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 في نثرِ الرافعي

ُّ
 الضمني

ُ
                              بحث في التركيب والداللة :األمر

 
 ــدادــــــــــــــإعــ

  (1الباحث/عـالء يونس فـرج عبد الغني)
 قسم النحو والصرف والعروض 

 فيومكلية دار العلوم، جامعة ال
 

 

 

 

 

 

      

                                                           

صـــاد  الظـــواار اليريي يـــة  ـــف   ـــر مصـــ ف  مذذذس لةذذذجثت مجللذذذت ب ثو ج:ذذذ     ذذذ ل     مقتذذذ  هذذذال لث  ذذذ   )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف     الرا ع

ـــــة دراســـــة ـــــة د لي  ، لجم ذذذذذت لث  ذذذذذ   -ثقلذذذذذح لث  ذذذذذ  علثضذذذذذب  علث ذذذذذبع    و ذذذذذت  لل لث وذذذذذ   ُقذذذذذ م   (،  حوي
 . 8102 قش  في أكت بب عنُ  عجمبيت،أ:م  ت   إشبل  لألةتجذ لث كت ل/عضج  ة   
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 مسيخلص

ومن الميعارف عليه عند ال الغيين أن الجملـة الخ ريـة اـف أسـات اليحليـح النحـو ، وأن الجملـة ا   ـا ية 
 رع عليها، و ف اذا يقول محمد بن علـف الجرجـا فالالخ ر وا   ـاإ وكن يا ـا  ـوعين مينـا سين   سـ ا علـداما علـ  

  ف اللفظ والوضع أصح، وا   اإ طارئ عليهل  اآلخر  ف المعن ، لنن الخ ر

وكن تقسيم النالم إل  خ ر وك  اإ، لويون الجملة خ رية أو إ  ا ية يؤثر  ف ط يعة تريي ها، و ف قواعداا، 
 ـف ععـا الجمـح أن تنـون خ ريـة،  (1)و ف تحليلها  حوًيا، و  سيما إذا اتخذت الجملة أدواًرا وظيفية،  قد اشـير  النحـا 

    (2)رطوا  ف ععضها أن تنون إ  ا يةلواشي

لينقســمان إلــ   ــروع جي يــة اــف واــار  عــن ظــواار  -ال ل ــف وغيــر ال ل ــف –والماللــظ أن ضــرإلف ا   ــاإ
، لذلك اايمـ  أسلوإلية  روية مينوعة، إما لينوع الصيغة اللغوية ذاتها وأسالي ها، وكما لينوع أغراضها اليواصلية وك ادتها

ليحليلف الذ  يحلح الجمـح والباـارات مـن أجـح الن ـا عنهـا، وأث يـ  الدراسـة أن اعسـاليه لهـا دوراـا الدراسة عالمنهج ا
 الفاعح  ف النحو وال الغة العرإلية 

 ال الغة، اعسلوب، النهف، اعمر النلمات المفياليةا

 

Abstract 

It is known among the rhetoricians that the news sentence is the basis of 
grammatical analysis, and that the structural sentence is a branch of it. Emergency it  

The division of speech into news and creation, and the fact that the sentence 
is informative or constructive affects the nature of its structure, its grammar, and its 
grammatical analysis, especially if the sentence takes functional roles. The 
grammarians () have stipulated in some sentences that they be informative, and in 
some of them that they be Construction ل    

It is noticeable that the two types of creation - demand and non-demand - 
"are divided into partial branches, which are various sub-stylistic phenomena, either 
for the diversity of the language itself and its methods, or for the diversity of its 
communicative and useful purposes Therefore, the study focused on the analytical 
method that analyzes sentences and phrases in order to reveal them, and the study 
proved that the methods have an effective role in Arabic grammar and rhetoric.، 

                                                           

عبذ  لثوي ذم م مذ  ثومزي ، لنظب  مغ ي لثوب ب عس كتب لألعجليب، البس هشج  لألنضذجل،، ت ق ذو عشذب/  / (1)
،  .تبذذذذ ع  و  ذذذذت، (، لثك يذذذذ ، 80لثخي ذذذذب، لثماوذذذذ  لثذذذذ و ي ثونقجفذذذذت علث  ذذذذ   علي ل   لثلولذذذذوت لثتبل  ذذذذت/

 .6/836 ص
لثت لعث ت ع   لث ومجء لث ب ،  للةت ت لعث ذت ثظذجهب)  لألف ذجل لثكةم ذت( فذي لثتذبلث لثولذجني لث ببذي،  /ملذ     )2(

 صذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ بلع،، 
 .076، ص   8112، ي ث   0 ج ، ط لل لثيو  ت، ب بعت، ثب
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 ا(1)مقدمة
ليســيدع  م لوإًلــا غيــر يقــع أســلوب اعمــر ضــمن ماالــل ا   ــاإ ال ل ــف، واــو مــا 

ويكون عاعمر، والنهف، وا سيفهام، واليمنف،  ،(2)لاصح وق  ال له؛  ميناع تحصيح الحاصحل
 والنداإ 

  يخرج  -عل  الراجح –واعسلوب ا   ا ف او ألد  وعف النالم  ف اللغة؛ إذ النالم
 ه خ ًرا، أو إ  ـاإ، يقـول السـيوطف  ـف عـاب ععنـوانا ) ـف الخ ـر وا   ـاإ(ا لاعلـم أن عن يو 

الحذا  من النحا  وغيرام، وأاِح ال ياِن قاطاًة، عل  ا حصار النالم  يهما، وأ ـه لـيل لـه قسـم 
  (3)ثاللل

ومن الميعارف عليه عند ال الغيين أن الجملـة الخ ريـة اـف أسـات اليحليـح النحـو ، 
جملة ا   ا ية  رع عليها، و ف اذا يقول محمد بن علف الجرجا فالالخ ر وا   اإ وكن وأن ال

كا ا  وعين مينا سين   س ا علـداما علـ  اآلخـر  ـف المعنـ ، لنـن الخ ـر  ـف اللفـظ والوضـع 
   (4)أصح، وا   اإ طارئ عليهل

                                                           

  "مضذذي ص صذذج   بذذس عبذذ  لثذذبدل  بذذس ةذذ    بذذس أ:مذذ  بذذس عبذذ  لثقذذج ل لثبلف ذذي، عذذجثح  ذذجأل  ، الرا عــف اــو (1)
،  /شذ قي لأل   لث ببذي لثم جصذب فذي مضذبشجعب، مذس ك ذجل لثكتذج "، ثومزيذ  :ذ ل تبلمذت لثبلف ذي، لنظذب  

لألعة ، ثخ ب لث يس لثزلكوي،  لل لث وح ثومةي س، ، ع 844،  .ت، ص  01ض م،  لل لثم جل ، لثقجهب)، ط
لثبلف ذذي لثكجتذذب ، ع ، ثم مذذ  ةذ    لث بيذذج : ذج) لثبلف ذذي، ع 7/832 ، ص  8118، مذذجي  02ب ذبعت، ثب ذذج ، ط

،  /كمذجل نشذ،ت، ةولذوت  أعذة  مضذي ص صذج   لثبلف ذي، ع ب س لثم جفظت علثتا ي ، ثمضذي ص ن مذج  لثبذ ل، 
ع:ذذذذي لثبةذذذذجثت، فضذذذذ ل فذذذذي لأل   علث قذذذذ  علثل جةذذذذت ، ع ، ث مذذذذب لضذذذذج ك جثذذذذتمذذذذنث  سم اذذذذح لث، ع (20لث ذذذذب /

-ه0320، 7علاللتمذذج ، أل:مذذذ  :لذذذس لثزيذذجت،  لثماوذذذ  لألعل(، م ت ذذذت نه ذذت مضذذذب  جث اجثذذذت، لثقذذذجهب)، ط
 .0/436 ، ص  0668

ه/إببله ح شذذذم  عضذذذ  : لشذذذ ، لإلي ذذذج/ فذذذي عوذذذ   لثبةعذذذت .. لثم ذذذجني علثب ذذذج  علثبذذذ ي ، ثوخي ذذذب لثقزعي ذذذي(2) 
 ص فذي عوذ   وخذلثتعلنظب  ، 012  ، ص 8113-ه0484، 0لث يس،  لل لثكتب لث وم ت، ب بعت، ثب ج ، ط

وخي ب لثقزعي ي، :ققه، عشب:ه، عأع  فهجلةه  /عب  لث م ذ  ه ذ لع،،  لل لثكتذب لث وم ذت، ب ذبعت، ث لثبةعت،
 .40ص  ،  8116-ه0431، 8ث  ج ، ط

 ، ثولذذذ  وي، ت ق ذذذذو/مبكز لث للةذذذجت لثقبآن ذذذت، عدلل) لثشذذذنع  لإلةذذذةم ت علألعقذذذذج  لإلتقذذذج  فذذذي عوذذذ   لثقذذذبآ (3)
. علنظذذب  2/0626، ص  علثذذ ع ) علإللشذذج /مام  لثموذذ  فهذذ ، لثمموكذذت لث بب ذذت لثلذذ   يت، بذذ ع  و  ذذت،  ،ت

  لثا ذجل، شب/ عق   لثامج  في لثم جني علثب ج ، ثول  وي، ت ق و   /إببله ح م م  لث مذ لني، ع /أمذ س ثقمذج
شذذب/ شذذاعل لثذذاهب فذذي م بفذذت كذذة  لث ذذب ، ع ، 26  ، ص 8100، 0 لل لثكتذذب لث وم ذذت، ب ذذبعت، ثب ذذج ، ط

  ، صبذذذس هشذذذج ، لألنضذذذجل،، ت ق ذذذو لثشذذذ ي/م م  م  ذذذي لثذذذ يس عبذذذ  لث م ذذذ ،  لل لثية ذذذ ، لثقذذذجهب)،  .تال
26-27. 

ي، ت ق ذذذو   /عبذذذ  لثقذذذج ل :لذذذ س، م ت ذذذت م مذذذ  بذذذس عوذذذي لثابلذذذجنثلإلشذذذجللت علثت ب هذذذجت فذذذي عوذذذح لثبةعذذذت، (4) 
 .22  ، ص ، ب ع  و  ت0667-ه0402لي ل ، لثقجهب)، 



 

                    –                                     (                   ) 
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ؤثر  ـف ط يعـة وكن تقسيم النالم إل  خ ر وك  اإ، لويون الجملة خ رية أو إ  ا ية ي
تريي هــا، و ــف قواعــداا، و ــف تحليلهــا  حوًيــا، و  ســيما إذا اتخــذت الجملــة أدواًرا وظيفيــة،  قــد 

    (2) ف ععا الجمح أن تنون خ رية، واشيرطوا  ف ععضها أن تنون إ  ا يةل (1)اشير  النحا 

اـف لينقسمان إل   ـروع جي يـة  -ال ل ف وغير ال ل ف –والماللظ أن ضرإلف ا   اإ
واــار  عــن ظــواار أســلوإلية  رويــة مينوعــة، إمــا لينــوع الصــيغة اللغويــة ذاتهــا وأســالي ها، وكمــا 

  (3)لينوع أغراضها اليواصلية وك ادتهال
سوف يأتف عملف  ف اذا الاحل لول صور اعمر الضمنف وأثراـا الـد لف  ـف   ـر و 

 الرا عف من خالل مقدمة، وتمهيد، وثالثة ماالل، وخاتمة  

مقدمة  قد تعرض   يهـا إلـ  تعريـإل ا   ـاإ ال ل ـف، وتقسـيم النـالم إلـ  خ ـر أما ال
ثم ذيرت  يها خ ة الاحل  وأما اليمهيدا  يناول  فيه أمرين؛ ألداماا تعريـإل اعمـرا  وك  اإ،

لغة، واص اللا، واآلخرا صيغ اعمر  وأما الماحل اعولا  جاإ ععنوانا اعمر الضمنف عصيغة 
الماحل ال ا ف ععنوانا اعمر الضمنف عصيغة المصدر المنصوب النا ـه عـن اسم الفعح، وجاإ 

عامله، وجاإ الماحل ال الل ععنوانا اعمـر الضـمنف عصـيغة الجملـة الخ ريـة، ثـم جـاإت أخيـرا 
 الخاتمة ميضمنة أام النيا ج اليف توصح إليها الاحل

 تمهيدا

نحـا  ألـد أقسـام الفعـح؛ إذ يأتف اعمر  ف مقدمة  ـروع ا   ـاإ ال ل ـف، واـو عنـد ال
إل  ماض، ومضـارع، وأمـر، وجعلـوا عالمـة اعمـر لق ـول  ـون  -من ليل اليمن –قسموا الفعح

(   إن دل  النلمة عل  اعمر،  اليوييد، والد لة عل  اعمر عصيغيه؛  حوا )اضِرإَلْن(، و)اخُرَجنَّ
  (4)ولم تق ح  ون اليوييد  هف اسم  عحل

                                                           

ثومزي ، لنظب  مغ ي لثوب ب عس كتب لألعجليب، البس هشج  لألنضذجل،، ت ق ذو عشذب/  /عبذ  لثوي ذم م مذ   (1)
،  .تبذذذذ ع  و  ذذذذت، (، لثك يذذذذ ، 80لثخي ذذذذب، لثماوذذذذ  لثذذذذ و ي ثونقجفذذذذت علث  ذذذذ   علي ل   لثلولذذذذوت لثتبل  ذذذذت/

 .6/836 ص
لثت لعث ت ع   لث ومجء لث ب ،  للةت ت لعث ذت ثظذجهب)  لألف ذجل لثكةم ذت( فذي لثتذبلث لثولذجني لث ببذي،  /ملذ     )2(

 صذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ بلع،، 
 .076، ص   8112، ي ث   0 لل لثيو  ت، ب بعت، ثب ج ، ط

 .012لثت لعث ت ع   لث ومجء لث ب ، ص   (3)
ثف ت لبس مجث ، ت ق و لثش ي م م  م  ذي لثذ يس عبذ  لث م ذ ،  لل لثتذبلث، لثقذجهب) ، ط عوص أ شب/ لبس عق ل (4 

 .0/82، ص   0621 -ه0411، 81
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صور اعمر الضمنف وأثراا الد لف  ف   ر الرا عـف أشـير  وق ح أن أت ر  إل  عرض
 انا إل  أمرين؛ ألداماا تعريإل اعمرا لغة، واص اللا، واآلخرا صيغ اعمر 

 أو ا اعمر لغة، واص اللاا
 اعمر لغةا

 ُي لا اعمر  ف اللغة   اد  ععا المعا ف؛ منهاا
هذا المعن   إ ه يجمع عل  )أمور(، وأمـا ، وكذا جاإ اعمر ب(1)اعمر عمعن ا )الحال وال أن(  1

      (2)إذا جاإ عمعن  القول وال له فيجمع عل  )أوامر(، يما يقول الجوار  
  (3)اعمر عمعن ا )الحكم والقضاإ(  2
   (4)اعمر عمعن ا )الولف(  3

وأما تعريإل اعمر  ف اص الح النحويين،  ذير ابن يبيش أ ـها لطلـه الفعـح   اعمر اص اللاا
، وعر ـــه العلـــو  عأ ـــها لصـــيغة تســـيدعف الفعـــح، أو قـــول ين ـــفإ عـــن (5)مخصوصـــةل عصـــيغة

اسيدعاإ الفعح من جهة الغير، عل  جهة ا سيعالإ،  قولناا )صيغة تسيدعف أو قول ين ـفإ( 
ولم  قحا )ا عْح(، و)ليفعْح( يما يقوله المينلمون واعصوليون؛ ليدخح جميع اعقوال الدالة علـ  

   حو قولناا ) ياِل(، و)صه(،  إ هما دا ن عل  ا سـيدعاإ مـن غيـر صـيغة اسيدعاإ الفعح   
   (6))ا عْح(، و)ليفعْح(ل

 ثا ياا ِصَيُغ اعمرا                                                      
المقصــود عالصــيغةا اــف القالــه اللغــو  أو الصــور  اليريي يــة اليــف تفيــد د لًيــا معنــ  

 تيضمنه، وتنقسم صيغ اعمر  ف د ليها عل  معن  اعمر إل  قسميناال فإ أو 

                                                           

لنظذذذب  لث  ذذذب لثم ذذذ ا، ألبذذذي : ذذذج  لألن ثلذذذي، ت ق ذذذو  /عبذذذ  لثذذذبلد  لثمهذذذ ،،  لل إ: ذذذجء لثتذذذبلث لث ببذذذي،  (1)
 .2/336، ص   8118-ه0483، 0ب بعت، ثب ج ، ط

 ج/.. تذذذذجل لثوغذذذذت عصذذذذ ج/ لث بب ذذذذت، ثواذذذذ هب،، ت ق و/أ:مذذذذ  عبذذذذ  لثغ ذذذذ ل عيذذذذجل،  لل لث وذذذذح لنظذذذذب  لثضذذذذ (2)
 (.أ م ر   ، مج )8/220، ص   0676-ه0366، 8ثومةي س، ب بعت، ثب ج ، ط

 ،  0620-ه0418، 4 لل لثقذبآ  لثكذبيح، ب ذبعت، ثب ذج ، ط، لنظب  ص  ) لثت جة ب، ثم م  عوي لثضجب ني (3)
 .0/420  ص

ظب  لثاجم  أل: ج  لثقبآ  علثمب س ثمج ت م ه مس لثل ت عآ، لثقبآ ، ثوقبوبذي، ت ق ذو  /عبذ  لثوذه بذس عبذ  لن (4)
 .07/2  ، ص 8116-ه0487، 0لثم لس لثتبكي، منةلت لثبةجثت، ب بعت، ثب ج ، ط

، 0 /إم ذذذذذل بذذذذذ ي  ي قذذذذذ  ،  لل لثكتذذذذذب لث وم ذذذذذت، ب ذذذذذبعت، ثب ذذذذذج ، ط ت ق ذذذذذو، شيعذذذذذ البذذذذذس شذذذذذب/ لثم ضذذذذذل،  (5)
 .4/826  ، ص 8110-ه0488

و وذذذذ ، لث م ذذذذي، مي  ذذذذت لثمقتيذذذذ ، مضذذذذب، ثلثيذذذذبلد لثمت ذذذذمس ألةذذذذبلل لثبةعذذذذت ععوذذذذ   :قذذذذج و لإلعاذذذذجد،  (6)
 .، بتضب 828-3/820  ، ص ،  .ط.0604-ه0888



 

                    –                                     (                   ) 
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ألداماا اعمر الصريحا واو ما أ اد معن  اعمر عأصح وضعه؛ أ ا ما يان بواس ة  عح اعمر 
  (1))ا عْح(، وُيلحا عه ما يان بواس ة صيغة المضارع المقيرن بالم اعمر )ليفعْح(

(ا واـو مـا جـاإ   ـاد  معنـ  اعمـر، ولـم يـدل عليـه  ـف واآلخرا اعمر الضـمنف )غيـر الصـريح
أصح الوضـع  ومـن صـيغها اعمـر عصـيغة اسـم  عـح اعمـر، واعمـر عصـيغة المصـدر المنصـوب 

 النا ه عن  عله، واعمر عصيغة الجملة الخ رية 
وقــد م ــح اعمــر الضــمنف )غيــر الصــريح(  ــف   ــر الرا عــف ظــاار  تريي يــة لهــا  ثاراــا 

 وف أتناوله من خالل ثالثة ماالل ر يسة، عل  النحو اليالفا الد لية، وس
 الماحل اعولا 

 اعمر الضمنف عصيغة )اسم الفعح(

ــام  –تقــوم مقامهــا -أو أســماإ –يعــرف النحــا  أســماإ اع عــال عأ هــاا ألفــا   أ ا مق
ف غيـر ميصـر ة تصـر ها؛ إذ   تخيلـا أبنييهـا  خـيالف اليمـان، و  تصـر  -اع عال  ف العمـح

ــر عنهــا  ينــون مفعــوً  بهــا أو  ــة، و  يخ  ــدأ  أو  اعل اعســماإ؛ إذ   يســند إليهــا،  ينــون م ي
لكــم اع عــال؛ لموا قيهــا  -غالًاــا  ــف اليعــد  و اللــيوم وا ظهــار وا ضــمار-مجــرور ، ولكمهــا

معنــ     وأك راــا أوامــُر، وقــد تــدل علــ  لــد، مــاض، أو لاضــر، وقــد ُتضــمن معنــ ا  فــف، أو 
   (2)اسيفهام، أو تعجه، أو اسيحسان، أو تندم، أو اسيعظام هف، أو 

والغاله  ف أسماإ اع عال أن أك راا عمعن   عح اعمر؛ لإذ اعمر ي يـًرا مـا ُينيفـ  فيـه 
   (3)عا شار  عن الن ا بلفظه،  نيإل   ُينيف  بلفظ قا م مقامه، و  يذلك الخ ر؟ل

ــر الصــريح ع ــر ومــن  مــاذج مجــفإ أســلوب اعمــر غي صــيغة اســم  عــح اعمــر  ــف   
 الرا عفا

        (4)قولها )قالا إليَك عنف يا اذا،  أيَن ِمنف الضحُك وأ ا عل  شفيِر الق ِر؟!( •

                                                           

لنظذذب  م تذذبق لألقذذبل  فذذي إعاذذجد لثقذذبآ ، ثولذذ  وي، ضذذ يه، عصذذ  ه، عكتذذب فهجلةذذه/أ:م  شذذم  لثذذ يس، (1) 
، عإعذذذبل  لألف ذذذجل،  /عوذذذي أبذذذ  0/332 ، ص 0622-ه0412، 0 وم ذذذت، ب ذذذبعت، ثب ذذذج ، ط لل لثكتذذذب لث

 .077 ، ص  8116، 0،  لل عبيب، لثقجهب)، طلثم جل 
 وي،  للةذذذت عت ق ذذذو  /لثشذذذبيم عبذذذ  لثوذذذه عوذذذي لث لذذذ  ي لذذذلنظذذذب  شذذذ جء لث و ذذذل فذذذي إي ذذذج/ لثتلذذذه ل، ثولو (2)

، 266  ، ص 0626-ه0416، 0مموكذت لث بب ذت لثلذ   يت، طلثببكجتي، لثم ت ت لثف ضو ت، م ذت لثم بمذت، لث
  ، ص 0676-ه0366عهمذذذ  لثه لمذذذ ، ت ق ذذذو  /عبذذذ  لث ذذذجل ةذذذجثح م ذذذب ،  لل لث  ذذذ ث لث وم ذذذت، لثك يذذذ ، 

2/006. 
ةذذتبل جذ،، ت ق ذذو  ي ةذذ  :لذذس عمذذب، م شذذ للت لألس شذذب/ لثبضذذي عوذذص كجن ذذت لبذذس لث جلذذب، ثبضذذي لثذذ ي(3) 

 .3/26  ، ص 0666، 8طلجم ت قجل ي ن ، ب غجد،، 
 .8/77  ، ص 8101، 0ع:ي لثقوح، ثمضي ص صج   لثبلف ي،  لل لبس لثا د،، لثقجهب)، ط (4)
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 قد اسيعمح الرا عف  ف اـذا السـيا  اسـم  عـح اعمـر المنقـول عـن الجـار والمجـرورا 
) والمجـرور، و  ُيسـيعمح  ، وأصـح اـذا ا سـم اـو الجـار(1))إليك(، واو عمعن   عح اعمرا )تـنحَّ

إ  ميصاًل عضمير المخاطه، يما او الحال  ف اذا الم ـال، و حـوا )مكا ـك(، عمعنـ ا )اث ـ (، 
و)عنــد ، ولــديك، ودو ــك(، عمعنــ ا )خــذ(، و)وراإ (، عمعنــ ا )تــأخر(، و)أمامــك(، عمعنـــ ا 

     (2))تقدم(، و)عليك(، عمعن ا )اليم(

مر )إليك(  ف اذ  الجملة للماالغة  ف ججر ذلك وقد جاإ اعمر عاسيخدام اسم  عح اع
ــة الم يغــا   ــف  ا  ســان ويفــه عــن النــالم، والماالغــة وا يجــاج وا خيصــار اــف البيمــة الد لي
اسيعمال أسماإ اع عال بدً  من أ عالها، يقول ابن يبيش عن أسماإ اع عـالا لوالغـرض منهـاا 

  ذلك لنا   اع عـال اليـف اـذ  اعلفـا  أسـماإ لهـا ا يجاج، وا خيصار، و وع من الماالغة، ولو 
أولــ  عموضــعها، ووجــه ا خيصــار  يهــا مجيسهــا للوالــد والوالــد  والي نيــة والجمــع بلفــظ والــد، 
ــ  مــن )اســكْ (، ويــذلك  ــة  ــإن قولنــاا )صــْه( أبلــغ  ــف المعن وصــور  والــد      وأمــا الماالغ

       (3)ال واقفل

أبلــغ و كــد مــن  -أمـًرا يا ــ  أو غيــر  –ســماإ اع عــالويقـول الرضــف أيضــاا لومعــا ف أ
، ثـم أشـار إلـ  أن اسـم  عـح اعمـر )إليـك (4)معا ف اع عال اليف يقال إن اـذ  اعسـماإ عمعنااـال

عنف( او اخيصار لجمليين  علييين طل ييين؛ اماا )ضم رللـك أو علقـك وثقلـك إليـك، واذاـه، 
    (5)أكيدأو وتنح عنف(،  جرى  يها ا خيصار لغرض الي

ــه،  قــد اســيعاض الرا عــف بــذير اســم  وكمعا ــا  ــف ججــر المــينلم لمخاَطاــه، وتقريعــه ل
عن اليصريح عاسم المخاطه، أو لباه، أو ينييـه؛ ماالغـة  ـف تحقيـر ، وكاا يـه،  ا شار  )اذا( 

                                                           

-ه0368، 0لنظذذذب  لثمقذذذب ، البذذذس عضذذذ  ل، ت ق و/أ:مذذذ  عبذذذ  لثلذذذتجل لثاذذذ ل ،، ععبذذذ  لثوذذذه لثابذذذ ل،، ط (1)
 .2/084 ، ص، عهم  لثه لم 0/038 ، ص 0678

 .2/084  ، صلنظب  هم  لثه لم  (2)
 ، بتضب  يل ب.4-3/3  ، صشب/ لثم ضل (3)

 .3/26  ، صشب/ لثبضي(4) 
علةذذح  ،أ  لةذذح لث  ذذل لثمجضذذي -. عيذذبأ أةذذتجذنج  /أ:مذذ  كشذذ 3/016، ع3/26 ، صلنظذذب  شذذب/ لثبضذذي(5) 

  لث  ذذل لثم ذذجل  ال يقذذبة  لثتلذذ يت  ،ف جثهمذذج لثم لديذذت ثهمذذج مذذس : ذذ  لث ةقذذجت لثتبك ب ذذت علث الث ذذت  ال ذذتة
لثيب  ت لثوغ يت ثكل م همج. عأمج لةح ف ل لألمب ف بأ أنه ه  لثقلذح لثذا، ياذ د ث ذج أ  نلذ ، ب  ذه عبذ س ف وذه 
لثم جظب ثه في لالةتخ ل   إذ لث الثت ب  همج عل: )، علثم ق  م همج عل: ، ف وص لثبعح مس ل تةفهمج في فذجل  

ك  ت علثل جق ت، عثك ه ال يتضب  تضبفه. ثومزيذ ، لنظذب  لثم جثغت، إال أنهمج مت قج  في كن ب مس لث ةقجت لثتب 
، 0مس عظج   لثض ت لثوغ ،.. م جعثت ث هح صبفي عن ذ ، ع الثذي،  /أ:مذ  كشذ ،  لل عبيذب، لثقذجهب)، ط

 عمج    هج.  24ص   ، 8116



 

                    –                                     (                   ) 
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وكظهاًرا لغفليه، وعدم ذيا ه، و  نيه؛ إذ سأله عن س ه عدم ضحكه، يما ام لوله يضحكون، 
ا ) مــا عاُلــك لــْم تضــحْك وقــد ضــحكنا جميعــا؟(، بينمــا ذلــك الفيــ  المســسول لينســذ مهمــوم  قــال

ليين، لي  يأ ه من شد  ما أصاعه من لين واـم قـد شـعر بـد و أجلـه، واقيـراب منييـه؛ ليً ـا 
ويمًدا مما ألح عه؛ وذلك ع ه قد جاإ إل  مجلسهم تلـك السـاعة تاريـا خلفـه أعـا  مجمعـا علـ  

 مفارقة الحيا ، وقد أعد لذلك العد !         إجاا   فسه، و 

 ومما جاإ عل  اذ  الصيغة أيًضا، قولها       
     (1)قولها )المف يا ل ي يف  رتفُع  وَ  د يا الحيِن واعلِم ولْو ساعًة( •

وقد اسيفيد معن  اعمـر  ـف الجملـة مـن خـالل اسـيعمال اسـم  عـح اعمـر )الـمَّ( الـذ  
؛ أ  أن الغــرض مــن مجيســه انــا اــوا (2)ة، ومعنــا ا )ايــِ (، و)تعــاَل(أضــيإل إلــ  يــاإ المخاطاــ

 و  اعلـيان  -مجاجًا –طله ا تيان وا قاال والمجفإ، واليقديرا )اييف إلفَّ يا ل ي يف( لنرتفع 
 واآل م، ولو يان وق  أو جمان ارتفاعنا ساعة والد  

لد لة عل  طله اليعجيح اذا، وقد جاإت )الم(  ف اذا السيا   جمة غير ميعدية؛ ل
، والمعنـ  (3)وا سراع؛  حو قولهما )الم جيًدا(، عمعنـ ا )قرإْلـه(، و)ألضـْر (،  ينـون يــــ )اـات(

إذنا )ليكْن منِك يا ل ي يف  هوٌض، أوقيام، أو إتيان إلفَّ عل  أ  وجٍه، وعل  أيـة لـال( ليـ  
وال مأ ينة، و ـف اـذا إشـار    فار  ما  حن فيه من ضيا ولين إل  موطن الرالة، والسكينة،

 ضمنية إل  شد  الضيا والحين الذ  ألمَّ بهما 

 الماحل ال ا فا

 اعمر الضمنف عصيغة المصدر المنصوب النا ه عن عامله

يسـيمعح المصــدر  ــف ععــا اليراكيــه منصــوإًلا؛ للد لــة علــ  اعمــر، فُيجعــح بــدً  مــن 
ضرإلًا جيدًا(،   عل  أن تجعح )ضرإلًا( توييـًدا اللفظ عالفعح،  ينوب عنه، ويقوم مقامه؛  يقولا )

، فيجر  المصدر لينسذ مجرى (4)للفعح الناصه لـــ )جيد(؛ بح عل  أن ت دله منه،  يبيمه مقامه
الفعــح، ويــؤد  مــا يؤديــه مــن معنــ  اعمــر  والمــراد عالمصــدر اــوا اســُم المعنــ  المنســوب إلــ  

                                                           

  ، ص 8116، 0لةذذج وهج علةذذج وه، ثمضذذي ص صذذج   لثبلف ذذي،  لل لبذذس لثاذذ د،، لثقذذجهب)، ط.. أعلل  لثذذ ل  (1)
813. 

 .3/86  ، صشب/ لثم ضل (2)
 .  3/86  ، صلنظب  شب/ لثم ضل(3) 
بذذ ع  و  ذذت، بذي لث ذذتم عنمذذج  بذس ل ذذي، ت ق و/م مذذ  عوذي لث اذذجل، لثم ت ذذت لث وم ذت، أللنظذب  لثخضذذج ص،  (4)

 .0/822 ، ص .ت
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و ،  إ هـا أسـماإ المعـا ف المنسـوإلة  ـف قولـكا الفاعح أو النا ه عنه؛ ياعمن، والضرب، والنخـ
   (1))أِمَن جيٌد(، و)ضَرب عمرٌو(، و)و خيَ  علينا(

والمصــدر الــذ  ينــوب منــاب  علــه اــو الــذ  يصــح أن يوضــع موضــعه  عــح عــار مــن 
ــه ظــااًرا،  ــه  عُل ــع أن يااشــر  عامــح ظــاار؛ أ ا   يجــوج أن يوضــع ق ل لــرف مصــدر ، ويمين

وي يًرا ما يقع المصدر النا ه منـاب  علـه؛ ليحقيـا ععـا المعـا ف الد ليـة ويكون منوً ا دا ًما، 
ــه، والوعــد،  ــوإليع أو بدو  ــدعاإ، وا ســيفهام مــع الي ــة؛ يــاعمر، والنهــف، وال واعغــراض ال الةي

  (2)وا   اإ

وقد جاإ اعمر الضمنف عصيغة المصدر المنصوب النا ه عن عامله  ف   ـر الرا عـف 
 نحو اآلتفاعل  صورتين، عل  ال

 الصور  اعول ا اعمر عالمصدر المنصوب النا ه عن  عله )قياًسا(ا  -

اخيلـا النحــا   ــف اقييــات وقــوع المصــدر بـد  مــن  علــه؛  نقــح أك ــر الميــأخرين عــن 
ســي ويه منعــه وقصــر  علــ  الســماع، وقيــحا يقــات  ــف اعمــر، والــدعاإ، وا ســيفهام بيــوإليع، 

 ـاإ، أو وعــد، وقيـحا يقــات  ــف اعمـر، وا ســيفهام  قــ ، وغيـر ، و ــف الخ ـر  المقصــود عــه إ 
    (3)وعي  إل  اعخفش، والفراإ، واخيار  ععا ميأخر  المغارإلة

 ومما جاإ عل  اذ  الصور   ف   ر الرا عفا      
قولها )قال الفي ا مهاًل يا عمِ ،  إنَّ مـا  ـيَل ِبنـا ممـا تنق ـُع عنـه الحيلـُة   و  عـالَج منـه إ   •

    (4)ِت(عالمو 

                                                           

س م مذ  بذس لإلمذج  لمذذجل بذس لث ذذجظح أبذي عبذ  لثوذه بذ ل لثذ ياللنظذب  شذب/ لبذس لث ذجظح عوذص أثف ذت لبذس مجثذ ،  (1)
 -ه0481، 0لث يس م م  بس مجث ، ت ق و/م م   جةل ع    لثلذ  ،  لل لثكتذب لث وم ذت، ب ذبعت، ثب ذج ، ط

 .061  ، ص 8111
 –ه 0412، 3لنظذذذب  لثكتذذذج ، ثلذذذ ب يه، ت ق ذذذو عشذذذب//عب  لثلذذذة  هذذذجلع ، م ت ذذذت لثخذذذجناي، لثقذذذجهب)، ط (2)

0622  ، 
شذذذب/ لثتلذذذه ل، البذذذس مجثذذذ ، ت ق ذذذو  /عبذذذ  لثذذذب:مس لثلذذذ  ، ع ع ، 0/081  ، ص، علثخضذذذج ص0/006  ص

لثملجع  عوص تله ل ع ، 3/084  ، ص 0661 -ه0401، 0 /م م  ب ع، لثمخت  ،  لل هاب، لثقجهب)، ط
   ، ص0628-ه0418، 0 لل لث كب،  مشذو، ةذ ليج، طت ق و  /م م  كجمل ببكجت،   بس عق للث  ل  ، ال

 عمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذج   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ هج،  8/840
 .8/077  ، صس عق لعشب/ لب

 .8/848  ، صلنظب  لثملجع  (3)
 .8/72  ، صع:ي لثقوح (4)



 

                    –                                     (                   ) 
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 قد جاإ اعمر  ـف اـذا السـيا  عصـيغة المصـدر المنصـوب النا ـه عـن  علـه قياًسـا، 
واــو قولــها )مهــاًل(، وقــد جــاإ اعمــر انــا لبيبًيــا، والغــرض منــه اــوا طلــه الر ــا عالمســسول 
وكمهاله وعدم اليعجح عليه، وعليه  المصدر  ف اذا الموضع يمكن تقدير  عفعح أمٍر من مادتـه 

اوا )أمِهْح(، ومعنا ا الر ا وا مهال، جاإ  ف لسان العـربا )وأمهلـها أ ظـر ، ور ـا ومعنا ، و 
ًلــه( ، ويقــول الجــوارىا لالَمَهــح عاليحريــكا اليــؤد ، (1)عــه، ولــم يعجــح عليــه، ومهلــه تمهــيالا أجَّ

وتمهــح  ــف أمــر ؛ أ ا اتــأد، وقــولهما )مهــاًل يــا رجــُح(، ويــذلك لالثنــين والجمــع والمؤ ــل  واــف 
  (2)عمعن  )أمِهْح(لمولد  

ويسيفاد من سيا  الحال أو المقـام انـا أن الحالـة النفسـية للمسـسول اـف لالـة يـرب 
ولين شديدين؛ إذ المسسول   يقدر أن ين ا ولـو عكلمـة؛ وذلـك لفـر  مـا لحـا عـه مـن لـيٍن، 

ا رأى تعجـاًل وَامٍ ؛  ييجًة لمـا ر   ذلـك الفيـ  مـن محاولـة أبيـه ا  يحـاَر وقيـَح  فِسـِه، إ  أ ـه لمـ
وتسرًعا من السا ح لينما أراد أن يعلم الس ه  ف يو ه  اكسـا ليينـا مهمومـا، ومـا الـذ  أمـات 
الضحك فيه،  قد سأله أوً ،  قالا ) ما عالك لم تضحك وقد ضحكنا؟(، ولنن الفي  ل ـد  لي ـه 

الا ) أعلمنف ما لم يسيجه لسؤال سا له للوالة اعول ، ثم أمر  ثا ًيا عل  س يح ا سيخاار،  ق
عك يا بنف(،  لم يجاه يذلك، ثم أمر  ثالً ا،  قالا )   نف ما تجد يا بنـف(، ولينهـا أجـاب الفيـ  
إجاعة مقيضاة موجي ، تناسه تلك الحالـة النفسـية السـيسة اليـف  ل أمـر  إليهـا،  نا ـ  ا جاعـة 

 ال المسسول  لينسذ عالمصدر المنصوب النا ه عن  عله أ سه وأليا؛ مراعا  لمقيض  ل
وقد أجاد الرا عف إذ جاإ عالمصدر  ف اذا المقام بـدً  مـن اسـيعماله الجملـة الفعليـةا 
)أمِهْلنف يا عم(؛ ليحقيا غاية د لية؛ افا ا يجاج، وا خيصار، ويأ ه قد  ثر اسيعمال ال نيـة 

ا ي يــًرا   اللغويــة القصــير  اليــف   تي لــه مــن ذلــك المــينلم المحــيون جهــًدا عضــوًيا أو عضــليً 
ييناسه والظرَف النفسفَّ الذ  يمر عه؛  معلوم أن المحيون   طاقه له عـالنالم، قلـياًل يـان، أو 
ك يًرا، ولو جفإ  ف اذا السيا  عالجملة الفعلية بدً  من المصـدر لمـا يـان للنـالم مـن ال الغـة 

 وا يجاج ما  جد عل  اذا النحو 
الباـارتين مق بًيـا لظهـر الفـر  بينهمـا جلًيـا،  ومن جا ه  خر،  إ نا لو قمنـا بيحليـح

؛ (3)وذلــك أن المصــدر المنصــوب )مهــاًل( يينــون مــن مق عــين  قــ  مــن النــوع القصــير )  ح(
 اماا

 )مْه =   ح  (   .0

 )ً =   ح  (  .8

 وأما الجملة الفعليةا )أمِهلنف(  إ ها تينون من مقاطع ثالثة؛ افا 

                                                           

ثلج  لث ب ، البس م ظ ل، ت ق و/عبذ  لثوذه عوذي لثكب ذب، دم مذ  أ:مذ  :لذب لثوذه، عهجشذح م مذ  لثشذجذثي، (1) 
 ، مج )     ه ل(.6/4822 ، ص  .ت(ب ع  و  ت، علثقجهب)، ،  لل لثم جل 

 ، مج )     ه ل(.2/0288  ، صم اح لثض ج/ (2)
،  0662-ه0402، 3/تمذج  :لذج ، عذجثح لثكتذب، لثقذجهب)، ط ثومزي ، لنظب  لثوغت لث بب ذت م  جهذج عمب جهذج،  (3)

 .66  ص
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 )َأْم =   ح  (  .0

 )ِاْح =   ح  (  .8

 =   ح ح(  )ِ فْ  .3

ومن ثم  الجملة الفعلية جا دٌ  مقع ًيا وصوتًيا عل  المصدر المنصـوب عمقـدار مق ـع 
غيـر من ـود  د لًيـا إذا ُأخـذ  ـف ا عياـار المالعسـات  -  شـك –والد، واليياد   ف اـذا المقـام

ن يكـون السياقية ومراعا  لال المينلم اليف يناس ها ما يعرف بيقنية ا قيصـاد اللغـو ؛ واـف لأ
    (1)المعن  المضمَّن  ف الباار  عل  لسه ما يقيضيه المع َّر عنه، و ف منيليهل

يسوغ القوُل إذن عأن اعمر عصيغة المصـدر المنصـوب النا ـه عـن عاملـه   ييسـاوى 
د لًيا مع اعمر عصيغة )ا عْح( أو غير  من صيغ اعمر الوارد   ف اللغة، وأن اللغة ما يان لهـا 

تع يًرا عل   خـر لإ  عثـار  مـن معنـ  ُيـراد، أو لننيـة مـن بالغـة ُتقصـُد، وأن اسـيخدام أن تؤثر 
المصدر المنصوب النا ه عن  عله أمرا عدوٌل عن طريا اللغـة  ـف اعمـر، وتي ـدى فيـه لكمـة 

    (2)اللغة تلك،  اعمر عالمصدر يكسه المعن  توييًدا ليل له مع الفعحل

 عح اعمر من مادته عأن اعمر لل له المحـا، واـذا  كذلك  إن المصدر ليخيلا عن
المصدر لإل صاح،  هو قريه ال اه من ) ياِل(، و)تراِ (    إلع    ل حـين قـال ال ـاعرا ) نـدً  
جريُا الماَل  دَل ال عالِه( لم يكن المعن  الذ  قصد إليه مساوًيا تماًما لمعن  )ا ُدْل(، وك مـا أراد 

ا فعالًيــا، فيــه مــن الحــل والحــا علــ  العجلــة والخفــة  ــف محاولــة  بــذلك معنــ  إ صــالًيا  خــر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــها   الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــيج  ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعر عقول

  (3)) ْدل ال عاله(، واف معان   توجد  ف صيغة اعمر المجرد ل

 الصور  ال ا يةا اعمر عالمصدر المنصوب النا ه عن  عله )سماًعا(ا -

                                                           

بس لأل  ب، ت ق و  /م م  دعوذ ل ةذة ، م شذ،) ل لهب لثك ز، توخ ص ك ز لثببلعت في أ علت ذع، لث بلعت، ال (1)
 .036  ، صت،  .8116لثم جل ، لإلة   ليت، 

، 0صذذ ل لألمذذب فذذي لث بب ذذت بذذ س لثت ظ ذذب علالةذذت مجل،  /ةذذ    بذذس عذذجد، أبذذ  تذذجكي،  لل عبيذذب، لثقذذجهب)، ط (2)
 .043، ص   8112-ه0486

بتضذذب  يلذذ ب، علثب ذ  مذذس   ذذب لثي يذذل، عهذذ  م لذذ    822 -824  ، صلثوغذت لث بب ذذت.. م  جهذذج عمب جهذذج (3)
 نضه ألعشص هم ل ، أع ثأل: ص، أع ثابيب، ع 

 ال عالِه   دلَ  المالَ  اُ ي ندً  جر      ام   أمورِ  جح   أله  الناَت  عل  لينَ 
 لل ت ق ذو  /م مذ  كجمذل ببكذجت،   بس عق ذللثملجع  عوص تله ل لث  ل  ، الع ، 0/002  ، صلنظب  لثكتج     

 .3/082   ، ب ع  و  ت، ص0624-ه0412لثم ني، ل )، لثمموكت لث بب ت لثل   يت، 



 

                    –                                     (                   ) 
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 سـيعملًة  ـف عـاب اعمـر، ومنهـااوردت  ف اللغة ععا المصادر السماوية م نـاً ، وم
    (1)ت نية )لـذاريك(، و)ل يـك(، و)سـعديك(، و)لنا يـك(، و)دواليـك(، و)اـذاذيك(، و)َلجاجيـك(

إلع، ويأن اذ  الي نية إ ما جاإت ليأكيد معن  اعمر  ف اذ  المصادر، و ف اذا يقـول سـيويه 
ضــمار الفعــح الميــرو   ــف عــاب ععنــوانا )عــاب مــا يجــفإ مــن المصــادر م نــ  منيصــًاا علــ  إ

إظهار (ا لوذلك قولكا )لنا يك(، يأ ه قالا )تحنًنا ععد تحنٍن(، يأ ه يسيرلمه ليرلمـه، ولنـنهم 
لذ وا الفعح؛ ع ه صار بدً  منه  و  يكون اذا م ن  إ   ف لال إضا ة، يما لم يكن )سـاحان 

ف )سـاحان اللـه( ومـا أشـاه الله(، و)معاذ الله( إ  مضاً ا   حنا يك لم ييصرف، يمـا لـم ييصـر 
، ثم يقولا لوم ح ذلكا )لذاريك(، يأ ه قـالا )لـيكن منـك لـذر ععـد لـذر(، يمـا أ ـه أراد (2)ذلكل

عقولـها )ل يــك وســعديك(ا )إجاعــًة ععــَد إجاعــٍة(، يأ ــه قــالا )كلمــا أج يــك  ــف أمــر  أ ــا  ــف اعمــر 
    (3)اآلخر مجيه(، ويأن اذ  الي نية أشد تأكيدال

 اذ  المصادر السماوية  ف   ر الرا عفا ومما جاإ من
                (4)قولها )لنا يَك يا قمر  الجميَح ورلماَ ( •

و)لنا يــَك(ا مصــدر منصــوب ســماًعا، واــو لمــن المصــادر اليــف   أ عــال لهــا تجــر  
، والغرض من الي نية يمـا يقـول (5)عليها، وك ما يوضع موضع المصادر ما يكون م ن  لماالغةل

، (6)يش اــوا لالين يــر، وأ ــه شــفإ يعــود ععــد شــفإ، ولــيل المــراد منهــا ا ثنــين  قــ لابــن يبــ
  (7)والجمهور عل  أن اذ  الي نية يراد بها الين ير ومداولة الفعح

و)لنا يك( لفظهـا لفـظ الي نيـة، ومعنااـا طلـه تنـرار الفعـح وا سـيمرار فيـه، واـو رأ  
أن معن  الي نية أ ـه أرادا تحنًنـا ععـد تحـنن،  –لهرلمه ال –الخليح، يقول سي وإلها لوجعم الخليح

  (8)كأ ه قالا يلما ينُ   ف رلمة وخير منك  ال ينق عن وليكن موصو  عآَخر من رلميكل
وقد خرج اعمر انا عن معنا  الحبيقف إل  معن  مجاج   خر؛ اوا اليوسح واليرجف، 

ا ـــحا )لنا يـــك(ا )تحننـــا ععـــد وطلـــه الرلمـــة،  ـــاليحنن اوالالرلمـــة والخيـــر،  معنـــ  قـــول الق
، وقد أكد المصـدر )رلمـا ( اـذا المعنـ  وعضـد ، (1)، أوا )ارلمنف رلمة ععد رلمة((9)تحنن(ل

   سيما أن اعمر قد صدر عل  غير جهة ا سيعالإ  

                                                           

ب  للتشج  لث ب  مس ثلج  لث ب ، ألبي : ج  لألن ثلي، ت ق و عشب/ ع للةت  /للب عنمج  م م ، لنظ (1)
 .4/0363  ، ص 0662 -ه0402، 0عمبلل ت  /لم ج  عب  لثت ل ، م ت ت لثخجناي، لثقجهب)، ط

  ومبذذذب ، ت ق ذذذو  لألةذذذتجذ/م م  عبذذذ  لثخذذذجثو ع ذذذ مت، لثماوذذذثلثمقت ذذذب، لنظذذذب  ، ع 0/342 ، صلثكتذذذج  (2)
 .3/883  ، ص 0664-ه0402، 3لألعوص ثوشئ   لإلةةم ت، لثقجهب)، ط

 .0/321 ، صلثكتج (3) 
 .21  ، ص 8116، 0: ي  لثقمب، ثمضي ص صج   لثبلف ي،  لل لبس لثا د،، لثقجهب)، ط(4) 
 .3/883  ، صلثمقت ب (5)
 .0/861  ، صشب/ لثم ضل (6)
 .3/0362  ، صلنظب  للتشج  لث ب  (7)

 .346-0/342  ، صج لثكت )8(
 .0/860  ص ،شب/ لثم ضل )9(
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 الماحل ال اللا 
 اعمر الضمنف عصيغة الجملة الخ رية

اـار ُقصـَد منـه الد لـة تندرج اـذ  الصـيغة ضـمن صـيغ اعمـر غيـر الصـريح،  هـف إخ
عل  اعمر، واعمر  يها مجاج؛  سيعمال الجملة الخ رية  ف غيـر مـا وضـع ، وتحـول د ليهـا 
إل  ا   اإ من خالل القرا ن المؤيد  لهذا اليحول، وقد اتفا ال لغاإ عل  أن المجـاج أبلـغ مـن 

 ، ومن ثم  اعسلوب  يها خ ر  لفًظا إ  ا ف معن  (2)الحبيقة
ر  سي ويه لهذا اعسلوب، وذير أم لة له  ف عاب سما ا )عاب الحـروف اليـف وقد ت 

تنـيل عمنيلـة اعمـر والنهــف؛ عن  يهـا معنـ  اعمــر والنهـف(،  قـالا ل   وم ــح ذلـكا )اتقـ  اللــَه 
امرٌؤ، و عح خيرا ُيَ ْه عليه(؛ عن فيه معن ا )لييِا اللَه امرٌؤ، وليفعْح خيـرًا(، ويـذلك مـا أشـاه 

    (3)اذال
ومن الماللـظ  ـف اـذ  الصـيغة أن أبـرج اليحـو ت واليغيـرات اليـف ت ـرأ علـ  الجملـة 
الخ رية اف تحو ت أسلوإلية د لية  حسه، وليس  تحو ت تريي ية بنيوية تصيه بنية الجملة 
الخ رية اعصـلية؛ وك مـا ال ـأن لينسـذ أن يكـون اعمـر عصـيغة الخ ـر لفظـه وكعراعـه لفـظ الخ ـر 

ومعنا  معنـ  اعمـر؛ ل قولنـاا )اتقـ  اللـه امـرؤ، وعمـح خيـرا(، إعراعـها إعـراب ) عـح(، وكعراعه، 
  (4)ومعنا ا معن  )ليفعْح( و)ليعمْح(ل

اذا، ومـن صـور مجـفإ اعمـر الضـمنف عصـيغة الجملـة الخ ريـة  ـف   ـر الرا عـف مـا 
 يأتفا
 الصور  اعول ا اعمر عالجملة الخ رية الفعلية ذات )الفعح الماضف(ا -

 ومما جاإ عل  اذ  الصور ، قول الرا عفا
    (5))قاتح اللُه الاخَح وَقاََّحُه( •

والمعن  المراد عاسيعمال الجملة الخ رية انـا اـوا اليأكيـد والماالغـة  ـف الـدعاإ سـلًاا 
عل  خلا الاخح، ومن عاب َأوَل ا الدعاإ عل  من تم ح عه أو تخلا، ومن ثم  اعسلوب طل ف 

ولــكا ل)غفــَر اللــُه لييــٍد(، و)رلــَم اللــُه جيــدًا(، و حــو ذلــك،  ــإن لفظــه لفــظ  ــف صــور  الخ ــر؛ يق
وك مـا  -عـي وجـح –الخ ر، ومعنا  ال له؛ وك ما يـان ذلـك لعلـم السـامع أ ـك   تخ ـر عـن اللـه 

(، إ ما لفظه لفظ )رجَ  اللُه(، ومعنا  القسـم؛ ع ـك  ـف  تسأله، يما أن قولكا )علَم اللُه عقومنَّ
   (6)َم اللُه( مسي ِهٌدلقولكا )َعلِ 

وقــد جــاإ الــدعاإ  ــف اــذا الســيا  علــ  اــذ  الصــور ؛ لغايــة د ليــة بالةيــة؛ اــفا 
الماالغــة  ـــف اليعجــه والي ـــنيع علـــ  الاخــح وأالـــه، ذلــك الخلـــا اعثـــيم المعيــه الـــذ  يـــير  
                                                                                                                                                                      

 (.ح ن ن، مج )   8/0131  ، صلنظب  ثلج  لث ب  (1)
 .4/0217  ، صلنظب  لإلتقج  (2)
 .3/011  ، صلثكتج  (3)
 .3/214  ، صلثكتج  (4)
 .76  ، ص 8101، 0لثملجك س، ثمضي ص صج   لثبلف ي،  لل لبس لثا د،، لثقجهب)، ط (5)
 .8/031  ص ،لثمقت ب (6)



 

                    –                                     (                   ) 
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يما  –والاخحُ عصالاه، وَيِسُمه عق يِح اعخال  ومرذولها، ويورد  موارد الهلنة والخسران، وِلَم   
، و ـو  اـذا يلـه، (1)اـو محـُو صـفاِت ا  سـا يِة، وكثاـاُت عـاداِت الحيوا يـة -قال ألـد الحكمـاإ

وعــد  -ســاحا ه- الاخــح  ــف لبيقيــه أيضــا  قــص مــن ا يمــان وخلــح  ــف ا عيقــاد؛ عن اللــه 
،  مـن المحسنين والميصدقين ثواب ما أ فقوا    ثم أن يخلا عليهم ما أ فقو  أضعاً ا مضاعفةً 

 (2) أمسك عن ا لسان ُعخاًل  إ ما ي ك  ف وعد الله، وك   فف قـدر  اللـه، وك   فـف اللـه  فسـه
 تعال  ساحا ه عن ال ك والريه علًوا ي يًرا  

واكذا،  إن النالم قد جاإ عل  غير ما وضـع لـه مـن إرادِ  المـينلِم إخاـاَر الميلقـف أو 
مٍن قد ا قض ،  ليس  اـذ  اـف الد لـة المن ـود   ف ج  -تعال  -السامع ع فٍإ يان من الله 

 ف النالم؛ وك ما المعن  السياقف والمقامف لجملة )قاتَح اللـُه الاخـَح( أ هـاا لدعـاٌإ مسـيعمح  ـف 
اليعجيه، واو مريه يسيعمح  ف اليعجيه من عمح شنيع، والمفاعلة فيه للماالغة  ف الدعاإ؛ 

ك  ـإن اسـيعمال اللفـظ  ـف غيـر مـا وضـع لـه أوً  اـو  ـوع ، يذل(3)أ ا )قيلهم الله قياًل شديًدا(ل
 وأوقع  ف النفل  (4)أبلغ من الحبيقة -يما مر –من المجاج، والمجاج

    (5)ومنه يذلك قولها )سيدتف، وقاِ  اللُه ما أ ا فيِه من عأساِإ الحياِ ( •
 قد جاإ اعمر  ـف صـيغة الخ ـر، وقـد خـرج عـن معنـ  ا سـيعالإ إلـ  معنـ  مجـاج  
 خر؛ اوا الدعاإ واليوسح إل  الله تعال  ورجـاؤ ؛ لنـف يعصـم تلـك المـرأ  المـدعو لهـا مـن أن 
يصي ها م ح ما ُأصيَه عه المينلم من عأت الحيا ، وشـظفها، واليقـديرا )اللهـمَّ ِقهـا مـا أ ـا فيـه 

   )    
 الصور  ال ا يةا اعمر عالجملة الخ رية الفعلية ذات )الفعح المضارع(ا -

 عل  اذ  الصور   ف   ر الرا عفا  ومما جاإ
   (6)قولها )يرلُمك اللُه يا صديقف النريَم، تريينا مصِعًدا إل  اللِه   ( •

وقد جاإت الجملة  ف مقام الدعاإ واليرلم من المينلم عل  صديقه الـذ  ارتحـح مـن 
ف الجملـةا )يـا مصر قاصًدا بيَ  الله الحرام؛ عداإ  ريضة الحج،  وا يه ثمَة منيُيه، واليقـدير  ـ

                                                           

لنظذذذب  لث ذذذبع  لثوغ يذذذت، ألبذذذي هذذذةل لث لذذذ ب،، :ققذذذه ععوذذذو عو ه/م مذذذ  إبذذذبله ح ةذذذو ح،  لل لث وذذذح علثنقجفذذذت،  (1)
، ع م اح لثت بي جت، ث وي بس م م  لثابلذجني، ت ق ذو ع للةذت/م م  076  ،  .ت، صلثقجهب)، ب ع  و  ت

 .36  ، صص يو لثم شجع،،  لل لث   وت، لثقجهب)، ب ع  و  ت،  .ت
 .76  ، صلثملجك سلنظب   (2)
 .01/066  ، ص 0624لثت بيب علثت  يب، ثوش ي/م م  لثيجهب بس عجش ل، لث لل لثت نل ت، ت ن ،  (3)
 .4/0216  ، صلنظب  لإلتقج  (4)
 .63  ، صلثملجك س (5)
 .60  ، ص 8101، 0لثل ج  لأل:مب، ثمضي ص صج   لثبلف ي،  لل لبس لثا د،، لثقجهب)، ط (6)



  (م 0202يونيو ـ أبريل  ) 55 ع 1ج                   جامعة بني سويف –كلية اآلداب مجلة         

  لبهجلثوغت لث بب ت عآ ث                                                        لثخجم                   لثقلح      
 

 222 

 

 ـف صـور   -يمـا يقـول اليمخ ـر   –ربِ  ارلْمـه(، وقـد صـيغ الـدعاإ  ـف قولـها )يرلمـك اللـه( 
    (1)الخ ر؛ لثقًة عا سيجاعِة، يأ ما ُوجدت الرلمة،  هو يخ ر عنهال

  (2)وقولها ) قلُ ا أتأذ يَن  ْف يلمٍة؟ قالْ ا بْح أسأُلَك أْن تينلَم( •
 ف الجملة عصيغة الخ ر، وقد اسيفيد معن  اعمر  يها ليل جاإ اعمر غير الصريح 

من الد لة المعجمية للفعح المضارعا )أسألك( الذ  يفيـد عأصـله المعجمـف معنـ  ال لـه، جـاإ 
، وعليه يكون (3) ف المصااح المنيرا لسأل  الله العافيةا )طل ُيها(     والمسسولا )الم لوُب(ل

مضارع قد تضمن معن   عح اعمر، وقـام مقامـه، واليقـديرا )بـح تنلـْم(، واـذا يعنـف لأن الفعح ال
اخييــار المفــردات مــن الحقــول الد ليــة المخيلفــة لوضــعها  ــف )الصــيغ النحويــة( محكــوم ععــد  

  (4)قواعد معينة، ععضها راجع إل  صيغة النلمة، وإلعضها راجع إل  د لة النلمة اعوليةل
 ــف الجملــة عـن معنــا  إلــ  معنـ   خــر؛ اــوا اليرجـف، وذلــك عقرينــة وقـد خــرج اعمـر 

الد لة المعجمية للفعح المضارع، وإلقرينـة سـيا  الحـال الـذ  خـال مـن الد لـة علـ  ا سـيعالإ 
اليف اف منا  الحكم ب  وت معن  اعمر من عدمه، ومعلـوم أن لقرينـة السـيا  اـذ  اـف ي ـرى 

  (5)القرا ن النحويةل
  ةا اعمر عالجملة الخ رية )ا سمية(االصور  ال ال -

 ومما جاإ عل  اذ  الصور   ف   ر الرا عفا 
   (6)قولها )لِك اللُه أيُيها الصداقُة ال ريدُ   ف اذا العالِم( •

جاإ اعمر  ف اذ  الجملة من خالل اسيعمال الجملة الخ رية )لِك اللُه(، واف جملـة  
 ة، غرضهاا الدعاإ واليضرع، واليقديرا )اللهمَّ تولَّها( اسمية يمكن تأويلها عجملة إ  ا ية أمري

 النيا جا 
 من أام النيا ح اليف توصح إليها الاحل ما يأتفا    
أن صــيغ اعمــر تخيلــا فيمــا بينهــا، و  تيســاوى  ــف الد لــة علــ  معنــ  اعمــر، وأن ثمــة  -1

أن تـأتف فيـه  -ًيـاد ل - روًقا د لية بينها، وأن لنح صيغة منهـا موضـعها الـذ    يصـلح

                                                           

لثكشذذج  عذذس :قذذذج و لثت زيذذل عع ذذ   لألقجعيذذذل فذذي علذذ ي لثت،عيذذذل، ثوزمخشذذب، لثخذذ للدمي، لعت ذذذص  ذذه، ع ذذذبل  (1)
  ، ص 8116 -ه0431، 3أ:ج ينذذذذه، ععوذذذذو عو ذذذذه/ و ل مذذذذ،م   شذذذذ  ج،  لل لثم بفذذذذت، ب ذذذذبعت، ثب ذذذذج ، ط

038. 
 22  ، صلثل ج  لأل:مب (2)

ي، ت،ث م/أ:مذذ  بذذس م مذذ  بذذس عوذذي لث  ذذ مي، ت ق ذذو  /عبذذ  لثمضذذ ج/ لثم  ذذب فذذي عبيذذب لثشذذب/ لثكب ذذب ثوبلف ذذ(3) 
 .، بتضب ، مج )   س ع ل(0/867  ، ص،  .ت8لث ظ ح لثش جع،،  لل لثم جل ، لثقجهب)، ط

، مذذ  ل ث للةذذت لثم  ذذص لث  ذذ ، لثذذ الثي،  /م مذذ  :مجةذذت عبذذ  لثوي ذذم،  لل عبيذذب، لثقذذجهب)، لث  ذذ  علث الثذذت(4) 
 .002 ، ص  8116، 8ط
، 0/ تمذذج  :لذذج ، عذذجثح لثكتذذب، لثقذذجهب)، ط   فذذي لعل ذذ  لثقذذبآ ،  للةذذت ثغ يذذت عأةذذو ب ت ثوذذ ص لثقبآنذذي، لثب ذذج (5)

 .808  ، ص 0663-ه0403
 .017  ، ص: ي  لثقمب (6)



 

                    –                                     (                   ) 
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ــه  ــفإ ع ــد أن ين  ــذ  يري ــ  ال ــا مــا يناســه المعن ــار منه ــدع الــنص أن يخي غيراــا، وأن لم 
 الميلقف، وأن يضع يح  م  تريي ف  ف السيا  الذ  يليا عه 

خرج  صيغ اعمر الضمنف  ف   ر الرا عف  ف ععا الواضع عن د ليها عل  ال له إل   -2
مقالية، وذلك فيما يعرف بـــ )ظاار  العـدول الـد لف(؛ معاٍن أخرى؛ لوجود قرا ن لالية، أو 

أ ا العـــدول عـــن د لـــة الوجـــوب وا لـــيام إلـــ  د  ت تريي يـــة وأســـلوإلية أخـــرى، تحـــدداا 
 المؤشرات السياقية والمالعسات المقامية للنصو   

 لولظ  ف اسيعمال الجملة الخ رية  ف معن  اعمر أن اعمر  يها غير صريح؛ ع ها إخاار -3
ُقصد عه الد لة عل  اعمر،  هف مسـيعملة  ـف غيـر مـا ُوضـع  لـه عمعاو ـة القـرا ن اليـف 
تحدد ذلك، يمـا أن د ليـه قـد ا حصـرت  ـف معنـ  الـدعاإ، ومـن ثـم  ـإن الفاعـح  ـف اـذ  

 الحالة ي يًرا ما يكون اسم الجاللة )الله(؛  حوا )و قك الله(، و)أيد  الله(   إلع 
--- 

 راجع هرت المصادر والم
ا تقان  ف علوم القر ن، للحا ظ أبف الفضح جالل الدين ع د الرلمن بن أبـف عكـر السـيوطف، تحقيـازمريي  .0

الدراسات القر  ية، وجار  ال ؤون ا سالمية واعوقـاف والـدعو  وا رشـادزمجمع الملـك  هـد، المملنـة العرإليـة 
 السعودية، بدون طاعة، د،ت 

 ، د ت 11شوقف ضيإل، دار المعارف، القاار ،  اعدب العرإلف المعاصر  ف مصر، دز .8
من لسان العرب، لمحمد بن يوسا بـن علـف بـن يوسـا بـن ليـان ا مـام أثيـر الـدين أبـف ارت اف الضرب  .3

ليــان اع دلســف، تحقيــا وشــرح ودراســة دزرجــه ع مــان محمــد، ومراجعــة دزرمضــان ع ــد اليــواب، مكياــة 
  م1991 -ه1111، 1الخا جف، القاار ،  

ات والين يهات  ف علم ال الغة، لمحمد بن علف بن محمـد الجرجـا ف، تحقيـاا دزع ـد القـادر لسـين، ا شار  .4
 م، بدون طاعة 1991-ه1111مكياة اآلداب، القاار ، 

 م 2119، 1إعراب اع عال، دزعلف أبو المكارم، دار غريه، القاار ،   .2
رإلين والمسي ـرقين، لخيـر الـدين اليريلـف، اععالما قاموت تراجم عشهر الرجال والنساإ من العرب والمسيع .6

 م 2112، مايو 11دار العلم للماليين، بيروت، ل نان،  
 م 2119، 1أورا  الورد   رسا لها ورسا له، لمص ف  صاد  الرا عف، دار ابن الجوج ، القاار ،   .7
محمــد بــن ع ــد  ا يضــاح  ــف علــوم ال الغــةا المعــا ف، وال يــان، وال ــديع، للخ يــه القيوينــفا جــالل الــدين .2

 م 2113-ه1121، 1الرلمن، وضع لواشيهزإبراهيم شمل الدين، دار النيه العلمية، بيروت، ل نان،  
الاحر المحي ، عبف ليان اع دلسف، لقا أصوله وعلا عليه وخرج ألادي ـها دزع ـد الـراج  المهـد ، دار  .6

 م 2112-ه1123، 1إلياإ اليرا، العرإلف، بيروت، ل نان،  
روا ــع القــر ن، دراســة لغويــة وأســلوإلية للــنص القر  ــف، دز تمــام لســان، عــالم النيــه، القــاار ، ال يــان  ــف  .01

 م 1993-ه1113، 1 
 م 1911زمحمد ال اار بن عاشور، الدار اليو سية، تو ل، اليحرير والينوير، لل يع .00
ــرا، ا .08 ــال النالميــة(  ــف الي ــة لظــاار  )اع ع ــاإ العــرب، دراســة تداولي ــة عنــد العلم للســا ف العرإلــف، اليداولي

 م 2111، يوليو 1دزمسعود صحراو ، دار ال ليعة، بيروت، ل نان،  
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اليلخــيص  ــف علــوم ال الغــة، لإلمــام جــالل الــدين محمــد بــن ع ــد الــرلمن ال ــا عف الدم ــقف المعــروف  .03
عالخ يـه القيوينــف، لققـه، وشــرله، وأعـد  هارســه دزع ــد الحميـد انــداو ، دار النيـه العلميــة، بيــروت، 

 م 2119-ه1131، 2،  لناان
الجامع علكام القر ن والم ين لما تضمنه من السنة و   القر ن، عبف ع د اللـه محمـد بـن ألمـد بـن أبـف  .04

ــد المحســن اليريــف، مؤسســة الرســالة، بيــروت، ل نــان،   ــه بــن ع  ــا دزع ــد الل ــر القرط ــف، تحقي ، 1عك
 م 2112-ه1121

ليراعــة، لــنجم الــدين ألمــد بــن إســماعيح بــن اعثيــر جــواار الننــي، تلخــيص ينــي ال راعــة  ــف أدوات ذو  ا .02
 ، د ت  2119الحل ف، تحقيا دزمحمد جغلول سالم، من أ  المعارف، ا سكندرية، 

 م 2119، 1لديل القمر، لمص ف  صاد  الرا عف، دار ابن الجوج ، القاار ،   .06
 م 1911-ه1311، 3ليا  الرا عف، لمحمد سعيد العريان، المكياة اليجارية الن رى، القاار ،   .07
 الخصا ص، عبف الفيح ع مان بن جنف، تحقيازمحمد علف النجار، المكياة العلمية، بدون طاعة، د ت   .02
، 1الرا عـــف الناتـــه بـــين المحا ظـــة واليجديـــد، لمصـــ ف   عمـــان ال ـــدر ، دار الجيـــح، بيـــروت، ل نـــان،   .06

 م 1991-ه1111
 م 2111، 1 ، القاار ،  السحاب اعلمر، لمص ف  صاد  الرا عف، دار ابن الجوج  .81
شــرح اليســهيح،  بــن مالــكا جمــال الــدين محمــد بــن ع ــد اللــه بــن ع ــد اللــه ال ــا ف الجيــا ف اع دلســف،  .80

 م 1991 -ه1111، 1تحقيا دزع د الرلمن السيد، و دزمحمد بدو  المخيون، دار اجر، القاار ،  
عســيراعاذ ، تحقيــاا يوســا شــرح الرضــف علــ  يافيــة ابــن الحاجــه، لرضــف الــدينا محمــد بــن الحســن ا .88

 م 1992، 2لسن عمر، من ورات جامعة قار يو ل، بنغاج ،  
شرح شذور الذاه  ف معر ة يالم العرب، لإلمام أبف محمـد ع ـد اللـه جمـال الـدين بـن يوسـا بـن ألمـد  .83

بن ع د الله بن ا ام، اع صار  المصر ، تحقيا ال يعزمحمد محيف الـدين ع ـد الحميـد، دار ال ال ـع، 
 لقاار ، د ت  ا

شرح عقود الجمان  ف المعا ف وال يان، لإلمام جالل الدين السيوطف، تحقياا دزإبراهيم محمد الحمدا ف،  .84
 م 2111، 1ودزأمين لقمان الجاار، دار النيه العلمية، بيروت، ل نان،  

ن مالــك، شــرح ابــن عقيــح، ل هــاإ الــدين ع ــد اللــه بــن عقيــح العقيلــف، المصــر ، الهمــذا ف علــ  ألفيــة ابــ .82
 م 1911 -ه1111، 21تحقيا ال يع محمد محيف الدين ع د الحميد، دار اليرا،، القاار  ،   

شرح المفصح لليمخ ر ، تأليإلا مو ا الدين أبف الاقـاإ يبـيش بـن علـف بـن يبـيش الموصـلف، تحقيـا  .86
 م 2111-ه1122، 1دزإميح بديع يعقوب، دار النيه العلمية، بيروت، ل نان،  

ظم عل  ألفية ابن مالك، تأليإلا ابن الناظم أبف ع د الله بدر الدين محمد بـن ا مـام جمـال شرح ابن النا .87
، 1الــدين محمــد بــن مالــك، تحقيازمحمــد عاســح عيــون الســود، دار النيــه العلميــة، بيــروت، ل نــان،  

 م 2111 -ه1121
وتحقيـا دزال ـريإل شفاإ العليح  ف إيضاح اليسهيح، عبف ع د الله محمد بن ويس  السلسـيلف، دراسـة  .82

، 1ع ــد اللــه علــف الحســينف ال ريــاتف، المكياــة الفيصــلية، مكــة المكرمــة، المملنــة العرإليــة الســعودية،  
 م 1912-ه1112

الصحاح   تاج اللغة وصـحاح العرإليـة،  سـماعيح بـن لمـاد الجـوار ، تحقيازألمـد ع ـد الغفـور ع ـار،  .86
 م 1919-ه1399، 2دار العلم للماليين، بيروت، ل نان،  



 

                    –                                     (                   ) 
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 م 1911-ه1112، 1صفو  اليفاسير، لمحمد علف الصابو ف، دار القر ن النريم، بيروت، ل نان،   .31
، 1صور اعمر  ف العرإلية بين الينظير وا سيعمال، دزسعود بن غـاج  أبـو تـاكف، دار غريـه، القـاار ،   .30

 م 2111-ه1122
مــي  بــن علــف بــن إبــراهيم العلــو  ال ــراج الميضــمن عســرار ال الغــة وعلــوم لقــا ا ا عجــاج، ليحيــ  بــن ل .38

 م، د   1911-ه1222اليمنف، م اعة المقي ا، مصر، 
الفرو  اللغوية، عبف االل العسكر ، لققه وعلا عليهزمحمد إبراهيم سليم، دار العلـم وال قا ـة، القـاار ،  .33

 بدون طاعة، د ت 
ــن قن ــر، تحقيــا وشــرحزع د الســال .34 ــاب، لســي ويها أبــف ع ــر عمــرو بــن ع مــان ب م اــارون، مكياــة الني

 م 1911 –ه 1111، 3الخا جف، القاار ،  
الن اف عن لقـا ا الينييـح وعيـون اعقاويـح  ـف وجـو  اليأويـح، عبـف القاسـم جـار اللـه محمـود بـن عمـر  .32

اليمخ ر  الخوارجمف، اعين  عه، وخرج ألادي ه، وعلا عليهزخليح مـأمون شـيحا، دار المعر ـة، بيـروت، 
 م 2119 -ه1131، 3ل نان،  

ــه، وااشــم محمــد  .36 ــر، لمحمــد ألمــد لســه الل ــف الن ي ــه عل ــد الل ــن منظــور، تحقيازع  لســان العــرب،  ب
 ال اذلف، دار المعارف ـ القاار ، بدون طاعة، و)د ت( 

 م 1991-ه1111، 3اللغة العرإلية معنااا وم نااا، دزتمام لسان، عالم النيه، القاار ،   .37
 بن عقيحا المساعد عل  تسهيح الفوا د، ل هاإ الدين .32
الجــيإ  -م )الجــيإ اعول1912-ه1112، 1تحقيـا دزمحمــد يامــح بريــات، دار الفنـر، دم ــا، ســوريا،   -

 ال ا ف( 
ــــة العرإليــــة الســــعودية،  - ــــات، دار المــــد ف، جــــد ، المملن ــــا دزمحمــــد يامــــح بري  م 1911-ه1111تحقي

 الجيإ الراعع(، بدون طاعة  -)الجيإ ال الل
 م 2111، 1دار ابن الجوج ، القاار ،   المساكين، لمص ف  صاد  الرا عف، .36
المصــااح المنيــر  ــف غريــه ال ــرح الن يــر للرا عــف، تأليإلزألمــد بــن محمــد بــن علــف المقــر  الفيــومف،  .41

 ، د ت 2تحقيا دزع د العظيم ال ناو ، دار المعارف، القاار ،  
ف،  ــرع مصــر، (، دار النيــاب العرإلــ11مصــ ف  صــاد  الرا عــف، دزكمــال   ــأت، سلســلة )أعــالم العــربز .40

 ، بدون طاعة 1921
معيــر  اعقــران  ــف إعجــاج القــر ن، عبــف الفضــح جــالل الــدين ع ــد الــرلمن أبــف عكــر الســيوطف، ضــا ه،  .48

ـــان،   ـــة، بيـــروت، ل ن ـــدين، دار النيـــه العلمي -ه1111، 1وصـــححه، وييـــه  هارســـهزألمد شـــمل ال
 م 1911

يـا ودراسـةزمحمد صـديا المن ـاو ، دار معجم اليعريفات، لعلف بن محمد السيد ال ريإل الجرجـا ف، تحق .43
 الفضيلة، القاار ، بدون طاعة، د ت 

معجم المؤلفين، تراجم مصنفف النيه العرإلية، لعمر رضا يحالة، مكياة الم ن  ودار إلياإ اليرا، العرإلف،  .44
 بيروت، ل نان، بدون طاعة، د ت 

زع ـد الل يـإل محمـد الخ يـه، مغنف الل يه عن ييـه اععاريـه،  بـن ا ـام اع صـار ، تحقيـا وشـرح د .42
 (، النوي ، بدون طاعة، د ت 21المجلل الوطنف لل قا ة والفنون واآلداب )السلسلة اليراثيةز
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المقيضه، عبف البااتا محمـد بـن يييـد الم ـرد، تحقيـاا اعسـياذزمحمد ع ـد الخـالا عضـيمة، المجلـل  .46
 م 1991-ه1111، 3اععل  لل سون ا سالمية، القاار ،  

لعلف بن مؤمن المعروف عابن عصفور، تحقيازألمد ع د السيار الجواد ، وع د اللـه الج ـور ،  المقرب، .47
 م 1912-ه1392، 1 

من وظا ا الصـوت اللغـو    محاولـة لفهـم صـر ف و حـو  ود لـف، دزألمـد ي ـك، دار غريـه، القـاار ،  .42
 م 2112، 1 

لماسة ع د الل يإل، دار غريه، القـاار ، النحو والد لة، مدخح لدراسة المعن  النحو  الد لف، دزمحمد  .46
 م 2112، 2 

امع الهوامع  ف شرح جمع الجوامع، لإلمام جالل الدين السيوطف، تحقيا دزع د العـال سـالم مكـرم، دار  .21
 الجيإ الخامل(   -م، بدون طاعة، )الجيإ الراعع1919-ه1399الاحو، العلمية، النوي ، 

سياسة وا جيماع، علمد لسن الييات، )المجلـد اعول(، مكياـة ولف الرسالة،  صول  ف اعدب والنقد وال .20
 م 1922-ه1311، 1 هضة مصر عالفجالة، القاار ،  

 م 2111، 1ولف القلم، لمص ف  صاد  الرا عف، دار ابن الجوج ، القاار ،   .28

 
 


