ؤظمل الٗلَم(والك
ا ابً  ُحن خُض ط٦َغ حن وال٩ٞى ؾاع ِٖسخی ؤلبي بلى  ؤن "ؤٞٗل" في الخعجب ٞٗل ال اؾم، والسالٝ بحن البهٍغ

م٨ً   الخٟهُل في مظاَب الىداة في َظٍ اإلاؿإلت ٖلى الىدى الخالي:ألاهباعي يمً مؿاثل السالٝ بُجهما، ٍو

َل" في المزهب الىىفيين: ؤوال َٗ ْ
ت ؤن "ؤٞ ضا: ؤظاػ هداة ال٩ٞى  ".خعجب، بهه اؾم هدى "ما ؤخؿً ٍػ

ُىن ٖلى مظَبهم بما ، ولى ٧ان ٞٗال لىظب ؤن ًخهّغٝ، ألن  ؤهه اؾم وؤهه ظامٌض ال ًإحي: واخخّج ال٩ٞى ًخهٝغ
 مً

َ
غي الباخض  .(6)، وظب ؤن ًلخ٤ باألؾماءم ًخهّغٝ،  و٧ان ظامضازهاثو ألاٞٗا٫، ٞلما ل الخهٝغ ٍو

ُحن مً جمؿ٪ بإن ٢ا٫: الضلُل ٖلى ؤن ؤٞٗل في الخعجب اؾم ؤهه ًضزله الخهٛحر، والخهٛحر مً  مً ال٩ٞى
 قـضن لىـا

 
لَر ٚؼالها ُْ م

ُ
 ؤ

َ
الُاث زهاثو ألاؾماء، واؾدكهضوا ب٣ى٫ الكاٖغ: ًاما ََ ا٫ِ والؿُمِغ مً  ًَّ ًْ ال ُ

٨ 

ْملَر"، و٢ض ظاء طل٪ ٦شحرا في الكٗغ وؾٗت ال٨الم.
َ
مُلَر" جهٛحر ؤ

ُ
 ٞـإ

ُحن مً جمؿ٪  بإن ٢ا٫: الضلُل ٖلى ؤن ٞٗل الخعجب اؾٌم ؤهه جصر ُٖىه هدى "ما ؤ٢ىمه"، و"ما ومً ال٩ٞى
مخم ؤبُٗه"، ٦ما جصر الٗحن فى الاؾم في هدى: "َظا ؤ٢ىم مى٪"، وؤبُ٘ مى٪"، ولى ؤ لىظب ؤن هه ٞٗل ٦ما ٖػ

في هدى: ٢ام وبإ، )وؤ٢ام، وؤبإ( في ٢ىلهم: "ؤبٗذ الصخيء" بطا ، ٦ما ٢لبذ مً الٟٗل  حّٗل ُُٖىه ب٣لبها ؤلٟا

                                                           

 ادلرجع السابق، كالصفحة نفسها.     ٔ

رللة الدراسات اللغوية ـ. " ظلاذج من علم ادلعاين ُب ديواف عيسى أليب أيب بكر اإللورم: دراسة حتليلية". ٖٕٔٓأبيكن، موسى عبد السالـ مصطفى.      ٕ
 .ٗٚٔص.كاألدبية. رللة ختصيصو نصف سنوية زلكمة تصدر عن قسم اللغة العربية كآداهبا اجلامعة اإلسالمية العادلية مباليزيا

 .٘أليب، عيسى أبوبكر. "الرياض". ادلرجع السابق. ص     ٖ

 .ٚٔر للطبع كالنشر كالتوزيع، القاىرة، صُب ديواف السباعيات. النها ٕٛٓٓتقدمي مجبا، مشهود زلمود زلمد.      ٗ

 .٘ٚ.  ُب ديواف السباعيات. النهار للطبع كالنشر كالتوزيع، القاىرة، ص ٕٛٓٓأليب، عيسى أبوبكر.     ٘

 .٘ٓٔص ، الناشر مكتبة اخلاصلي بالقاىرة.ٔ. اإلنصاؼ ُب مسائل اخلالؼ بُت البصريُت كالكوفيُت. طـٕٕٓٓابن األنبارم، أبو الربكات.     ٙ
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ّٖغيخه للبُ٘، وبطا ٧ان ٢ض ؤظغي مجغي ألاؾماء في الخصخُذ م٘ ما صزله مً الجمىص والخهٛحر وظب ؤن 
ضا بٟٗل وؤهه لِـ وؤما الظي ًض٫ ٖلى ؤهه لِـ ٩ًىن اؾما. ٢ىلهم: ما ؤٖٓم  الخ٣ضًغ ُٞه شخيء ؤخؿً ٍػ

مخم لىظب ؤن ٩ًىن الخ٣ضًغ: شخيء ؤٖٓم هللا وهللا حٗالى ٌُٖٓم ال بجٗل  هللا" ولى ٧ان الخ٣ضًغ ُٞه ما ٖػ
 . (1)ظاٖل

حن ٞٗل ماٍى ٖلى مظَبهم وبلُه طَب ؤبى الخ :مزهب البفشيين: زاهُا َل" في الخعجب، ٖىض البهٍغ َٗ ْ
ؿً "ؤٞ

ُحن كام مً ال٩ٞى ىن ٖلى مظَبهم بشالزت ؤوظه: .(2)ٖلى بً خمؼة ال٨ؿاجي  َو  واخخّج البهٍغ

ظٍ الىىن ال جلخ٤ ألاؾماء، بط ال ٌؿدى٨غ  الىظه ألاو٫: ؤن هىن الى٢اًت جلخ٤ َظا البىاء ٣٦ىل٪: ما ؤٖلمجي َو
، ٞإحى بالىىن لخ٣٘  ب٣ى آزغ الٟٗل ٦ؿغ آزغ الاؾم وبهما ٌؿدى٨غ ٦ؿغ آزغ الٟٗل ؤو الخٝغ ال٨ؿغة ٖلحها، ٍو

وهدّغع مً َظا ٖباعة ٞخ٣ى٫: لٟٔ جلؼمه هىن الى٢اًت ٖىض ؤلاياٞت بلى الُاء، ٞلم ٩ًىن  ٖلى ما ٧ان ٖلُه.
جي" ألن السال  لؼم ٖلُه الخٝغ هدى "مجي ٖو ًُ ٝ ما و٢٘  في ٧ىن َظا اؾما ٦ما ظاء في ٚحر الخعجب، وال 

مضزل ٞال ًىا٢ٌ به. وبن قئذ ط٦غث صلُل الخ٣ؿُم ٣ٞلذ لِـ ٞلم ٨ًً له َىا  اللٟٔ اؾما ؤو ٞٗال 
ظٍ  ٍٝ باالجٟا١، وال ًجىػ ؤن ٩ًىن اؾما، ألن الاؾم ال جلخ٣ه هىن الى٢اًت ٞال ج٣ى٫ ٞالن ياعبجي، َو بدغ

 الىىن جلخ٤ لٟٔ الخعجب ٣٦ىل٪: "ما ؤٖلمجي في ْى٪"، وهي مً زهاثو ألاٞٗا٫ ٞشبذ ؤهه ٞٗل. 

ؤٞٗل" في الخعجب ٞٗل ؤهه ًىهب اإلاٗاٝع والى٨غاث ؤٞٗل الظي َى اؾم ال ٌٗمل طل٪ والىظه الشاوي:  ؤن "
ِٝ  ٞةن ٢ُل: ٢ض ٖمل في اإلاٗاٝع ٣٦ى٫ الٗباؽ بً مغصاؽ: وبهما ًسخوُّ بالى٨غاث. ُى ا بالؿُّ وؤيغُب ِمىَّ

 ٞىهب ال٣ىاوـ بٟٗل ؤيغب.. ال٣ىاوؿا

ٖلى  ً مبيُا، بط ال ٖلت للبىاء زهىنالم ٨ً ن اؾماىاء مبجّي ٖلى الٟخذ ولى٧اوالىظه الشالض: ؤن َظا الب
 الٟخذ، ٞةن ٢ُل: ٖلت بىاثه قِئان:

 ؤي شخيء ؤوظب طل٪؟. ؤخضَما: جًمً مٗجی َمؼة الاؾخٟهام، ألن ٢ىل٪: ما
 
ضا  ؤخؿً ٍػ

َ٘ له خٝغ ُٞٗخ٣ض طل٪  والشاوي: جًمىه خٝغ الخعجب، ألن الخعجب مٗجی، وألانل في ٧ل مٗجی ؤن ًىي
االءوبن لم ًىُ  .(3)٤ به، ٦ما في بىاء َظا َو

َل" في الخعجب ٞٗل  َٗ ْ
حن الظي ٌكحر بلى ؤن "ؤٞ الخٔ الباخض ؤن ِٖسخی ؤلبي ًمُل بلى جغظُذ مظَب البهٍغ ٍو

 ًىهُب في ظمُ٘ ؤهىإ اإلاٗاٝع الىهب. 

ام -2  : (4)٣ًى٫ قاٖغها ِٖسخی ؤلبي. ٖىض الكاٖغ جيء اؾخٗما٫ ؾىي  بمٗجی ٚحر ْٞغ

٣ُْخـــــ وال ِؿـــــــُِذ ًَ
َ ْ
ـَ ِباْؾــــِم اإلا ــــ ْٟ ىْح   ُل الىَّ ًُ َ

ِهٍب وَظُهى٫ٍ ٞ
ْ
 ِؾَىي ُمظ

وط٦غ ابً الصجغي ؤن  .ٚحر بمجزلت اؾماوالكاَض في َظا البِذ )ؾىي مظهب( خُض ظٗل الكاٖغ "ؾىي" 
لها ٚحر"، ٞةن ٞخدذ ؤو "ؾىي في ؤلاؾخصىاء مٗضوصة في الٓٝغ ٞهي في مدل ههب ٖلى الٓٝغ ماصًت مٗجی 

ٍض. وال ًضزل الساٌٞ ٖلحها. بال في الكٗغ ٣٦ىله:  مضصتها وههبتها ههب الٓٝغ ٣ٞلذ: زغط ال٣ىم ؾىاء ٍػ

 (5)وما ٢هضث مً ؤَلها لؿىاث٩ا  ججاه٠ ًٖ ظل الُمامت ها٢تی

                                                           

 .٘ٓٔ.ٚٓٔ. اإلنصاؼ ُب مسائل اخلالؼ بُت البصريُت كالكوفيُت. ادلرجع السابق.صـٕٕٓٓابن األنبارم، أبو الربكات.    ٔ

 .ٕ٘ٛلباف. ص.-، دار الغرب اإلسالمي بَتكتٔ، التبيُت عن مذاىب النحويُت البصريُت كالكوفيُت. طٜٙٛٔالعكربل، أبو البقاء.   ٕ

 .ٜٕٛ-ٕٙٛ، التبيُت عن مذاىب النحويُت البصريُت كالكوفيُت. ادلرجع السابق. ص.ٜٙٛٔقاء.العكربم، أبو الب    ٖ

 .ُ٘ٚٔب ديواف السباعيات. النهار للطبع كالنشر كالتوزيع، القاىرة، ص  ٕٛٓٓأليب، عيسى أبوبكر.     ٗ

 89 ص  ديوانو لألعشى، القوؿ    ٘
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ُت ووظه ،جهٝغ ال التي الٓغوٝ مً ألجها ٖلحها الساٌٞ ًضزل لم وبهما  عظال ؤزظث :ج٣ى٫  ؤه٪ ٞحهما الٓٞغ

ٍض  ؾىي  ؤ٧لٟه ما لُٗمل ٍض  م٩ان ؤي ، ٍػ ٍض  ؾىي  الظي ظاء :٣ٞالىا بهما، ونلىا ٢ض وؤجهم ، ٍػ  بالظي ومغعث ، ٍػ

 مٗجی ومٗىاَما ، اإلاؿاواة خغوٝ ٖلى مكخملخان َما وبهما ،ةاإلاؿاوا مً الاؾخصىاء باب في ولِؿا ، ب٨غ ؾىاء

سال٠ .(1)ٚحر ُىن  بطَ :ب٣ىله وطل٪ الصجغي  ابً به ظاء ما ألاهباعي  ٍو ا ج٩ىن  ؾىي  ؤن بلى ال٩ٞى  وج٩ىن  اؾم 

ا
 
ىن  وطَب .ْٞغ ُىن  ؤما .اْٞغ بال ج٩ىن  ال ؤجها بلى البهٍغ  ج٩ىن  ؤجها ٖلى والضلُلا: ٢الى  بإن ٞاخخجىا ال٩ٞى

ُت، جلؼم وال ،"ٚحر " بمجزلت اؾما ل مً الكاٖغ ٢ا٫ السٌٟ، خٝغ ٖلحها ًضزلىن  ؤجهم الٓٞغ  (2)الٍُى

غوٍ ًْى٤ُ وال
ْ
ًْ  اإلا٨   م

َ
ىا َظلؿىا بطا   ِمْجهم ان٧ ًْ  وال ِمّ  ِؾىاِثىا ِم

ل مً الكاٖغ و٢ا٫ السٌٟ، خٝغ ٖلحها ٞإصزل  :الٍُى

٠
َ
جاه

َ
ًْ  ج ٢تي الُمامت ظّل  ٖ

َ
ًْ  ْث ما ٢هض   و ها ِلها م َْ َ

 ِلِؿىاِث٩ا ؤ

ُت جلؼم ال ؤجها ٖلى ٞض٫ ؛ السٌٟ الم ٖلحها ٞإصزل  ههؤ الٗغب بٌٗ ًٖ عوي ؤهه طل٪ ٖلى ًض٫ والظي .الٓٞغ

٘" ؾىائ٥ ؤجاوي " : ٢ا٫  .(3)بلُه طَبىا ما صخت ٖلى ٞض٫ ؛ ٞٞغ

ىن  وؤما ا، بال ال٨الم ازخُاع في اؾخٗملٍى ما ألجهم طل٪ ٢لىا بهما :٢الىا بإن ٞاخخجىا البهٍغ  :٢ىلهم هدى ْٞغ
ُتها ٖلى ًض٫ َىا ٞى٢ىٖها ؾىا٥، بالظي مغعث  :ؤي ؾىا٥، بغظل مغعث :٢ىلهم وهدى ٚحر، بسالٝ ْٞغ

: م٩اه٪ بغظل ثمغع " ى مىي٘ ههب ٖلى الٓٝغ بٟٗل م٣ضع، وج٣ضًٍغ ؿضُّ مؿض٥َ، َو "، ؤي: ٌٛجی ٚىاء٥ َو
ما ؤن "ؾىي" ال  اؾخ٣غَّ ؾىا٥ ؤي م٩اه٪، بسالٝ "ٚحر" في: مغعث بغظل ٚحر٥، والظي ًض٫ ٖلى حٛاًَغ

ت، هدى "ؾىا٥، وؾىي الٗا٢ل" ولى "ٚحر": مغعث  ٢لذ "ؾىي ٖا٢ل" لم ًجؼ، لى٢لذ في جًاٝ بال بلى مٗٞغ
ُحن ٧لماث ٖلى الجىاب ؤما (.4)بغظل ٚحر ٖا٢ل، ل٩ان ظاثؼا  (5)الكاٖغ ٢ى٫  مً ؤوكضٍ ما :ال٩ٞى

٤ وال ُِ غوٍ ًْى
ْ
ًْ  اإلا٨ ان م

َ
ىا َظلؿىا بطا   ِمْجهم ٧ ًْ  وال ِمّ  ِؾىاِثىا ِم

 (:6)آلازغ و٢ى٫ 

٠
َ
جاه

َ
ًْ   ج ٢تي الُمامت ظّل  ٖ

َ
ًْ  ْث ما ٢هض و   ها ِلها م َْ َ

 اِلِؿىاِث٩ ؤ

ىضها ،الكٗغ لًغوعة طل٪ ظاػ ٞةهما ُت ًٖ جسغط ؤن ًجىػ  ؤهه ٖو  في السالٝ ٣ً٘ ولم الكٗغ، يغوعة في الٓٞغ

ا طل٪ ٞٗلىا وبهما ،الًغوعة خا٫  عوٍو ما وؤما .ٚحر مٗجی في ألجها الًغوعة خا٫ في ٚحر بمجزلت اؾما واؾخٗملَى

بت، قاطة عواًت وهي زغوان، ؤبي ًٖ لٟغاءا بها جٟغص ٞغواًت " ؾىائ٥ ؤجاوي" : ٢ا٫ ؤهه الٗغب بٌٗ ًٖ  ٞال ٍٚغ

ُىن  بلُه طَب ما وألاعجر .(7)حجت ٞحها ٩ًىن   :ًإحي إلاا ال٩ٞى

ي ﴾ :حٗالى ٢ىله مً ؾىي وؾىاء ؤما" :ألاهضلسخي خُان ؤبى ٢ا٫ -1 ا ُؾى  اه 
َ
هَذ َم٩

َ
 ؤ

َ
ًُ َوال ْد

َ
ٍُ  (.8)﴿ه َغآ

َ
ٞ َ٘ لَ

َّ
اَ

َ
ٞ﴿

َجِخُِم﴾
ْ
ان ال اناؾم ٞهما  (.1)ِفي َؾَىاء ال ا ْٞغ

 
  (.2)اجٟا٢

                                                           

 .ٜٖ٘،ص1 . مطبعة ادلدين شارع العباسية القاىرة. جٔاألمايل. ط .ٕٜٜٔة. الشجرم، ىبة اهلل بن علي بن زلمد بن محز  ابن    ٔ

 .ٖٔ/صٔ. الكتاب ٕٗٗ/ٔ، شرح أبيات سيبويو ٖٛٗ/صٖالبيت للمرار بن سالمة العجلي، خزانة األدب    ٕ

 .ٖٕ٘ -ٕٕ٘ اخلالؼ. ادلرجع السابق.  ص مسائل ُب االنصاؼ ابن األنبارم، أبو الربكات   ٖ

 .ٕٗ٘ -ٖٕ٘ سو. صادلرجع نف   ٗ

 .ٖٔ/صٔ. الكتاب ٕٗٗ/ٔ، شرح أبيات سيبويو ٖٛٗ/صٖالبيت للمرار بن سالمة العجلي، خزانة األدب   ٘
 .89 ص  ديوانو لألعشى، القوؿ   ٙ

 .ٕ٘٘ -ٕٗ٘ اخلالؼ. ادلرجع السابق. ص مسائل ُب ابن األنبارم، أبو الربكات.  االنصاؼ   ٚ

 ٛ٘: ٕٓطو القرآف.    ٛ
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ي وط٦غ -2 ُحن لغؤي ٖغيه بٗض الؿَُى حن ال٩ٞى صخی ٢ى٫  في ٖلحها الجاع اصزا٫ ؤن اؾخٗمالها في والبهٍغ  ألٖا

ُت مً ًسغظها الؿاب٤  (.3)الٓٞغ

 :مال٪ ابً ٢ا٫ ٚحر، به حٗامل بما "ؾىي " ٣ُٖل وابً مال٪ ابً ٖامل - 3

 ظٗال رلٛح ما ألاصر ٖلى   اظٗال ؾىاء ؾىي  ولؿىي 

ت قىاَض بإعبٗت ٞاؾدكهض ، عؤًه ٣ُٖل ابً وؤًض ت إلاجُئها قٍٗغ ٖى  (.4)ومجغوعة ومىهىبت مٞغ

 :ٖلحها الجغ خٝغ صزى٫  .ؤ

ت قىاَض زالزت ألاهباعي  ط٦غ. ب   .(5)ومً والالم بالباء مجغوعة إلاجُئها قٍٗغ

ا ج٩ىن  ، مىاي٘ ؤعبٗت لها ؾىي  ؤن ٢بله الؼظاجي ط٦غ .ط اْو  اؾم 
 
ا ٧اهذ وبطا ومهضَعا، اوجد٣ُ٣   ٞغ  اؾم 

صخی ب٣ى٫  واؾدكهض ، ٚحر بمٗجی ظاءث  .(6)الؿاب٤ ألٖا

ُحن ُما ًالخٔ الباخض ؤن ِٖسخی ؤلبي وا٤ٞ مظَب ال٩ٞى  مالػمت لِؿذ و" جإحي بمٗجی )ٚحر( ؾىي " ؤن ٖلى ٞو

ُت ىن  ًغي  ٦ما للٓٞغ  .البهٍغ

 مجيء الاظم اإلاشفىع بػذ لىال غىذ الؽاغش ؤلبي    -5

 (:7)ؤلبي٣ًى٫ ِٖسخی 

ُخـــــــَىا َٗ ِغَ
َ

ْذ ق
ْ
اه

َ
ا ٧

َ َ
ـــــــــضاُء إلا ِٟ

ْ
 ال

َ
ْىال

َ
اءَ    ل ـــغَّ

َ
ـــــــ٣َْل ٚ

َ
ٗـ

ْ
ي ال ْغضخِ

ُ
ِ٘ ج ــــــَغاِج

َّ
ـــْحَر الك

َ
 ز

ــــــَىا
ُ
َواِثل

َ
ـــــــــاّصْث ؤ

َ
ا ق

َ َ
اُم إلا

َ
ِىث

ْ
 ال

َ
ْىال

َ
ـــ   ل

ْ
ّؽِ ِبه

ُ ْ
ــــأِدي َمِخــــحَن ألا ــــْغَح الخَّ

َ
ــــــــــــاءَ نـ

َ
 ك

ٕى في )الٟضاُء، و الىثاُم(، ٞةن  جىاو٫ الكاٖغ ؤلبي في البِذ ألاو٫ والشاوي ؤصاة الكٍغ )لىال(، وهي ٖاملت اإلاٞغ
ا، و)لىال(  ٖى ؤصاة مغ٦بت مً )لى( +)ال( الىاُٞت، جاصي  –َىا  –الاؾم )الٟضاُء، والىثاُم( الىا٢٘ بٗض )لىال( مٞغ

، ؤما الالم اإلا٣ترهت ٣ٞض ؤٞاصث عبِ ما بٗضَا بما ٢بلها مٗجی الكٍغ الضا٫ ٖلى امخ ىإ الصخيء لىظىص ٚحٍر
غي  (.8)لخى٦ُض مٗجی التر٦ُب ٌض أل٦غمخ٪" ٍو ٘ الاؾم بٗضَا، هدى " لىال ٍػ ُىن بلى ؤن )لىال( جٞغ وطَب  ال٩ٞى

ىن ؤن "لىال"  ًغجٟ٘ باالبخضاء ُىن ٞاخخج  .(9)البهٍغ ٘)لىال(  ؤن :ب٣ىلهم ال٩ٞى  ًٖ هاثبت ألجها بٗضَا ؾمالا  جٞغ

٘ ْهغ لى الظي الٟٗل ٌض أل٦غمخ٪"  ؛ الاؾم لٞغ  ًغجٟ٘ الاؾم ؤن ٖلى ًض٫ والظي ألن الخ٣ضًغ في ٢ىل٪: " لىال ٍػ

ا ؤن لىال : )٢ىل٪ هدى ، مٟخىخت ٧اهذ بٗضَا و٢ٗذ بطا ("ؤن" ؤن الابخضاء صون  بها ض   ولى(، أل٦غمخ٪ طاَب ٍػ

٘   مىي٘ في ٧اهذ  .(10)بلُه طَبىا ما صخت ٖلى ص٫ الٟخذ وظب ٞلما م٨ؿىعة، ج٩ىن  ؤن ظبلى  الابخضاءٞع

                                                                                                                                                                                   

 .٘٘: ٖٛالصافات  القرآف.   ٔ

 .ٛٗ٘ٔ، صٖ،  مطبعة ادلدين ادلؤسسة السعودية مبصر  جٔ. ارتشاؼ الضرب من لساف العرب. طٜٜٛٔاألندلسي، أبو حياف.    ٕ

 .ٕٔٔ، صٖـ. االشباه كالنظائر ُب النحو. مطبعة دمشق.جٜٚٛٔالسيوطي، اجلالؿ الدين.    ٖ

 .ٗٔٙ-ٔٔٙ، صٔابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك، ج   ٗ

 .ٖٕ٘اخلالؼ. ادلرجع السابق. ص مسائل ُب ابن األنبارم، أبو الربكات . االنصاؼ   ٘

 .ٕٗ-ٖٕالزجاجي، حركؼ ادلعاين، ص   ٙ

 ُٜٛٔب ديواف السباعيات. النهار للطبع كالنشر كالتوزيع، القاىرة، ص ٕٛٓٓأليب، عيسى أبوبكر.    ٚ

.ك أبوا لعباس، ٗٗٔ. ص٘لبناف. ج -. دار الكتب العلمية بَتكتٔشرح ادلفصل للزسلشرم. ط. ٕٔٓٓأنظر: ابن يعيش، موفق الدين، أيب البقاء.    ٛ
 .ٚٚ-ٙٚ.ص ٖج  . األكقاؼ ادلصرية.ٔ. كتاب ادلقتضب. طٜٜٗٔزلمد بن يزيد ادلربّد. 

 .ٙٙاخلالؼ. ادلرجع السابق. ص مسائل ُب ابن األنبارم، االنصاؼ    ٜ

 .ٛٙ-ٙٙادلرجع السابق. ص    ٓٔ
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ىن  وؤما  بطا ٌٗمل بهما الخٝغ ألن وطل٪ ،"لىال" صون  باالبخضاء ًغجٟ٘ ؤهه ٢لىا بهما :٢الىا بإن ٞاخخجىا البهٍغ

٣ى٫ ، بل ٢ض جضزل ٖلى الٟٗل، ٦ما جضزل ٖلى الاؾم، ٍوالٟٗل صون  باالؾم جسخو ال "لىال"و مسخها، ٧ان
ي ٢ــــــــْض َعمُُتُهــــــُم  ؤخض الكٗغاء: ِ

ّ
٥ِ بو ِمـــْدُضوِص   ال َصعَّ صعُّ  لىال ُخِضصُث وال ٖظعي لـِ

، ٞىظب ؤن ال ج٩ىن ٖاملت، وبطا لم ج٨ً  ٣ٞا٫ "لىال خضصث" ٞإصزلها ٖلى الٟٗل؛ ٞض٫ ٖلى ؤجها ال جسخوُّ
ا باالبخضاء. ٖى حن ٧لماث ًٖ الجىاب وؤما ٖاملت وظب ؤن ٩ًىن الاؾم مٞغ  بهما الخٝغ بن": ٢ىلهم ؤما :البهٍغ

ا، ٧ان بطا ٌٗمل   ولىال مسخه 
ٌ
ا، ٧ان بطا بال ٌٗمل ال الخٝغ ؤن وؿلم :٢لىا مسخو، ٚحر خٝغ  ال ل٨ً و مسخه 

 ؤبى ًغي في خحن  .(1)، ٢ىلهم: " بهه ًضزل ٖلى الٟٗل ٦ما ًضزل ٖلى الاؾممسخو ٚحر خٝغ "لىال "ؤن وؿلم

 وبظل٪ .(2)باالبخضاء ًغجٟ٘ ٚحٍر لىظىص  الصخيء بها ًمخى٘ التي "لىال "بٗض الىا٢٘ الاؾم ؤن ي ال٨ٗبر  بً الب٣اء

ُىن  بلُه طَب ما الب٣اء ؤبى ًسال٠ ُحن ؤن ًغي  ٦ما الاهباعي  ُٞه جبٗهم وما ال٩ٞى  بٖغاب في هٓغ وظتهي لل٩ٞى

 .لىال بٗض الىا٢٘ الاؾم

 .بالٟٗل الٟاٖل ٧اعجٟإ "لىال" بىٟـ ًغجٟ٘ ؤهه ؤخضَما: 

 .(3)مدظٝو بٟٗل ًغجٟ٘ :والشاوي 

ُىن  واخخج  :ؤوظه بشالزت ال٩ٞى

٘ ٖمل وبهما اإلاسخهت، الخغوٝ ٦ؿاثغ ُٞه ٖامال ٩ٞان باالؾم ًسخو خٝغ َظٍ لىال نؤؤخضَا:   ولم الٞغ

 .والٟاٖل الٟٗل ٞإقبه باالؾمٌؿخ٣ل  ألهه لجغ،او  الىهب ٌٗمل

 . وؤزىاتها (بنــ)٦ ٖاملت ٩ٞاهذ ٗلالٟ مٗجی مٗىاٍ "لىال "نؤالىظه الشاوي:  

ِدحَن ﴾: حٗالى ٣٦ىله لىال بٗض جٟخذ "ؤنالىظه الشالض: ؤن " َؿّبِ
ُ ْ
ًْ اإلا اَن ِم

َ
ُه ٧ هَّ

َ
 ؤ

َ
ْىال

َ
ل
َ
 ٖملذ وما اإلاٟخىختو  (4)﴿ ٞ

ظا ٢بله، إلاا مٗمىال ٩ًىن  بل مبخضؤ ٩ًىن  ال ُٞه  (.5)مبخضؤ ب٩ىهه ال٣ى٫  ًٟؿض َو

غي  حن ؤن ٍو ضَمج حجج ؤعب٘ للبهٍغ  :بلُه طَبىا ُٞما ٍا

٘، الاؾم في ٌٗمالن ال التر٦ُب ٢بل "وال" "لى" ؤنَّ  الىظه ألاو٫:    ٖضم ألانل ألن ،التر٦ُب بٗض ٨ٞظل٪ الٞغ

 
َ
  و حرُُّ الخٛ

ْ
 .حرُِ الخٛ

 "لىال"و قبهه ؤو الٟٗل یٗجم ُٞه ٧ان بطا م٣امها الخٝغ ٣ًام وبهما لؤلٞٗا٫، الٗمل في ألانل ؤن الىظه الشاوي:
 .٦ظل٪ ذلِؿ

ظا" الث"و مشل "ما"، ًىهب، خٝغ ٧ل بط مىهىب، مٗه ل٩ان بها اعجٟ٘ لى الاؾم نؤالىظه الشالض:  ال  َو
 .جد٨م مدٌ به اعجٟاٖه ٞضٖىي  الٗغب مً مؿمٕى َى وال ٢ُاؾه، ًصر ٞال له مىهىَب 

  م٩اهه ويٗذ لى ؤه٪ الىظه الغاب٘:
 
 .(6)مٗجی للجملت ٨ًً لم مٗىاٍ، في ٞٗال

٘ في الاؾم ومما ْهغ ل لباخض ؤن قاٖغها ِٖسخی ؤلبي ٞةهه ًمُل بلى عؤي ابً ألاهباعي ومً جبٗه في  ٖامل الٞغ
ُىن؛   ظا ما عجخه ال٩ٞى  .بالٟٗل الٟاٖل ٧اعجٟإ "لىال" بىٟـ ًغجٟ٘ ؤههالىا٢٘ بٗض "لىال"، َو

                                                           

 .ٓٚ-ٜٙجع السابق.. صادلر    ٔ
 .ٜٖٕالعكربم، أبو البقاء. التبيُت عن مذاىب النحويُت البصريُت كالكوفيُت. ادلرجع السابق. ص   ٕ
 .ٜٖٕادلرجع نفسو. ص    ٖ

 .ٖٗٔ: ٖٚالقرآف. الصافات   ٗ

 .ٕٔٗالعكربم، أبو البقاء.  التبيُت عن مذاىب النحويُت البصريُت كالكوفيُت. ادلرجع السابق. ص   ٘

 .ٕٓٗالعكربم، أبو البقاء. التبيُت عن مذاىب النحويُت البصريُت كالكوفيُت. ادلرجع السابق. ص   ٙ
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 لذي غيس ى ؤلبي مجيء الشافؼ لخبر "بن"   -2

 ٣ًى٫ ِٖسخی ؤلبي:

ــــــــ
ّ

ك
َّ
 ِبنَّ الد

ٌ
ــــــــــــــــــ٠ ُْ َم َي

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــُذ    ــــــــائ ُْ َب

َ
ُض ؤ

َ
ُه ٢

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــُؼول

ُ
 (1)ه

 ؾـــــــــــــــــــــــــــغاط
َ
اة ذ   بنَّ الخـــــــــــــــــُـ  وؤهــــــــــــذ ُٞـــــــــــــه الــــــــــــــــــــــٍؼ

 ؾـــغاٌط(والك
َ
( و)بنَّ الخُاة

ٌ
ــ٠ ُْ َم َي

ُ
ائ

ّ
ك

َّ
٘ السبر ٦ما   اَض ُٞه ٢ىله: )ِبنَّ الد ظٗل الكاٖغ بن وؤزىاتها جٞغ

٘ السبر مظَبان مكهىعان:  جىهب اؾمها.  وللىداة في مؿإلت )بن( بٞغ

ُحن:   اإلاظَب ألاو٫: َى مظَب ال٩ٞى

( وؤزىاتها ال غون ُٞه ؤن )بنَّ ٘ السبر، هدى )بن ػ  ٍو  ٢اثٌم( ٞاخخججٞغ
 
،   ٍضا ُىن ؤن ألانل في َظٍ ألاخٝغ ال٩ٞى

 ٌٕ ؤن ال جىهَب الاؾم، وبهما ههبخه ألجها ؤقبهذ الٟٗل، ٞةطا ٧اهذ بهما ٖملذ ألجها ؤقبهذ الَٟٗل، ٞهي ٞغ
 ٩ًىن ؤي٠ٗ مً ألانل، ُٞيبػي ؤن ال

 
ا ٖلُه ٞهي ؤي٠ٗ مىه، ألن الٟٕغ ؤبضا ٌٗمل  ٖلُه، وبطا ٧اهذ ٖٞغ

ت بُجهما، في السبر، ظ ا ٖلى ال٣ُاؽ في خِ الٟغوٕ ًٖ ألانى٫؛ ألها لى ؤٖملىاٍ ٖمله ألّصي طل٪ بلى الدؿٍى ٍغ
ٗه ٢بل صزىلها، وؤما الظي ًض٫ ٖلى ي٠ٗ ٖملها ؤهه ًضزل  وطل٪ ال ًجىػ، ٞىظب ؤن ٩ًىن با٢ُا ٖلى ٞع

 :(3)، ٢ا٫ ابً العجاط(2)ٖلى السبر ما ًضزل ٖلى الٟٗل لى ابخضت به

ْخـــغُ 
َ
 ال جـ

 
حرا ُِ

َ
حِهُم ق ِٞ ّىـِي 

َ
٦   

 
حرا َِ

َ
ْو ؤ

َ
ــــَ٪ ؤ ـِ لـ

َْ َ
 ؤ

 
ي ِبطا ِ

ّ
 ِبو

 ؤ٦غم٪. 
 
  ٦ما  لى٢لذ: بطا

 
 لم ٌٗمل ُٞه "بطا

 
(، ولى ٧ان الٟٗل زبرا

 
 ٞىهب " ؤَل٪" بــــ)بطا

 و٦ظل٪ ٢ىلهم: بن ُٞ٪ عاٚب 
 
ضا و٢ىلهم: "بن بَ٪ مإزىط" ٞإلٛاَا وؤصزلها ٖلى خٝغ الجغ ولم ًىهْب بها ٍػ

ٕى  ض٫ ٖلى طل٪ ج٣ضًم مىهىبها ٖلى اإلاٞغ ض وبن ب٪ ٨ًٟل ٖمغو" ولم ًلٜ الٟٗل بإن يٟٗها في الٗمل، ٍو ٍػ
 بسالٝ الٟٗل

 
 . (4)بًجابا

 اإلازهب الثاوي: هى مزهب البفشيين:

٘ السبر وفي حجتهم خُض ٢الىا بن َظٍ ألاخٝغ حٗمل في السبر؛ وطل٪ ألجها  ىن ظٗلىا )بن( جٞغ وؤما البهٍغ
ذ في ، ووظه اإلاكابهت بُجهما مً زمؿت ؤوظه: ٢ٍى  ومٗجی 

 
 مكابهتها للٟٗل؛ ألجها ؤقبهخه لٟٓا

 ألاو٫: ؤجها ٖلى وػن الٟٗل.

 الشاوي: ؤجها مبِىت ٖلى الٟخذ ٦ما ؤن الٟٗل اإلااضخي مبجي ٖلى الٟخذ.

 الشالض: ؤجها ج٣خطخي الاؾم ٦ما ؤن الٟٗل ٣ًخطخي الاؾم.

 ى: )بهجي، و٦إهجي( ٦ما جضزل ٖلى الٟٗل، هدى ) ؤُٖاوي، وؤ٦غمجي(.الغاب٘: ؤجها جضزلها هىن الى٢اًت هد

السامـ: ؤن ٞحها مٗجی الٟٗل، ٞمٗجی )بّن، وؤن(: خ٣٣ذ، ومٗجی )٦إن(: قبهذ، ومٗجی )ل٨ً( اؾخضع٦ذ،  
ٕى ومىهىب؛ ٨ٞظل٪  ٞلما ؤقبهذ الٟٗل مً َظٍ ألاوظه وظب ؤن حٗمل ٖمل الٟٗل، والٟٗل ٩ًىن له مٞغ

                                                           

 .ُ٘ٗب ديواف السباعيات. ادلرجع السابق. ص  ٕٛٓٓأليب، عيسى أبوبكر.     ٔ
 .ٖ٘ٔاخلالؼ. ادلرجع السابق. ص مسائل ُب ابن األنبارم، أبو الربكات . اإلنصاؼ     ٕ

 كبة بن العجاج .البيت لر     ٖ

 .ٖٙٗالعكربم، أبو البقاء . التبيُت عن مذاىب النحويُت البصريُت كالكوفيُت. ادلرجع السابق. ص     ٗ
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ٕى مكبها بالٟاٖل، واإلاىهىب مكبها باإلاٟٗى٫، َظٍ ألاخٝغ ً ٕى ومىهىب، ل٩ُىن اإلاٞغ يبػي ؤن ٩ًىن لها مٞغ
، ٞإلؼمىا الٟٕغ الٟٕغ ٕى ٕٞغ ، وج٣ضًم اإلاىهىب ٖلى اإلاٞغ  .(1)ألن ٖمل )بن ٕٞغ

ُحن:   وؤما الغص ًٖ حجج ال٩ٞى

 ؤَل»ؤخضَا: ال وؿلم ؤهه زبر "بن" بل زبر 
 
: بوي ؤط٫ بطا  ٪. وخظٝ لضاللت ما بٗضٍ ٖلُه. بن" مدظٝو ج٣ضًٍغ

 لً ًًغْب ٦ظل٪ ٢لذ 
 
ضا والشاوي: ه٣ضع ؤهه السبر ول٨ً و٢ْٗذ "بطا" مى٢٘ السبر وؤقبهذ "لً" ٦ما ج٣ى٫: بن ٍػ

 َا َىا.

والشالض: بّن طل٪ قاط ال جىا٢ٌ به ألانى٫، وال ًشبذ به ؤنل. وؤّما ب٣ُت اإلاؿاثل ٩ٞلها لم جلٜ ٞحها بن، بل 
ٌض وطل٪ ٦شحٌر في الكٗغ و ال٨الم اؾمها مدظٝو وما  .(2)بٗضَا ظملت في مىي٘ السبر، والخ٣ضًغ: بهه ب٪ ٍػ

واؾخض٫ ابً ألاهباعي ٖلى ٞؿاص ما طَبىا بلُه ؤهه لِـ في ٦الم الٗغب ٖامل ٌٗمل في ألاؾماء الىهب بال 
٘، ٞما طَبىا بلُه ًاصي بلى جغ٥ ال٣ُاؽ ومسالٟت ألانى٫ لٛحر ٞاثضة، وطل ٗمل الٞغ ٪ ال ًجىػ، ٞىظب ؤن َو

٘ ٦ما ٖملذ في الاؾم الىهب الخٔ الباخض ؤن ِٖسخی ؤلبي في اإلاؿإلت ما٫ بلى عؤي  (.3)حٗمل في السبر الٞغ ٍو
هداة البهغة، وطل٪ بجىاػ )بن( بالغاٞ٘ السبر، ألؾباب ٦شحرة بهظا اإلاظَب مً الخِؿحر ٖلى اإلاخ٩لم، والسغوط 

غابُت، التي ظاءث للسغ  ٘ السبر(.مً الخ٣ُٗضاث ؤلٖا ى )بن وؤزىاتها ال جٞغ  وط مً اإلاؿإلت اإلا٣غعة، َو

 اظخػمال الممير الياف ملام سفؼ  في لىالِن غىذ الؽاغش: -1

 :(4)ل٣ض ظاء لىال٥ في صًىان ِٖسخی ؤلبي خُض ٣ًى٫ 

ـــــــــاِجــــي َُ ـــُذ   لــىال٥ِ ٧اهـــْذ َخ ُْ ـــَىـــــــــــــــخ
َ
 َوٞ

 
َِؿـــت ِٗ ــــــ

َ
 ج

ل الكاٖغ في َظا البِذ الًمحر اإلاخهل م٘ لىال ٣٦ىله: "لىال٥"، وظٗل ِٖسخی ؤلبي ال٩اٝ في مىي٘ اؾخٗم
٘. في خحن ًغي ابً الصجغي ؤهه ًجىػ اؾخٗما٫ الًمحر اإلاخهل م٘ لىال، هدى: لىال٥، ولىالٍ، ولىالي،  ٞع

غي ؤن الًمحر اإلاخهل بها مجغوع بها ُحن وألازٟل (5)ٍو ى بظل٪ ًسال٠ ال٩ٞى حن  الظًً عؤوا ، َو مً البهٍغ
.٘ ُىن ٞاخخجىا بإن ٢الىا: بن الُاء وال٩اٝ في  ؤن الُاء وال٩اٝ في "لْىالَي، ولىال٥َ" في مىي٘ ٞع ؤما ال٩ٞى

٘ بها ٖلى مظَبىا، وباإلبخضاء ٖلى مظَب٨م،  ٘ ألن الٓاَغ الظي ٢ام م٣ام الُاء وال٩اٝ م٣امه ٞع مىي٘ ٞع
ُىن: ٨ٞظل٪ ما ٢ام م٣امه. وال ًجىػ ؤن ٣ًا٫ "َظا ًبُل بــــ)ٖسخی( ٞةن )ٖسخی( حٗمل في اإلآهغ  و٢ا٫ ال٩ٞى

٘ وفي اإلا٨جی الىهب". ضَم ُٞما طَبىا بلُه:  الٞغ ُحن زالر حجج جٍا غي ابً ألاهباعي ؤن لل٩ٞى  ٍو

٘ لٟٔ الىهب في   ٘ بــــ"ٖسخی"، ٞاؾخٗحر للٞغ ، وبهما َى في مىي٘ ٞع ؤخضَا: ؤها ال وؿلم ؤجها جىهب اإلا٨جیَّ
 ی"، ٦ما اؾخٗحر لٟٔ الجغ في "لىالي" ، و"لىال٥َ" وبلُه طَب ألازٟل. "ٖسخ

 والىظه الشاوي: ؤن ال٩اٝ في مىي٘ ههب بـــ"ٖسخی"، وؤن اؾمها مًمٌغ ٞحها، وبلُه طَب ؤبى الٗباؽ اإلابرص.

والىظه الشالض: ؤها وؿلم ؤهه في مىي٘ ههب، ول٨ً ألجها خملذ ٖلى "لٗل" ٞجٗل لها اؾم مىهىب وزبر 
ى م٣ضع َىا، وبهما ُخملذ ٖلى "لٗل"؛ ألجها في مٗىاَا، ؤال جغي ؤن "ٖسخی" ٞحها مٗجی الُم٘، ٦ما م ، َو ٕى ٞغ

ؤن "لٗل" ٞحها مٗجی الُم٘، ٞإما "لىال" ٞلِـ في خغوٝ السٌٟ ما َى بمٗىاٍ، ُٞدمل ٖلُه، ٞبان الٟغ١ 

                                                           

 . ٗ٘ٔاخلالؼ. ادلرجع السابق. ص مسائل ُب ابن األنبارم، أبو الربكات .اإلنصاؼ    ٔ

 .ٜٖٖ-ٖٖٛوفيُت. ادلرجع السابق. ص العكربم، أبو البقاء. ا لتبيُت عن مذاىب النحويُت البصريُت كالك    ٕ

 . ٚ٘ٔاخلالؼ. ادلرجع السابق. ص مسائل ُب ابن األنبارم، أبو الربكات. االنصاؼ    ٖ
 .ُ٘ٗب ديواف السباعيات ادلرجع السابق. ص ٕٛٓٓأليب، عيسى أبوبكر.      ٗ
 .ٕٚٚ، صٔ. جابقاألمايل. ادلرجع الس .ٕٜٜٔالشجرم، ىبة اهلل بن علي بن زلمد بن محزة.  ابن    ٘
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يا بــــ"لىال"؛ ألهه لِـ في ٦الم بُجهما؛ وألهه لى ٧ان اإلا٨جی في مىي٘ زٌٟ ل٨ىا هجض اؾما ْاَغا مسٟى 
الٗغب خٝغ ٌٗمل السٌٟ في اإلا٨جي صون الٓاَغ، ٞلى ٧اهذ مما ًسٌٟ إلاا ٧ان ًسلىا ؤن ًجيء طل٪ في 
بٌٗ اإلاىاي٘ ؤو في الكٗغ الظي ًإحي باإلاؿخجاػ، وفي ٖضم طل٪ صلُل ٖلى ؤهه ال ًجىػ ؤن جسٌٟ اؾما 

؛ ٞض٫َّ ٖلى ؤن الًمحر بٗض
 
 وال مًمغا

 
٘ ْاَغا ىن بإن ٢الىا: بهما ٢لىا  .(1)"لىال٥" في مىي٘ ٞع واخخج البهٍغ

، و اإلاهحر بلى ماال هٓحر  ٕى بن اإلا٨جی في " لىالَي، ولىال٥َ" في مىي٘ ظغ؛ ألن الُاء وال٩اٝ ال ج٩ىهان ٖالمت مٞغ
، ولِـ بٟٗل له ٞا م ؤجهما في مىي٘ ههب؛ ألن "لىال" خٝغ ٖل له في ٦المهم مدا٫،  وال ًجىػ ؤن ًخَى

٘ وال ههب، وظب ؤن ٩ًىن في مىي٘ ظغ. ، ٩ُٞىن الًمحر في مىي٘ ههب، وبطا لم ٨ًً في مىي٘ ٞع ٕى  مٞغ
مخم ؤن )لىال( جسٌٟ الُاء وال٩اٝ،  ٞدغوٝ السٌٟ البض ؤن جخٗل٤  ٢الىا: وال ًجىػ ؤن ٣ًا٫ " بطا ٖػ

ض" ومٗىاٍ: خؿب٪، بٟٗل، ألها ه٣ى٫: ٢ض ج٩ىن الخٝغ في مىي٘ مبخضؤ ال جخٗل٤ بصخيء، ٣٦ىل٪: "بدؿ ب٪ ٍػ
 و"لىال" بطا ٖملذ الجغ، ناعث بمجزلت الباء في "بدؿب٪" .

" ٢لىا: ال  ٕى حن: في ٢ىلهم " بن الُاء وال٩اٝ في "لىالي، ولىال٥" ال ٩ًىهان ٖالمت مٞغ الّغص ًٖ حجج البهٍغ
ٕى ٖالمت اإلاسٟىى، ٦ما ٌؿخٗاع ٖالمت اإلاىهىب ف ي هدى ٖؿا٥، وؿلم؛ ٞةهه ٢ض ًجىػ ؤن )ٌؿخٗاع للمٞغ

ٕى واإلاسٟىى، ٨ٞظل٪ َا  ٕى واإلاىهىب، ووظىصٍ بحن ٖالمت اإلاٞغ وبل ؤولى لٗضم الاقترا٥ بحن ٖالمت اإلاٞغ
. ٕى ما في "لىالي ولىال٥" مً ٖالماث اإلاٞغ والظي ًض٫ ٖلى ؤن  َىا، الُاء وال٩اٝ مً ٖالماث اإلاسٟىى، َو

ٗل٤ بٟٗل ؤو مٗجی ٞٗل، ولِـ له َىا ما "لىال" لِـ بدٝغ زٌٟ ؤهه لى ٧ان خٝغ زٌٟ ل٩ان ًجب ؤن ًخ
٤ بصخيء" ٢لىا: ألانل في خغوٝ السٌٟ ؤن ال  ًخٗل٤ به.

َّ
٢ىلهم "٢ض ٩ًىن الخٝغ في مىي٘ مبخضؤ ال ًخٗل

 في خٝغ ػاثض صزىله ٦سغوظه، ٣٦ىلهم: 
 
ًجىػ الابخضاء بها، وؤن ال ج٣٘ في مىي٘ مبخضؤ، وبهما ظاػ طل٪ هاصعا

ض" ألن الخٝغ في  ٌض" في اإلاٗجی "بدؿب٪ ٍػ ٌض، وخؿب٪ ٍػ غاح؛ بط ال ٞاثضة له، ؤن ٢ىل٪ "بدؿب٪ ٍػ هُت الَا
 ٞال بض ؤن ًخٗل٤ بٟٗل ؤو مٗجی ٞٗل، ولىال: خٝغ ظاء 

 
واخض، ٞإما الخٝغ بطا ظاء إلاٗجی، ولم ٨ًً ػاثضا

ذ مً إلاٗجی، ولِـ بؼاثض؛ ألهه لِـ صزىله ٦سغوظه، ؤال جغي ؤه٪ لى خظٞتها لبُل طل٪ اإلاٗجی الظي صزل
ٌض" ٞبان الٟغ١ بُجهما ُىن . (2)ؤظله، بسالٝ الباء في "بدؿب٪ ٍػ هغ للباخض ؤن ألاعجر ما ٢اله ال٩ٞى ْو

 :ًإحي إلاا وطل٪ إلاٟهلا قغخه في ٌِٗل ابً وا٣ٞهم وألازٟل، و٢ض

 .(3)الجغ خغوٝ مً لِؿذ لىال بن -1

 في الٗامل ألن بٖغابه، ًسخل٠  ؤال ُٞيبػي هٖى ٦جي ٞةطا ، بخضاءإل با ًغجٟ٘ لىال بٗض الىا٢٘ الٓاَغ الاؾم نب -2

٘ واخض الخالحن ـي ٖىه، ٩ًىن في مدل ٞع ّىِ
ُ
 باإلبخضاء، ٨ٞظل٪ بطا ٦

 
ا ٖى  ٩ًىن مٞغ

 
. ٨ٞما ؤهه بطا ٧ان ْاَغا

ت اإلاىٟهلت ٖى ٩ىن لٟٓه مً الًماثغ اإلاٞغ  .(4)باإلبخضاء، ٍو

 .(5)ال٣ؿم باب في بال ٖمله ًب٣ىال و  الجغ، خٝغ ًدظٝ ال -3

 لخاجمت وهخائج البدث:ا 

 وبٗض الاهتهاء مً ٦خابت َظا البدض، جىنل الباخض بلى الىخاثج آلاجُت مجها: 

ٗض الكاٖغ ِٖسخی ؤلبي الىُجحري  - ٣ُا ٖامت.ٌُ غب بٍٞغ ً زانت ٚو حن اإلاٗانٍغ  مً ؤبغػ الكٗغاء الىُجحًر
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ت، ٞهى لِـ مً اإلاخٗهبحن أل  - ت والبهغٍّ ُّ ًدب٘ ؤخُاها ي مظَب، ل٨ىه والكاٖغ ؤلبي جإزغ باإلاضعؾخحن ال٩ٞى
ت.  ُحن  في خحن آزغ، ٦ما وعص طل٪ في ال٣ًاًا الىدٍى حن، وال٩ٞى  مظَب البهٍغ

وا٤ٞ الكاٖغ ؤلبي الىُجحري اإلاظَب البهغي في مؿإلت نُٛت ؤٞٗل في الخعجب ٖلى ؤهه ٞٗل لِـ اؾم،  -
 ومؿإلت "بن" بالغاٞ٘ السبر.

٘ في الاؾم وا٤ٞ الكاٖغ اإلاظَب ال٩ىفي في مؿإلت ٖلى ؤن  - "ؾىي" بمٗجی ٚحر، وفي مؿإلت ٖامل الٞغ
 الىا٢٘ بٗض "لىال"، و اؾخٗمل الُاء وال٩اٝ في  لىالي ولىال٥.
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