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ُى بلػا النحكيػكف  نًػ ِي تتبع البحث ظاهرة االجتماع بيف نظيػريف وك متاػابميف التػُ 
فُ وبكاب متفرقة، ككضعكا للا ضػكابط قيايػية، قػد تتيػع وحياننػام لتلػمؿ الكاقػع 

فػػػػػُ  -مػػػػػف لػػػػػاؿ المػػػػػنل  الك ػػػػػفُ  -االيػػػػػتعمالُ، فدريػػػػػت هػػػػػذ  الظػػػػػاهرة 
ػة مػف الاضػػايا، ماارننػا بػػيف ضػكابطلا، كالكاقػع اال يػػتعمالُ للػا، كمحػػددنا مجمِك

 ػكرها مػف لػاؿ اللػكاهد النحكيػة، كقػد وببػت البحػث وف قضػايا االجتمػاع فػػُ 
مجمملا تدكر بيف التاديـ كالتػخلير، كاالت ػاؿ كاالنف ػاؿ، كااليػت بار بػالمكقع، 
كمفارقة النكع إلى نكع آلر، كما لعبػت الداللػة اليػياقية دكرنا محكرينػا فػُ تحديػد 

ػػ ى البحػػث بػػيف آراو النحػػكييف حػػكؿ قضػػايا االجتمػػاع  ػػكر االجتمػػاع، كمػػا  رجَّ
 بناو ِمى الكاقع االيتعمالُ، كالداللة.

االجتمػػػاع، ضػػػكابط قيايػػػية، الكاقػػػع االيػػػتعمالُ، الداللػػػة الكمماااالمالمحيا: ااا  م
مالتاديـ كالتخلير، كاالت اؿ كاالنف اؿ. ،اليياقية
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Abstract: 

The research tracks the phenomenon of the co-

occurrence of two peers or opposing ones, which the 

grammarians are concerned with in separate sections, and 

they have set standard controls for it, which may sometimes 

be expanded to include the actual use. Thus the research 

has studied this phenomenon through the descriptive 

approach, in an array of issues, comparing their standards, 

and their actual use, and determining their phases through 

grammatical examples. The research also proved that most 

co-occurrence cases revolve around anastrophe, connection 

and separation , position monopolization and changing 

category. In addition, contextual semantics played a pivotal 

role in deciding on the co-occurrence type. Researchers 

have also balanced between grammarians’ views on co-

occurrence cases according to the actual use and semantics. 

Keywords: The co-occurrence, Standard controls, 

The actual use, Ccontextual semantics. 
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 تقديم
الحمػػػػد  رب العػػػػالميف، كال ػػػػاة كاليػػػػاـ ِمػػػػى معمػػػػـ النػػػػاس الليػػػػر 

مى آله، ك حبه، كمف اهتدل بلديه إلى يـك الديف. كبعد،  ييدنا محمد، ِك
ػػػػة،  النحػػػػك العربػػػػُ لػػػػيس بمنػػػػخل ِػػػػف طبيعػػػػة الحيػػػػاة كظكاهرهػػػػا المتنِك
كنيػػتطيع وٍف نممػػػ  ذلػػػؾ فػػُ ظػػػكاهر ، كمنلػػػا ظػػاهرة االجتمػػػاع بػػػيف نظيػػػريف وك 

ُى بلػػػا النحكيػػػكف فػػػُ وبػػػكاب متفرقػػػة، ككضػػػعكا للػػػا ضػػػكابط متاػػػاب نًػػػ ِي ميف التػػػُ 
قيايػػػػية، قػػػػد تتيػػػػع وحياننػػػػام لتلػػػػمؿ الكاقػػػػع االيػػػػتعمالُ، فػػػػخردت وف ودرس هػػػػذ  
الظػػاهرة، ماارننػػا بػػيف ضػػكابطلا، كالكاقػػع االيػػتعمالُ للػػا، كمحػػددنا  ػػكرها مػػف 

 لاؿ اللكاهد النحكية.
 ى دراية هذا المكضكع:دِانُ إل: أسباب اختيار املىضىع -

 التماؿ بعض األبكاب النحكية ِمى م طم  االجتماع.  -ُ
اجتمػػاع بػػيف نظيػػريف وك لػػـ تػػدرس لمحاكلػػة ح ػػر ال ػػكر التػػُ  -ِ
 متاابميف.

 .-إف كيًجدىت-البحث فُ العاقات بيف تمؾ ال كر  -ّ
 الماارنة بيف ضكابط هذا االجتماع كالكاقع االيتعمالُ لمغة. -ْ
 فُ تخبير هذا االجتماع فُ التراكيب النحكية.البحث  -ٓ

 تساؤالث اندراست:
 ماذا يعنُ االجتماع فُ النحك العربُ؟ -ُ
 ما الاضايا النحكية التُ ونتجلا االجتماع؟  -ِ
 كـ  كرة وحدبلا االجتماع فُ كؿ قضية؟  -ّ
هػػؿ هنػػاؾ فػػرؽ بػػيف ضػػكابط هػػذا االجتمػػاع كالكاقػػع االيػػتعمالُ  -ْ

 لمغة؟
 لتراكيب النحكية؟ما وبر االجتماع فُ ا  -ٓ
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 أهميت املىضىع واهلدف منه:
 فيلا حكؿ ظاهرة االجتماع. ؼً مى تى لٍ دراية الاضايا النحكية المي  -ُ
 تحديد العاقة بيف االجتماع كاليياؽ. -ِ
التفريػػػػؽ بػػػػيف االجتمػػػػاع الم ػػػػنكع المتكمػػػػؼ كاالجتمػػػػاع الميػػػػمكع ِػػػػف  -ّ

 العرب.
 البحث فُ تخبير االجتماع ِمى النظيريف وك المتاابميف. -ْ
 البحث فُ العكامؿ الملتركة بيف  كر اجتماع كؿ نكع كآلر. -ٓ
 مناقلة قضايا االجتماع، كالترجي  بينلا. -ٔ

 اندراساث انسابقت:
ة مف الدرايات التُ لى  تٍ هناؾ مجمِك ا كاحدن   َّ ِن ا مػف االجتماِػات نك

ا مع طبيعة بحبػُ، كلػف و ػؿ فيػه إلػى نتػا   بالدراية، فما كجدته منلا متااطعن 
بػػت درايػػة قضػػيته، كهػػذا ينطبػػؽ ِمػػى بحػػث بعنػػكاف: اجتمػػاع اللػػرط جديػػدة تجن

ػػداد الػػدكتكر وحمػػد إيػػماِيؿ حيػػف يػػكنس، حكليػػة  كالايػػـ فػػُ النحػػك العربػػُ، ِإ
كميػػة الدرايػػات العربيػػة كاإليػػامية لمبنػػات باإليػػكندرية، المجمػػد البػػامف، العػػػدد 

مػػػى درايػػػات ولػػرل تناكلػػػت التنػػػازع كإَُِالبالػػث كالبابػػػكف،  اللػػػتغاؿ، ـ. ِك
كمف ذلؾ دراية بعنكاف: مظاهر التنػازع فػُ النحػك العربػُ بػيف النظريػة كاألداو 
داد الدكتكر يػمي  وحمػد محمػد ماػدادم، مجمػة كميػة اجداب، جامعػة  المغكم، ِإ

ـ، كدرايػة ولػرل بعنػكاف: َُِٗ، يػنة َْالككفة، المجمد الحادم ِلر، العػدد
ػػػػدا د الػػػػدكتكر ِػػػػادؿ هػػػػادم حمػػػػادم االلػػػػتغاؿ كالتنػػػػازع فػػػػُ النحػػػػك العربػػػػُ، ِإ

العبيػػدم، مجمػػة اجداب بكميػػة اجداب، جامعػػة بغػػداد، العػػدد التايػػع كالتيػػعكف، 
ـ، كدرايػػة ولػػرل تناكلػػت اجتمػػاع االيػػـ كالماػػب بعنػػكاف: االيػػـ كالكنيػػة َُُِ

ػػػػداد الػػػػدكتكر ِبػػػػد المطمػػػػب محمػػػػد، مجمػػػػة الدكحػػػػة، كزارة اإلِػػػػاـ،  كالماػػػػب، ِإ
ػػمً ـ، فى َُِّليػػتكف، ، المجمػػد التايػػع كأالعػػدد هػػذ  الدرايػػات فػػُ معالجػػة  ؽً بٍ يى

، اجتمػػاع اللػػرط كالايػػـ، كالتنػػازع الػػذم يجتمػػع فيػػه ِػػاماف ِمػػى معمػػكؿ كاحػػد
كااللتغاؿ الذم يجتمع فيه معمكالف لعامؿ كاحد فُ ظػاهر األيػمكب، كاجتمػاع 
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قػػد رويػػػت وفَّ هػػػذ  الدرايػػات تفػػػُ بمعالجػػػة االجتمػػاع فػػػُ هػػػذ   –االيػػـ كالماػػػب 
  بكاب.األ

كما كجدته قد ديًرسى مػف جلػة ولػرل دريػته اللػتاؼ المعالجػة، كهػذا  
ينطبؽ ِمػى بحػث بعنػكاف: المػؼ كالنلػر معيػارنا لمتػرجي  النحػكم ِنػد تعػدد ذم 
ػػداد الػػدكتكر زكريػػا لػػحاتة الفاػػُ، مجمػػة كميػػة اجداب،  الحػػاؿ كتفػػرؽ الحػػاليف، ِإ

فمعالجػػػػػة البحػػػػػث كهدفػػػػػه ـ. َُِٓجامعػػػػػة بكريػػػػػعيد، العػػػػػدد اللػػػػػامس، ينػػػػػاير 
يلتمفاف ِف تناكلُ الجتماع األحكاؿ، فبحث المؼ كالنلر لـ يتنػاكؿ إال  ػكرة 
كاحدة، كاللدؼ مف تناكللا هك إببات وف تعدد الحاؿ فُ هػذ  ال ػكرة مػف قبيػؿ 

 ، كهػػك بػػذلؾ يلتمػػؼ لػػكان -كمػػا يتضػػ  مػػف العنػػكاف -المػػؼ كالنلػػر البا ػػُ 
 فُ بحبُ.ِف معالجة هذ  الاضية ا كمضمكنن 

 منهج انبحث وخطىاته: -
ػػة  يتبػػع البحػػث المػػنل  الك ػػفُ الاػػا ـ ِمػػى التحميػػؿ فػػُ درايػػة مجمِك

بػػػػػيف ضػػػػػكابطلا، كالكاقػػػػػع ا ماارننػػػػػمػػػػػف قضػػػػػايا اجتمػػػػػاع نظيػػػػػريف وك متاػػػػػابميف، 
ػ بػيف آراو ا االيتعمالُ للا، كمحددنا  كرها مف لاؿ اللػكاهد النحكيػة، كمرجحن

ػػػات، كمن ػػػكبات، كحػػػركؼ النحػػػكييف حكللػػػا، كقػػػد  ػػػنفت الا ضػػػايا إلػػػى مرفِك
 معاف، بناو ِمى ما اقتضته طبيعة البحث. 

 كيتككف البحث مف تاديـ، كتمليد، كبابة مباحث، كلاتمة:
التاػػديـ: وكضػػ  فيػػه طبيعػػة الدرايػػة، كويػػبابلا، كتيػػااالتلا، كوهميتلػػا، 

 كوهدافلا، كالدرايات الياباة، كالمنل  المتبع فُ هذ  الدراية.
 التمليد: م طم  االجتماع.

ات ضكابطه ككاقعه االيتعمالُ.  المبحث األكؿ: االجتماع فُ المرفِك
المبحػػػػػػػػث البػػػػػػػػانُ: االجتمػػػػػػػػاع فػػػػػػػػُ المن ػػػػػػػػكبات ضػػػػػػػػكابطه ككاقعػػػػػػػػه 

 االيتعمالُ.
المبحػػػػػث البالػػػػػث: االجتمػػػػػاع فػػػػػُ حػػػػػركؼ المعػػػػػانُ ضػػػػػكابطه ككاقعػػػػػه 

 االيتعمالُ.
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 متهيد
 مصطهح االجتماع

ػػعى اللػػُوى االجتمػػاع م ػػدر  مى ػػٍف تىٍفًرقػػة  لمايػػُ، كفعمػػه اجتمػػع، ك" جى ِى
ٍمعنػػا  ػػع يىٍجمىعيػػه جى كىػػذىًلؾى تجمَّ ةه، كى ِى ػػارى ُى ميضى مَّعىػػه كوىٍجمىعىػػه فػػاجتىمع كاٍجػػدىمىعى، كىًهػػ كجى

ًو  ٍُ ػػػ ػػػٍؿ كىاللَّ ـٍ ييٍجعى ف لىػػػ مػػػع ًمػػػٍف هاهنػػػا كهاهنػػػا كاًل ػػػكعي: الَّػػػًذم جي كاٍيػػػتجمع. كىاٍلمىٍجمي
وى ًإذا ًجٍ ػتى بًػًه  اٍلكىاًحًد. كاٍيتجمع ٍُ ػ ٍعػتي اللَّ . كجمى ٍكًضػعو : اٍجتىمىعى ًمػٍف كيػؿًٌ مى الييؿي

ػػ ػػا مػػف هاهنػػا كهاهنػػا. كتجمَّ ػػع ع اٍلاىػػٍكـي: اٍجتىمىعيػػكا وىيضن مػػف هاهنػػا كهاهنػػا. كميتجمَّ
البىٍيداًو: ميٍعظىميلا كميٍحتىفىميلا"

(ُ). 
د كالما ػػكد باالجتمػػاع فػػُ هػػذا البحػػث هػػك الػػتماؿ تركيػػب نحػػكم كاحػػ

 ِمى ِن ريف ينتمياف ل نؼ كاحد، كقد يككناف:
 متطابايف مف حيث: -ُ
 ت، كاأللبار، كاألحكاؿ، كالمفاِيؿ.المبتدوالمكقع، كاجتماع   - و

 الداللة، كحركؼ التككيد.  - ب
 النكع كحركؼ الجر، كالحركؼ الم درية. - ت
 متناظريف لكجكد ِاقة تربطلما ببعض، كالنكرة كالمعرفة.  -ِ

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

( ليػػػاف العػػػرب: لمحمػػػد بػػػف مكػػػـر بػػػف منظػػػكر األفرياػػػُ الم ػػػرم، النالػػػر دار  ػػػادر ُ)
 .ّٓ/ ٖ.ُبيركت، ط 
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 املبحث األول
 االستعمايل. االجتماع يف املرفىعاث ضىابطه وواقعه

 واخلرب. املبتدأأوال: االجتماع بني اننكرة واملعرفت يف باب 
ييعىػػػدال االجتمػػػػاع فػػػػُ هػػػػذا البػػػػاب ذا بػػػػراو مػػػػف حيػػػػث ال ػػػػكر، كالاػػػػرا ف، 
ػػػػػاة اليػػػػػياؽ. فاػػػػػد قػػػػػرر يػػػػػيبكيه ونػػػػػه "إذا اجتمػػػػػع نكػػػػػرة كمعرفػػػػػة وف ييٍبتىػػػػػدىوى  كمرِا

، ففُ قكلنػا: )زيػد كػريـ( ينبغػُ وف يعػرب )زيػد( (ُ)الكاـ" باألِرؼم كهك و ؿ
مبتػدو، ك)كػػريـ( لبػػرنا، فػتذا اجتمػػع نكرتػػاف كػاف االبتػػداو لمنكػػرة التػُ اقتربػػت مػػف 

وف يكػكف معرفػة، وك مػا  المبتػدوفػػ"حؽ  المعرفة، فاالبتداو ال يككف لممعرفة فاط،
ػة ، كقػد ذكػر (ِ)قارب المعرفة مػف النكػرات المك ػكفة لا ػة" النحكيػكف مجمِك

ػػكًٌ ىاًت ا كيجمعلػػا  لتػػُ تياىػػرًٌبي النكػػرة مػػف المعرفػػةم لي ػػ  االبتػػداو بلػػا،مػػف المييى
ح ػػكؿ الفا ػػدة، فػػتذا قمنػػا: )رجػػؿ كػػريـ( لػػف تح ػػؿ اإلفػػادة،" كلػػك قمػػت: )ليػػر 
ف كانػا نكػرتيف، ك ػار فيلمػا  منؾ جػاونُ(، وك ) ػاحب لزيػد ِنػدم( جػاز، كال

 .(ّ)عارؼ"فا دةم لتاريبؾ إياهما مف الم
بيػػهي مػػف المعرفػػة بحػػث  ذا كقػع مػػا ظػػاهر  التنكيػػر دكف ميػػكغ لفظػػُ يياىرًٌ كال
بيهي مف المعرفةم لي   االبتداو به، ِمى نحك ما فعمػكا مػع  له النحكيكف ِمَّا يياىرًٌ

                                                           

هػػػػػ، َُْٖ، ّ( الكتػػػػػػاب: يػػػػيبكيه، تحايػػػػؽ: ِبػػػػد اليػػػػاـ هػػػػاركف، مكتبػػػػة اللػػػػانجُ، طُ)
 .ِّٖ/ ُـ. ُٖٖٗ

. وبػػػك بكػػػػر محمػػػػد ابػػػػف اليػػػراج البغػػػػدادم، تحايػػػػؽ: ِبػػػػد ٗٓ/ ُ( األ ػػػكؿ فػػػػُ النحػػػػك: ِ)
 ـ.ُٖٖٗ، مايية الريالة، بيركت، ّالحييف الفتمُ، ط

، المجمػػػػس األِمػػػػى لملػػػػاكف ( الماتضػػػب: المبػػػػرد، تحايػػػػؽ: محمػػػد ِبػػػػد اللػػػػالؽ ِضػػػيمةّ)
، كينظػػػػر همػػػػع ُِٕ/ ْـ. ُْٗٗ -هػػػػػ ُُْٓ -ّط  -اإليػػػػامية، لجنػػػػة إحيػػػػاو التػػػػراث 

اللكامع فُ لرح جمع الجكامع: لميػيكطُ، تحايػؽ: وحمػد لػمس الػديف، بيػركت، دار الكتػب 
 .ُّٖ/ ُـ. ُٖٗٗ، ُالعممية، ط



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ُِِٔ﴾ 

)مػػا( التعجبيػػة ِمػػى الاػػكؿ بخنلػػا مبتػػدو، كالجممػػة بعػػدها لبػػر، فاػػد روكا ونلػػا نكػػرة 
 .(ِ): )ما وجمؿ اليماو!( )لُو ِظيـ وجمؿ اليماو(. كالتادير فُ نحك(ُ)تامة

ككػػذلؾ اللػػخف مػػع النكػػرة الدالػػة ِمػػى الػػدِاو فػػُ نحػػك: )يػػاـ ِمػػيكـ(، 
 .(ّ) لمعادة كمباللـ المللكر: )بارة تكممت(ا كما كاف لارقن 

ذا اجتمع معرفتاف ففُ  وقكاؿ: وحدها: ونػؾ بالليػار فمػا لػ ت  المبتدو"كال
كالبػػانُ: وف األِػػـ هػػك اللبػػر، نحػػك: )زيػػد  ػػدياُ(، إذا  منلمػػا فاجعمػػه مبتػػدو،

فػػتف ِمػػـ منػػه ونػػه فػػُ  كالبالػػث: ونػػه بحيػػب الملاطػػب: كػػاف لػػه و ػػدقاو  يػػر ،
ِممػه وحػػد األمػػريف، وك ييػػخله ِػػف وحػػدهما باكلػػه: مػػف الاػػا ـ؟ فايػػؿ فػػُ جكابػػه: 

، تدوالمبفالمجلكؿ اللبر، كالرابع: وف المعمـك ِند الملاطب هك  -)الاا ـ زيد( 
، المبتػدوكالمجلكؿ اللبر، كاللامس: إف التمفت رتبتلما فُ التعريؼ فخِرفلمػا 

ال فاليػػػابؽ، كاليػػػادس: وف االيػػػـ متعػػػيف لابتػػػداو كالك ػػػؼ متعػػػيف لملبػػػر،  كال
 .(ْ) نحك: )الاا ـ زيد("

كنلمػػػص مػػػػف هػػػذا إلػػػػى وف األكلػػػى باالبتػػػػداو فػػػُ حالػػػػة كػػػكف الػػػػركنيف 
انػػػػت هػػػػذ  الارينػػػػة حاليػػػػة وـ يػػػػياقية وـ معػػػػرفتيف هػػػػك  ػػػػاحب الارينػػػػة يػػػػكاو وك

ف افتيًادىًت الارينة فاالبتداو لؤلكؿ.  نحكية، كال

                                                           

 .ِٕ/ ُ( ينظر الكتاب ُ)
كنُ أللفيػػػة ابػػػف مالػػػؾ، كمعػػػه لػػػرح اللػػػكاهد ( ينظػػػر حالػػػية ال ػػػباف ِمػػػى لػػػرح األلػػػمِ)

. كينظػػر االيػػـ المحايػػد َِٓ/ ُلمعينػػُ، تحايػػؽ طػػه ِبػػد الػػراكؼ يػػعد، المكتبػػة التكفيايػػة.
بػػيف التعريػػؼ كالتنكيػػر فػػُ النحػػك العربػػُ ل ا  ػػه كايػػتعماالته: د. وحمػػد ِفيفػػُ، النالػػر: 

 .ُٓـ، د ت.ََِِزهراو اللرؽ، الااهرة، 
أللفية ابف مالؾ الميمى منل  اليالؾ إلى ولفية ابف مالؾ: دراية ( ينظر لرح األلمكنُ ّ)

د  -كتحايػػؽ: ِبػػد الحميػػد اليػػيد محمػػد ِبػػد الحميػػد، النالػػر: المكتبػػة األزهريػػة لمتػػراث، د ط
 .َُُ/ ُت.

 .ُّٖ، َّٖ/ ُ( همع اللكامع: ْ)



 واقع االستعاميلاالجتامع يف النحو العريب بني ضوابط التقعيد وال

﴿ُِِٕ﴾ 

ذا اجتمعػػت نكرتػػاف اقتربتػػا مػػف المعرفػػة بميػػكغ لفظػػُ، نحػػك: )رجػػؿ  كال
كػػػريـ قػػػا ـ فػػػُ بيتػػػؾ(، فلػػػذا يياىػػػاسي ِمػػػى اجتمػػػاع معػػػرفتيف كػػػؿ منلمػػػا  ػػػالحة 

 لابتداو بلا ِمى التف يؿ الفا ت.
ف كهػذا قػػد تعػػرض   لػػه النحكيػػكف فػػُ بػػاب )كػػاف(، ياػػكؿ وبػػك حيػػاف:" كال

جػػاز جعػػؿ ويلمػػا لػػ ت االيػػـ، كاجلػػر  -اجتمػػع نكرتػػاف، كلكػػؿ منلمػػا ميػػكغ 
اللبػػػػر، نحػػػػك: )كػػػػاف رجػػػػؿ تميمػػػػُ  ػػػػاحبنا لعمػػػػرك(، وك ألحػػػػدهما ميػػػػكغ، كال 
لآللر، فذك التيكيغ االيـ، كاجلر اللبر، نحك: )كاف رجػؿ  ػال  كاقفنػا(، كال 

ا("يجكز: )كاف   .(ُ) كاقؼ رجان  الحن
  كر لاجتماع: فنحف بذلؾ وماـ يبع

 معرفة كنكرة، نحك )زيد كريـ(، فاالبتداو لممعرفة. -ُ
معػػرفتيف، نحػػك: )زيػػد  ػػدياُ(، ك)الاػػا ـ زيػػد(، كهنػػاؾ قرينػػة   -ِ
 ، فاالبتداو ل احب الارينة.المبتدوتلير إلى 
)زيػػد ، نحػػك: المبتػػدومعػػرفتيف، كلييػػت هنػػاؾ قرينػػة تلػػير إلػػى  -ّ

 ولكؾ(، فُ  ير يياؽ معيف، فاالبتداو لؤلكؿ فُ الترتيب.
نكػػرة اقتربػػت مػػف المعرفػػة بميػػكغ لفظػػُ، كنكػػرة لػػـ تاتػػرب مػػف  -ْ

 المعرفة، نحك: )رجؿ كريـ قا ـ(، فاالبتداو لمنكرة الماتربة مف المعرفة.
نكػػرتيف اقتربتػػا مػػف المعرفػػة بميػػكغ لفظػػُ، كهنػػاؾ قرينػػة تلػػير  -ٓ

رجؿ كريـ(، إجابػة ِػف يػااؿ مػف قػا ـ قا ـ فُ الميجد )، فُ نحك: المبتدوإلى 
 فُ الميجد؟، فاالبتداو لمنكرة  احبة الارينة.

نكرتيف اقتربتا مػف المعرفػة بميػكغ لفظػُ، كلييػت هنػاؾ قرينػة  -ٔ
، فػػُ نحػػك: )رجػػؿ كػػريـ قػػا ـ فػػُ الميػػجد(، فػػُ  يػػر يػػياؽ المبتػػدوتلػػير إلػػى 

 معيف، فاالبتداو لؤلكؿ فُ الترتيب.
                                                           

( ارتلػػاؼ الضػػػرب مػػػف ليػػػاف العػػػرب: ألبػػُ حيػػػاف األندليػػػُ، تحايػػػؽ: د. رجػػػب ِبمػػػاف ُ)
هػػ ُُْٖ، ُالاػاهرة، ط -حمد، مراجعة د. رمضاف ِبػد التػكاب، النالػر: مكتبػة اللػانجُ م
 .ُُٖٕ/ ّـ.  ُٖٗٗ -



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ُِِٖ﴾ 

ن ػػػر آلػػػػر البػػػت مػػػف انكػػػرة اقتر  -ٕ  لمعرفػػػػة بميػػػكغ معنػػػكم، ِك
 ة تكممػػت(، ك)يػاـ ِمػػيكـ(،و، نحػك: )مػػا وجمػؿ اليػػماو!(، ك)باػر ي ػم  لابتػػدا

فاالبتػػداو لمنكػػرة  ػػاحبة الارينػػة المعنكيػػة، كهنػػا اللبػػر ال ي ػػم  و ػػان وف ياػػع 
 مبتدو.

ػػًة لاجتمػػاع -كمعنػػى ذلػػؾ وف المغػػة  ِمػػى الػػر ـ مػػف ضػػكابطلا الميٍحكىمى
قد وتاحت ميػاحة لحريػة االلتيػار بػيف  ػكر  -طار ركنُ الجممة االيميةفُ إ

ف كانػػػػػت حريػػػػػة مايػػػػػدة بتطػػػػػار-االجتمػػػػػاع  م لػػػػػذلؾ كجػػػػػدنا  ػػػػػكرنا متعػػػػػددة -كال
لاجتمػػاع، كهػػذا مػػا ق ػػد  البحػػث مػػف كجػػكد قاِػػدة مرنػػة، الااِػػدة هنػػا يحكملػػا 

 المبتدووف الاياس النحكم، كمركنتلا تتمبؿ فُ اتياِلا لميماع، فبعد وف قرركا 
رى لممبتدإ يككف فيلا نكرة بلػرط الفا ػدة، كهػذ   كا  كرا ويلى ال يككف إال معرفة وقرال
الفا دة قد اتيعت لتلمؿ الارينة المفظية فُ نحػك: )رجػؿ كػريـ قػا ـ(، كالمعنكيػة 

 )ياـ ِميكـ(. فُ نحك:
كهػػػػذ  األىٍكلىًكيَّػػػػةي ِنػػػػد االجتمػػػػاع كانػػػػت ذات وبػػػػر ظػػػػاهر فػػػػُ األحكػػػػاـ 

ة، فىخىٍكلىًكيَّةي المعرفة جاوت دليان ِمى وف التخنيث فػُ )تىكيػٍف( لػيس )لآليػة( النحكي
مَ ْ َمَماا ُم: -تعػػالى–فػػُ قكلػػه  َْ مَلُ ااْ مَ َ ااَ مَأ َْ  .(ُ)ُعَمَماااُ مَنِيااسمِرْااالَاِ  َ  م)َأَوَلااْ مَيُكاا

يعمؽ وبك ِمُ الفاريُ ِمى تخنيػث )تىكيػٍف( باكلػه: "ففػُ )تىكيػٍف( ضػمير الا ػة، 
لبػػر مبتػػدو ماػػدـ، كالجممػػة فػػُ مكضػػع ن ػػب. كال يكػػكف التخنيػػث فػػُ تكػػف كآيػػة 

ـى مف ونه إذا اجتمع نكرة كمعرفة، فااليـ المعرفة" ا تىاىدَّ  .(ِ)لآلية، ًلمى
ؿى حى فمـ يلتمؼ المبدو إذا تى  مػـ  المبتدو كَّ إلى ايـ لنايػ،، ياػكؿ المبػرد:" ِا

ايػـ كػاف المعرفػةم ألف  ونه إذا اجتمع فُ هذا البػاب معرفػة كنكػرة فالػذم يجعػؿ
                                                           

هُ قراوة ابف ِامر، ينظر النلر فُ  . ك قراوة )تىكيٍف( بالتاو كرفع )آىيىةه(ُٕٗ( اللعراو: ُ)
الاػػػػراوات العلػػػػر: تػػػػخليؼ: ابػػػػف الجػػػػزرم، ولػػػػرؼ ِمػػػػى ت ػػػػحيحه كمراجعتػػػػه: ِمػػػػُ محمػػػػد 

 .ّٕٔ/ ِلضباع، طبع باطاع المعاهد األزهرية. ا
( اإليضػػػاح العضػػػدم: ألبػػػُ ِمػػػُ الفاريػػػُ، تحايػػػؽ: حيػػػف لػػػاذلُ فرهػػػكد، مطبعػػػة دار ِ)

 .َُٓـ.ُٗٔٗ، ُالتخليؼ، م ر، ط



 واقع االستعاميلاالجتامع يف النحو العريب بني ضوابط التقعيد وال

﴿ُِِٗ﴾ 

المعنى ِمى ذلؾم ألنه بمنزلة االبتداو كاللبر كما ك فت لؾ، وال ترل ونؾ لك 
قمت: )كاف رجؿ قا منا(، ك)كاف إنياف ظريفنا( لـ تفد بلػذا معنػىم ألف هػذا ممػا 

ًضعى اللبر لمفا دة" نما كي  .(ُ)يعمـ الناس ونه قد كاف، كونه مما يككف، كال
يكف بيف ونكاع المعارؼ ِند اجتماِلا، فروكا ونه" هذا، كقد فاضؿ النحك 

ػػػجٍ إذا اجتمػػػع إلػػػارة مػػػع  يػػػر ضػػػمير فتنػػػه يي  ف كػػػاف مػػػع -اإللػػػارة االيػػػـ  ؿي عى كال
ػػػرؼ منػػػػه كػػػالعمـ كالمضػػػػاؼ إلػػػى الضػػػػمير نحػػػك: )كػػػػاف هػػػذا ولػػػػاؾ(م ألف  -ِو

تنػػػت بتاػػػديـ اإللػػػارة لمكػػػاف التنبيػػػه الػػػذم فيػػػه" . كورل وف هػػػذا وكلػػػى (ِ)العػػػرب ِا
كلػػيس كاجبنػػا، فاػػد ياتضػػُ اليػػياؽ وف يتاػػدـ  يػػر ايػػـ اإللػػارة، فػػتذا كػػاف مػػراد 
المتكمـ إببػات اإللػارة لػؤلخ، بػخف تكػكف األلػكة معمكمػة، كالمجلػكؿ هػك الملػار 
إليػػػػػه بلػػػػػا، فمػػػػػا المػػػػػانع وف ياػػػػػكؿ: )كػػػػػاف ولػػػػػكؾ هػػػػػذا(، مػػػػػا دامػػػػػكا قػػػػػد قػػػػػرركا 

 .(ّ)"وف"المعركؼ االيـ، كالمجلكؿ اللبر
ا: اجتماع 

ً
 ث.املبتدأثاني

نىا بميػا ؿ المبتدوإف مطالعة  كر اجتماع  ت فُ كتب النحك تيػذىكًٌري
التمػػػاريف، كاإللبػػػار بالػػػذم كالتػػػُم اللػػػتماللا ِمػػػى جمػػػؿ معاػػػدة، كركيكػػػة 
األيمكب، كال ػيا ة، كمػا تتضػ  ِميلػا مامػ  ال ػناِة كاالفتػراض، كقػد 

دـ إ  ضافتلا:قيمكها إلى قيميف حيب إضافتلا ِك
المجردة مف اإلضػافة نبحػث ِػف آلػر مبتػدإ، كنلبػر ِنػه بمػا  - و

بعػػد ، بػػـ نجعػػؿ جممتػػه لبػػرنا لممبتػػدإ اليػػابؽ ِميػػه، بػػـ نجعػػؿ الجممػػة ال ػػغرل 

                                                           

 .ٖٖ/ ْ( الماتضب: ُ)
، كينظػػػػر مغنػػػػُ المبيػػػػب ِػػػػف كتػػػػب األِاريػػػػب: البػػػػف هلػػػػاـ ّْْ/ ُ( همػػػػع اللكامػػػػع: ِ)

بيػػركت،  -النالػػر: دار الفكػػر -ف المبػػارؾ، كمحمػػد ِمػػُ حمػػد هاألن ػػارم، تحايػػؽ: د.مػػاز 
، كالتػػػػذييؿ كالتكميػػػػؿ فػػػػُ لػػػػرح كتػػػػاب ُُٕٔ/ ّ، كارتلػػػػاؼ الضػػػػرب: َٗٓـُٖٓٗ، ٔط 

. ُالتيػػليؿ: تػػخليؼ: وبػػُ حيػػاف األندليػػُ، تحايػػؽ: د. حيػػف هنػػداكم، النالػػر: دار الامػػـ، ط
ْ /ُٖٗ. 
 .ُُٕٔ/ ّ( ارتلاؼ الضرب: ّ)



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿َِِِ﴾ 

ييػٍاتىى بعػد لبػر  لبرنا لما قبملا، كهكػذا إلػى وف نلبػر ِػف األكؿ بكػؿ مػا تػا ، "كى
وكللا لؤلقرب، كتاليه لمتمك األقرب، إلػى وف يكػكف آلرهػا  اجلر بركابط مجعكؿو 

ت، نحك: )بنكؾ الزيداف هند ِمرك الدراهـ وحطته بلػا ِنػدهما فػُ المبتدوألكؿ 
، فجممة: )ِمرك الدراهـ وحطته بلا ِندهما فُ دارهـ( لبر لػ)هند(، (ُ) دارهـ("

مزيػػػداف(، لتػػػه بلػػػا ِنػػػدهما فػػػُ دارهػػػـ( لبػػػر )كجممػػػة: )هنػػػد ِمػػػرك الػػػدراهـ وحط
لبػػػػر  كجممػػػػة: )الزيػػػػداف هنػػػػد ِمػػػػرك الػػػػدراهـ وحطتػػػػه بلػػػػا ِنػػػػدهما فػػػػُ دارهػػػػـ(

لػ)بنكؾ(، كالضمير فُ )وحطته( ِا د ِمى )ِمرك(، كالضمير فػُ )بلػا( ِا ػد 
ِمى)هنػػد(، كالضػػمير فػػُ ِنػػدهما ِا ػػد ِمى)الزيػػداف(، كالضػػمير فػػُ )دارهػػـ( 

 ِا د ِمى )بنك(.
ألكؿ إال فػػػػػُ ِػػػػػدـ المضػػػػػاؼ، كهػػػػػذا ال يلتمػػػػػؼ ِػػػػػف الايػػػػػـ ا - ب

حاجتػػػه إلػػػى ركابػػػط بعػػػد ايػػػتيفاو األلبػػػارم ألف كػػػؿ لبػػػر يلػػػتمؿ ِمػػػى ضػػػمير 
، فاػا ـ لبػر األب، (يربطه بما قبمػه، كهػذا نحك:")زيػد ِمػه لالػه ولػك  وبػك  قػا ـ

لبػػػر العػػػـ،  كاألب كلبػػػر  لبػػػر األخ، كاألخ كلبػػػر  لبػػػر اللػػػاؿ، كاللػػػاؿ كلبػػػر 
 .(ِ)كالعـ كلبر  لبر زيد"

ا بالبنا مركبنا مف هذيف الايميف،" كهك ضرباف: كقد ذكر وبك - ج  حياف قيمن
ت المعراة، كيتخلر بعض ِف المعػرل، المبتدووحدهما: وف يتادـ بعض 

فيحتػػاج األكؿ إلػػى ضػػما ر آلػػر ، كاكلػػؾ: )زيػػد ِمػػرك هنػػد وبكهػػا ولػػك  منطمػػؽ 
 مف وجمه ِند (، كتملي لا: )ولك وبُ هند منطمؽ مف وجؿ ِمرك ِند زيد(.

البانُ: ِكس الضرب األكؿ، تاػكؿ: )زيػد  امػه وبػك  ِمػرك كالضرب 
العمػػػراف منطماػػػاف مػػػف وجمػػػه ِنػػػد (. كتملي ػػػه: )العمػػػراف منطماػػػاف مػػػف وجػػػؿ 

 .(ّ) ِمرك ِند وبُ  اـ زيد("

                                                           

 .ُُٕٔ/ ّب: ( ارتلاؼ الضر ُ)
 .ِّٕ/ ُ( لرح التيليؿ البف مالؾ: ِ)
 .ُُّٗ/ ّ( ارتلاؼ الضرب: ّ)



 واقع االستعاميلاالجتامع يف النحو العريب بني ضوابط التقعيد وال

﴿ُِِِ﴾ 

كال يلفػػػػػى مػػػػػا تنطػػػػػكم ِميػػػػػه هػػػػػذ  النمػػػػػاذج مػػػػػف تكمػػػػػؼ ييػػػػػتدُِ 
 .(ُ)االيتغناو ِف هذ  الميا ؿ الم طنعة التُ ال طا ؿ مف كرا لا

ا: اجتماع خربين أو أكثر.
ً
 ثانث

 (ِ)لاػػد التمفػػػت آراو النحػػػكييف حػػػكؿ  ػػػكر اجتمػػػاع األلبػػػار بػػػيف مػػػانع
، ككانػػػت الداللػػػة هػػػُ دافعلػػػـ لمحكػػـ، كهػػػذا االلػػػتاؼ لػػػمؿ اجتمػػػاع (ّ)كمجيػػز

 األلبار بغير ِطؼ، كبعطؼ، كقد تنكع اجتماع وكبر مف لبر إلى:
مػػػف مبتػػػدإ،  اجتمػػػاع ولبػػػار ملتمفػػػة فػػػُ المفػػػظ كالمعنػػػى ألكبػػػر - و

م ألف (ْ)كاكلنا: )بنك بكر فايه، كطبيب، ك انع(، كهذا النكع يجب فيه العطؼ
ِمى لبر كاحد، فػبعض بنػُ  المبتدوالداللة تاتضُ التماؿ كؿ جزو مف وجزاو 

بكػػر فالػػاو، كلييػػكا كملػػـ، ككػػذلؾ مػػع بايػػة األلبػػار، كاألىٍكلىػػى وىٍف ييٍعػػرىبى األكؿ 
 تـ الفا دة إال بلا.لبرنا، كما بعد  معطكفات ال ت

 –اجتماع ولبار ملتمفة فُ المفظ كالمعنى لمبتدإ كاحد، كاكله  - ب
َُحُاااوُلماْلاااَوُ وُ م): -تعػػػالى   مَف َّااااَ مِلَماااام41ُ م) مُذوماْلَ اااْلِاماْلَمِ  ااا41)َوُهاااَوماْل
تمبؿ فُ  ػحة االقت ػار ِمػى كاحػد ، كقد كضعكا ضابطنا للذا النكع ي(ٓ)ُ ِل ُ  

مػػػف اللبػػػريف، وك األلبػػػار، فنيػػػتطيع فػػػُ قكلنػػػا: )لالػػػد فايػػػه كاتػػػب لػػػاِر( وف 

                                                           

( كلػػػكال وف قضػػػية اجتمػػػاع المبتػػػدآت دالمػػػة فػػػُ إطػػػار البحػػػث مػػػا تطرقػػػت إليلػػػا، كلػػػيكف ُ)
تطرقُ للا مف باب نادها، كاإللػارة إلػى مػا تلػتمؿ ِميػه مػف تكمػؼ، كالػدِكة إلػى االيػتغناو 

 ِنلا.
كمعػػه ميبيػػؿ الماػػرًٌب: البػػف ِ ػػفكر، تحايػػؽ: ِػػادؿ وحمػػد ِبػػد المكجػػكد ( ينظػػر الماػػرًٌب ِ)

مُ محٌمد معكَّض، النالر: دار الكتب العممية، ط  .ٖٔ/ ُ .هػ ُُْٖ، ُِك
( ينظػػر المف ػػؿ فػػُ ِمػػـ العربيػػة: لمزمللػػرم، دار الجيػػؿ، بيػػركت، لبنػػاف، د ط، د ت. ّ)
ُ /ٗٗ. 
 .ُّّ /ّ( ينظر تعميؽ الفرا د ِمى تيليؿ الفكا د: ْ)
 مف يكرة البركج. ُٔ، ُٓ، ُْ( اجيات: ٓ)
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﴿ِِِِ﴾ 

ػػٍف رىوىل وف مػػا بعػػد (ُ) نات ػػر ِمػػى لبػػر كاحػػد، فناػػكؿ: )لالػػد فايػػه( . كهنػػاؾ مى
 .(ِ)اللبر األكؿ ييٌادَّري له مبتدو، وك يعرب  فة

رابػػػه لبػػػرنام فمػػػا ال ي حتػػػاج إلػػػى تاػػػدير وكلػػػى ممػػػا كال ورل مانعنػػػا مػػػف ِإ
 يحتاج إلى تادير، كألف كؿ لبر مف هذ  األلبار ما كد لذاته.

 .(ّ) كما يجكز فيه العطؼ، فناكؿ: )لالد فايه، ككاتب، كلاِر(
وف يجتمػػػع لبػػػراف بمعنػػػى لبػػػر كاحػػػد، نحػػػك: )الرمػػػاف حمػػػك حػػػامض(، فاػػػد  - ج

ٍمعي الرماف بيف الحاكة كالحمكضة، وم: )مٌز(م لذلؾ امتنع العطؼ  قيً دى جى
مع هذا النكعم ألنه ييًلؿال بالما ػكد مػف الجممػة، فػاللبراف معنػا بمنزلػة كممػة 

 .(ْ)كاحدة
كلُ ماحظة حكؿ تفريالـ بيف هػذا النػكع، كالنػكع الػذم قبمػه، ففػُ 
النػػػػكع الفا ػػػػت روكا ونػػػػه يجػػػػكز فيػػػػه العطػػػػؼ، فناػػػػكؿ: )لالػػػػد فايػػػػه، ككاتػػػػب، 

فػػػػػػا ياػػػػػػاؿ: )الرمػػػػػػاف حمػػػػػػك كلػػػػػػاِر(، كهػػػػػػذا النػػػػػػكع منعػػػػػػكا فيػػػػػػه العطػػػػػػؼ، 
ػػػػهي بمنزلػػػػة مفػػػػرد، فمػػػػك  ِى كحػػػػامض(،" فػػػػا ييٍيػػػػتىٍعمىؿي فيػػػػه العطػػػػؼم ألف مىٍجميك
اٍيػػػتيٍعًمؿى فيػػػه العطػػػؼ لكػػػاف كعطػػػؼ بعػػػض كممػػػة ِمػػػى بعػػػض. كقػػػد وجػػػاز 

 . (ٓ)العطؼ وبك ِمُ، فعند  وفَّ قكؿ الاا ؿ: )هذا حمك كحامض( جا ز"

                                                           

 .ِّٔ/ ُ( ينظر لرح التيليؿ البف مالؾ: ُ)
د. محمػػػد كامػػػؿ  ( ينظػػػر الميػػػاِد ِمػػػى تيػػػليؿ الفكا ػػػد: لبلػػػاو الػػػديف بػػػف ِايػػػؿ، تحايػػػؽِ)

 َُْٓ ،ُدار المػػػدنُ، جػػػػدة، ط -جامعػػػة وـ الاػػػػرل، دار الفكػػػر، دملػػػؽ  :بركػػػات النالػػػر
 .ِِْ/ ُهػ.
 .ُّّ/ ّعميؽ الفرا د ِمى تيليؿ الفكا د: ( ينظر تّ)
، كينظػػر الماا ػػد اللػػافية فػػُ لػػرح ُّْ/ ّ( ينظػػر تعميػػؽ الفرا ػػد ِمػػى تيػػليؿ الفكا ػػد: ْ)

اللا ػػة الكافيػػة: لملػػاطبُ، تحايػػؽ: ِبػػد الػػرحمف بػػف يػػميماف العبيمػػيف كآلػػريف، النالػػر: 
حيػػػػاو التػػػػػراث اإليػػػػامُ بجامعػػػػػة وـ الاػػػػرل  -هػػػػػػ  ُِْٖ، ُ، طمعلػػػػد البحػػػػكث العمميػػػػػة كال

 .َُّ/ ِـ. ََِٕ
 .ِّٕ/ ُ( لرح التيليؿ البف مالؾ: ٓ)



 واقع االستعاميلاالجتامع يف النحو العريب بني ضوابط التقعيد وال

﴿ِِِّ﴾ 

فايه ككاتب كلاِر(،   ير ونُ ال ورل كبير فرؽ بيف قكلنا: )لالد
كقكلنػػا: )الرمػػاف حمػػك كحػػامض(، مػػع انتبػػاهُ لعػػدـ ايػػتاالية )حمػػك( ِػػف 
مكانيػػػػػة ايػػػػػتاالية )فايػػػػػه( ِػػػػػف )كاتػػػػػب( ك)لػػػػػاِر(، فلػػػػػذ   )حػػػػػامض(، كال
االيتاالية ممكنة مف كجلة نظػر المتماػُ، لكػف إذا كانػت نيػة المػتكمـ هػُ 

حالة ييتكم النمكذجػافم جمع لالد بيف الفاه كالكتابة كاللاِرية ففُ هذ  ال
لػػػذلؾ كجػػػدنا وف إجػػػازة وبػػػُ ِمػػػُ الفاريػػػُ لمعطػػػؼ فػػػُ محملػػػام بنػػػاو ِمػػػى 

 الداللة التُ م درها األكؿ هك المتكمـ.
كممػػػا ياكػػػد وف نيػػػػة المػػػتكمـ ِميلػػػػا المعػػػكؿ األكؿ مػػػػا ذكػػػر  نػػػػاظر 
دمػػه ممػا يعضػػد كجلػػة نظػرم بػػخف الداللػػة  الجػيش مػػف فػػرؽ بػيف العطػػؼ ِك

يف، دمػػػه، ياػػػكؿ  يػػػتلتمؼ فػػػُ النػػػِك كلػػػيس فػػػُ نػػػكع كاحػػػد ِنػػػد العطػػػؼ ِك
ذا قمػت: )زيػد ذاهػب راكػب( كػاف االيػماف فػُ معنػى ايػـ  ناظر الجػيش:" كال
كاحػػد، ككخنػػؾ قمػػت: )زيػػد جػػامع بػػيف الػػذهاب كالركػػكب(، بلػػاؼ إذا قمػػت: 

. (ُ))زيد ذاهب كراكب(م فتنه يجكز ألنؾ ولبرت ِف زيػد بلبػريف ميػتاميف"
بيف داللة )الرماف حمك حامض(، ك)الرماف حمك كهذا ليس ببعيد ِف الفرؽ 

  كحامض(.
فػػُ حالػػة ِػػدـ  – نمػػكذج مػػف النمػػكذجيفكبنػػاو ِمػػى ذلػػؾ فػػتف كػػؿ 

، مػف اجتماِلمػا تدؿ الكممتاف فيه ِمػى معنػى كاحػد ميػتفاد -كجكد ِطؼ
 ، وك الحػػاكة كالحمكضػػةمعنػػا كهػػك )الجمػػع( بػػيف لػػي يف، الػػذهاب كالركػػكب

 . معنا
 
 
 

                                                           

ػػد بلػػرح تيػػليؿ الفكا ػػد: لنػػاظر الجػػيش، درايػػة كتحايػػؽ:ُ) ِمػػُ محمػػد فػػالر  ( تمليػػد الاكِا
 .َُّّ/ ِهػ. ُِْٖ، ُكآلريف، النالر: دار الياـ، م ر، ط



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِِِْ﴾ 

 املبحث انثاني
 االستعمايل االجتماع يف املنصىباث ضىابطه وواقعه

 .(1)أواًل: االجتماع بني انضمائر
لاد رتب النحكيكف الضما ر بناو ِمى الل ك ية، فػ" ضػمير المػتكمـ 
ولػػص مػػف ضػػمير الملاطػػب، كضػػمير الملاطػػب ولػػص مػػف ضػػمير الغا ػػب، 

 -فتف اجتمع ضميراف من كباف وحدهما ولػص مػف اجلػر فػتف كانػا مت ػميف 
طيتنيػػه(، بتاػػديـ  طيتكػػه(، ك)ِو كجػػب تاػػديـ األلػػص منلمػػا، فتاػػكؿ: )الػػدرهـ ِو
)الكػػػػاؼ( ك)اليػػػػاو( ِمػػػػى )اللػػػػاو(م ألنلمػػػػا ولػػػػص مػػػػف )اللػػػػاو(م ألف )الكػػػػاؼ( 
لمملاطػػػػب ك)اليػػػػاو( لممػػػػتكمـ ك)اللػػػػاو( لمغا ػػػػب، كال يجػػػػكز تاػػػػديـ الغا ػػػػب مػػػػع 

طيتلمكنُ(" طيتلكؾ(، كال )ِو  .(ِ) االت اؿ، فا تاكؿ: )ِو
فالترتيػػػػػػػػب المرفػػػػػػػػكض ِنػػػػػػػػػد اجتمػػػػػػػػاع الضػػػػػػػػػما ر المت ػػػػػػػػمة تحكمػػػػػػػػػه 
الل ك ية بناو ِمى رتبة الضمير، كقد فيػر بعضػلـ هػذ  الل ك ػية بػخف" 
ًمػػػػٍف بىٍعػػػػًدً  ضػػػػمير  ػػػػصَّ الضػػػػما ر ضػػػػمير المػػػػتكمـم ألنػػػػه ال يحتمػػػػؿ  يػػػػر ، كى وىلى
الملاطػػبم ألف الملاطػػب قػػد يكػػكف كاحػػدنا، كقػػد يكػػكف متعػػددنا، فلػػك وكيػػع مػػف 

 .(ّ)المتكمـ، بـ ضمير الغا ب"ضمير 
تاد وف هذا التعميؿ لمترتيب بعيدم ألف األ ناؼ البابػة قػد  ف كنت ِو كال
تككف لممفرد ك ير المفرد، كورل وف اليبب الحاياُ كراو هذا الترتيػب هػك تاػديـ 
األِرؼ، كهذا هك الما كد بالل ك ية ِند النحكييف، فضمير المتكمـ وقػكل 

الملاطػػب كضػػمير الغا ػػب، كضػػمير الملاطػػب ال مػػف هػػذ  الجلػػة مػػف ضػػمير 
ػػرؼ مػػف ضػػمير الغا ػػب الػػذم قػػد يعػػكد ِمػػى مجلػػكؿم ألف ضػػمير  لػػؾ ونػػه ِو

                                                           

ا ر تلػػص ضػػما ر (  ػػنفت الضػػما ر فػػُ المن ػػكباتم ألف قضػػايا االجتمػػاع فػػُ الضػػمُ)
 الن ب.

 .َُٔ/ ُـ. ُْٗٗ -هػ ُُْْ –دار الفكر  –( لرح ابف ِايؿ ِمى ولفية ابف مالؾ: ِ)
 .َُ/ ِ( لرح ولفية ابف مالؾ لمعبيميف: ّ)



 واقع االستعاميلاالجتامع يف النحو العريب بني ضوابط التقعيد وال

﴿ِِِٓ﴾ 

المػػتكمـ قػػد لػػارؾ ضػػمير الملاطػػب فػػُ ككنػػه حضػػكرينام لػػذا كجػػدنا ابػػف مالػػؾ 
يف تحػػت ميػػػمى الحضػػكر فػػػُ  يلػػير إلػػى هػػػذ  العاقػػة فػػػُ ولفيتػػه بجمػػع النػػػِك

 قكله: 
ِم لِممممْومُ:ُضولِمَفَمامِلِذيمَغْ َنٍ مأَم مِنالضَّ  .(ُ)َكَأْيَلمَوْهَومَا ِّ

بًٌػٍؿ لضػمير المػتكمـ كمػا  كمما يمفت النظر فُ بيت ابػف مالػؾ ونػه لػـ ييمى
( مما يلير مف كجلػة نظػرم إلػى  بَّؿى لمملاطب كالغا ب فُ قكله: )كىخىٍنتى كىٍهكى مى

 ل ك ية ضمير المتكمـ بحيث لـ يحت  إلى التمبيؿ له.
يػػػػببنا للػػػػذ  الل ك ػػػػية  رآ  النحكيػػػػكفوبػػػػرهف ِمػػػػى مػػػػا  كويػػػػتطيع وف

ببرهػػاف آلػػر، فالضػػمير فػػُ جميػػع المغػػات يػػختُ تجنبنػػا لتكػػرار االيػػـ فػػُ الماػػاـ 
، كهذا التكرار لايـ قد ييٍابىؿي مع الغا ػب، فناػكؿ: )لالػد  ػبكر، كلالػد (ِ)األكؿ

ال ييػتطيع  ، كهػك المػتكمـ، كمػا(ّ)مبابر..(، كال ييتطيع المتكمـ وف يكرر ايػمه
وف يكػػػرر ايػػػـ الملاطػػػب إال ميػػػتعيننا بالنػػػداو، كػػػخف ياػػػكؿ: )لالػػػد، قػػػد انتلػػػى 

 العمؿ، لالد، قد ويقيمت ال اة(.
ػػػٌصً يمبػػػؿ الااِػػػدة، بػػػـ نممػػػ  مركنػػػة هػػػذ   كقػػػكللـ بكجػػػكب تاػػػديـ األىلى
ف كاف بايان تنفر منه  الااِدة لما كرد فُ االيتعماؿ مف تاديـ  ير األلص، كال

، كتمجه األذف، كتخبا  الطباع اليميمة، فاد " -مف كجلة نظرم-كية الفطرة المغ
ذهػػػب كبيػػػر مػػػف الاػػػدماو إلػػػى وف الف ػػػؿ مػػػع التػػػخلير وحيػػػف، ال كاجػػػب، كوف 

طيتلكؾ(" ا جا ز، نحك: )ِو . كمػا ركم فػُ النلايػة فػُ  ريػب (ْ) االت اؿ ويضن

                                                           

( ولفيػػػة ابػػػف مالػػػؾ الميػػػماة اللا ػػػة فػػػُ النحػػػك كالت ػػػريؼ: تحايػػػؽ: يػػػميماف بػػػف ِبػػػد ُ)
 .ٕٕد ط. العيكنُ، النالر: دار المنلاج، الرياض، 

( ينظر وقياـ الكاـ العربُ مف حيػث اللػكؿ كالكظيفػة: فاضػؿ م ػطفى اليػاقُ، مكتبػة ِ)
 .ُُٗ. ُ، طُٕٗٗاللانجُ، الااهرة، 

( إال ِف طريؽ االلتفات، كفُ هذ  الحالة ييتحكؿ إلى  ا ب، كخٍف ياكؿ زيد ِف نفيه: ّ)
 )زيد كريـ...(

 .ِّٓ/ ُ( همع اللكامع: ْ)



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِِِٔ﴾ 

نًػػػُ الباطػػػؿ لػػػيط اننا(، وراد وف الحػػػديث كاألبػػػر" فػػػُ حػػػديث ِبمػػػاف )ويرىاهيػػػـ وىرىاهيمي
 . (ُ)الباطؿ جعمنُ ِندهـ ليطاننا"

هذا إذا اجتمع الضميراف مت ػميف،" فػتف في ػؿى وحػدهما كنػت بالليػار، 
ف  طيتنػُ إيػا (، كال طيتؾ إيا (، ك)ِو ، فامت: )الدرهـ ِو فتف ل ت قىدٍَّمتى األىلىصَّ

طيته إياؾ(" ، فامت )ِو ٌصً  .(ِ) ل ت قدمت  ير األىلى
نمػػا هػػك ملػػركط بػػخمف المػػبس، ػػا، كال  كهػػذا الحكػػـ لػػيس ِمػػى إطاقػػه ويضن

ػز تاػديـ الغا ػب،  طيتػؾ إيػا ( لػـ يىجي ػٍز، فػتف قمػت: )زيػد ِو "فتف ليؼ لبس لـ يىجي
طيته إياؾ(م ألنه ال يعمـ هؿ )زيد( مخلكذ وك آلذ"  .(ّ)فا تاكؿ: )زيد ِو

ًم يباى مف  كر اجتماع الضػما ر اجتمػاع ضػميريف من ػكبيف متحػدى 
ففُ هػذ  الحالػة "يمػـز  وك الغا ب، ،وك الملاطب ،الرتبة، كخٍف يىكيكنىا معنا لممتكمـ

طيتػػػه  طيتػػػؾ إيػػػاؾ(، ك)ِو طيتنػػػُ إيػػػام(، ك)ِو الف ػػػؿ فػػػُ وحػػػدهما، فتاػػػكؿ: )ِو
طيتكػػؾ( كال  طيتنيػػُ( كال )ِو إيػػا (، كال يجػػكز ات ػػاؿ الضػػميريف، فػػا تاػػكؿ: )ِو

طيتلػػك (" ػػا ال(ْ) )ِو  تلمػػك مػػف ايػػتبناو يلػػير إلػػى مركنتلػػام . كهػػذ  الااِػػدة ويضن
فػػػػػػ"إف كانػػػػػا  ػػػػػا بيف كالتمػػػػػؼ لفظلمػػػػػا فاػػػػػد يت ػػػػػاف، نحػػػػػك: )الزيػػػػػداف الػػػػػدرهـ 

طيتلما ("  .(ٓ) ِو
 
 
 

                                                           

يب الحديث كاألبر: ابف األبير وبك اليعادات المبارؾ بف محمػد الجػزرم، ( النلاية فُ  ر ُ)
بيػػركت،  -محمػكد محمػد الطنػاحُ، النالػر: المكتبػة العمميػة  -تحايػؽ: طػاهر وحمػد الػزاكم 

 .ُٕٕ/ ِـ. ُٕٗٗ -هػ ُّٗٗ
 .َُٔ/ ُ( لرح ابف ِايؿ ِمى ولفية ابف مالؾ: ِ)
 ، كالحديث لمحاؽ الكتاب.َُٕ/ ُ( لرح ابف ِايؿ ِمى ولفية ابف مالؾ: ّ)
 .َُٕ/ ُ( لرح ابف ِايؿ ِمى ولفية ابف مالؾ: ْ)
 .َُٕ/ ُ( لرح ابف ِايؿ ِمى ولفية ابف مالؾ: ٓ)



 واقع االستعاميلاالجتامع يف النحو العريب بني ضوابط التقعيد وال

﴿ِِِٕ﴾ 

ا: اجتماع املفاعيم.
ً
 ثاني

تتفػػؽ المفاِيػػؿ فػػُ ككنلػػا معمػػكالن لمعامػػؿ، كفػػُ األبػػر اإلِرابػػُ الػػذم 
كفػُ كيفيػة إحػداث وبػر  يحدبه العامؿ، كهك الن ب، لكنلػا تلتمػؼ فػُ الداللػة،

اممػػه وقػػكل مػػف  العامػػؿ، فكممػػا كػػاف األبػػر مبالػػرنا كانػػت العاقػػة بػػيف المفعػػكؿ ِك
ـى بعضلـ المفعكؿ المطمؽ ، كقد ِممكا لػذلؾ بخنػه" (ُ) ير  مف المفاِيؿ، لذلؾ قىدَّ

هػػػك المفعػػػكؿ الحاياػػػُم ألف الفاِػػػؿ يحدبػػػهم كيلرجػػػه مػػػف العػػػدـ إلػػػى الكجػػػكد، 
، كاألفعاؿ كملا متعدية إليه، يكاو كاف يتعػدل الفاِػؿ، ك يغة الفعؿ تدؿ ِميه

ػا(، كلػيس كػذلؾ  يػػر   وك لػـ يتعػد ، نحػك: )ضػربت زيػدنا ضػربنا(، ك)قػاـ زيػد قيامن
. كممػا يػدؿ ِمػى رتبتػه بػيف المفاِيػؿ ِػدـ تىاىيالػًدً  بحػرؼ جػر، (ِ)مف المفعػكليف"

لمفعػكؿ ِميػه، وك ظرؼ كغير  مف المفاِيؿ، كقد" يمُ مفعكالن مطمانػام ل ػدؽ ا
 ير مايػد بحػرؼ جػر، كنحػك ، بلػاؼ  يػر  مػف المفعػكالت، فتنػه ال ياػع ِميػه 
ايـ المفعكؿ إال مايػدنا، كػالمفعكؿ بػه، كالمفعػكؿ فيػه، كالمفعػكؿ معػه، كالمفعػكؿ 

 .(ّ)له"
اممػػه نجػػد وفَّ ضػػعؼ العاقػػة  كفػػُ ماابػػؿ قػػكة العاقػػة بػػيف الم ػػدر ِك

د حػػدا ببعضػػلـ إلػػى الاػػكؿ بػػخف األكلػػى لكجػػكد كايػػطة بػػيف العامػػؿ كالمعمػػكؿ قػػ
تػػػػخلير المفعػػػػكؿ معػػػػه إذا اجتمعػػػػت المفاِيػػػػؿ، فاػػػػدمكا" المفعػػػػكؿ المطمػػػػؽ، بػػػػـ 
المفعكؿ به الذم تعدل إليه العامؿ بنفيه، بـ الذم تعدل إليه بكايطة الحرؼ، 
بػػػػـ المفعػػػػكؿ فيػػػػه الزمػػػػانُ، بػػػػـ المكػػػػانُ، بػػػػـ المفعػػػػكؿ لػػػػه، بػػػػـ المفعػػػػكؿ معػػػػه، 

مػى الػر ـ (ْ)ا بيكط نلػارنا هنػا تخديبنػا كطمػكعى اللػمس(" كػ)ضربت ضربنا زيدن  . ِك

                                                           

 .ٓٓ( ينظر ِمى يبيؿ المباؿ المف ؿ فُ  نعة اإلِراب: ُ)
( لػرح المف ػػؿ: البػػف يعػػيش ، قػػدـ لػػه: الػػدكتكر إميػػؿ بػػديع يعاػػكب، النالػػر: دار الكتػػب ِ)

 .ِِٕ/ ُـ. ََُِ -هػ  ُِِْ، ُلبناف، ط –بيركت العممية، 
 .ِِٕ/ ُ( لرح المف ؿ البف يعيش. ّ)
 .َٖٓ/  ُ .( حالية ال بافْ)



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِِِٖ﴾ 

. فتنػه يػدؿ ِمػى االتجػا  العػػاـ (ُ)مػف حكملػـ بػػ"وف هػذا الترتيػب وكلػػى ال كاجػب"
 فُ ترتيب المفاِيؿ ِند اجتماِلا فُ تركيب كاحد.

كقد كانت قكة العاقة يببنا فُ منلجيػة ِػرض المفاِيػؿ كتيميػملا فػُ 
فكجػػػدناهـ" فػػػُ كتػػػبلـ ياػػػدمكف المفعػػػكؿ المطمػػػؽ، بػػػـ  و مػػػب م ػػػنفات النحػػػك،

، كتاػديـ المفعػكؿ فيػه ِمػى المفعػكؿ معػهم ألنػه (ِ)المفعكؿ به، بػـ المفعػكؿ فيػه"
. ككػخف"بيف النحػاة (ّ)ي ؿ إلى معمكله بنفيه ال بكايطة حػرؼ ممفػكظ بلافػه"

مػا لبه اتفاؽ ِمى وف هناؾ مفعكليف ينبغُ البدو بخحػدهما، إمػا المفعػكؿ بػه، ك  ال
ا بالمفعكؿ معه"  م لكجكد الكايطة.(ْ)المفعكؿ المطمؽ، كينبغُ االنتلاو دا من

كيعمػػػػؿ ابػػػػف هلػػػػاـ لتػػػػخلير المفعػػػػكؿ معػػػػه ِػػػػف المفاِيػػػػؿ األلػػػػرل 
ًعؿى آًلرىهىا فُ الذكر ألمريفم وحدهما: ونلػـ التمفػكا  بعمتيف، فياكؿ: نما جي "كال

فػػكف فػػُ ونػػه فيػػه، هػػؿ هػػك قيايػػُ وك يػػماُِ؟ ك يػػر  مػػف المفاِيػػؿ ال يلتم
قيايُ، كالبانُ: وف العامؿ إنما ي ػؿ إليػه بكايػطة حػرؼ ممفػكظ بػه، كهػك 

 .(ٓ))الكاك(، بلاؼ يا ر المفعكالت"
كال  ،كورل وف ترتيب المفاِيؿ دالؿ التركيب النحكم ال يلضع لكجكب

 أًلىٍكلىًكيًًٌة ترتيػب معػيف، فػالكاقع االيػتعمالُ ال ييًاػرال بتاػديـ مفعػكؿ ِمػى آلػر، كال
يػػرل لمفعػػكؿ وىٍكلىًكيَّػػةن فػػُ الػػذكر ِمػػى آلػػر إال حيػػب مػػا ياتضػػيه اليػػياؽ، فلػػك 
 ػاحب يػمطة ترتيػب المفاِيػؿ ِنػػد اجتماِلػا، وك اجتمػاع بعضػلا، فاػد يتاػػدـ 

                                                           

 .َٖٓ/  ُ .حالية ال باف (ُ)
( نظرية العامؿ فُ النحك العربُ، دراية تخ ػيمية كتركيبيػة: تػخليؼ: م ػطفى بػف حمػزة، ِ)
لمنلجية لتبكيب النحك العربُ: ـ، كينظر األيس اََِْ، ُ، طِْٕ، ِّٕـ.ََِْ، ُط

 .ُِْهػ. ُّْٓ، ُتخليؼ: حميدة العكنُ، النالر: دار الكتب العممية، ط
 .ْٖٓ/  ُ( لرح األلمكنُ: ّ)
 .ُِْ( األيس المنلجية لتبكيب النحك العربُ: ْ)
( لرح لذكر الذهب فُ معرفة كاـ العػرب: تػخليؼ: ِبػد ه بػف يكيػؼ بػف ِبػد ه بػف ٓ)

 .ُّٕ ـ.ُْٖٗ، ُالغنُ الدقر، النالر: اللركة المتحدة، دملؽ، ط  تحايؽ: ِبدهلاـ، 



 واقع االستعاميلاالجتامع يف النحو العريب بني ضوابط التقعيد وال

﴿ِِِٗ﴾ 

م: -تعػالى–المفعكؿ به ِمى المفعكؿ المطمػؽ، كاكلػه  ََ )ثُا َّمِرَذامَ َعااُكْ مَ ْعاَوِممِما
ُلُ اااو ُْ . كمػػػا قػػػد يتاػػػدـ المفعػػػكؿ فيػػػه ِمػػػى المفعػػػكؿ بػػػه (ُ) ََ اْْلَْلِضمِرَذامَأْياااُيْ مَي

مَكاااَذُنوامَعَمااا ما َِّم: -تعػػػالى –كالعامػػؿ معنػػػا، كاكلػػػه  ََ ََِ اَماااِ ميَاااَلَمالَّاااِذ  )َوَ اااْوَ ماْل
. كقػد يتاػدـ المفعػكؿ معػه ِمػى المفعػكؿ فيػه، نحك:)يػرت (ِ) ُوُ وُهُ ْ مُمْااَو ََّم 

(. كالنيؿى   ليان
ا: اجتماع )إال( 

ً
 .(ّ)و)غري( يف االستثناءثانث

فػػػُ ا تيعىػػػدال ) يػػػر( ممحاػػػة بػػػػ)إال( فػػػُ بػػػاب االيػػػتبناوم ألف بينلمػػػا لػػػبلن 
المعنىم لذلؾ يتبادالف المكاقع، فكما ويٍلًحاىٍت ) ير( بػ)إال( فُ االيتبناو ويٍلًحاىػٍت 
)إال( بػػػػػ) ير( فػػػػُ الك ػػػػفية، فلمػػػػا" يتاارضػػػػاف مػػػػا لكػػػػؿ كاحػػػػد منلمػػػػا. فالػػػػذم 

ػػػراب مػػػا قبمػػػه، كمعنػػػا  المغػػػايرة،  لػػػػ) ير( فػػػُ و ػػػمه ػػػهي ِإ وف يكػػػكف ك ػػػفنا يىمىيال
كلػػػاؼ الممابمػػػػة، كداللتػػػه ِميلػػػػا مػػػف جلتػػػػيف: مػػػف جلػػػػة الػػػذات، كمػػػػف جلػػػػة 
ال ػػفة، تاػػكؿ: )مػػررت برجػػؿ  يػػًر زيػػد(، قا ػػدنا إلػػى وف مػػركرؾ كػػاف بتنيػػاف 

)ََلمَ ْاااااَيِويم: -ِػػػػز كجػػػػؿ-ه، كفػػػػُ قكلػػػػه ه  ػػػػفتى آلػػػػر، وك بمػػػػف لييػػػػت  ػػػػفتي 
ََاِعااا اااَلِل اْل مَغْ اااُلمُأوِلاااسمالضَّ ََ ماْلُماااْيِمِي  ََ مِمااا ََ الرفػػػع  ػػػفة لمااِػػػدكف،  - (ْ) ُ و

، بػػػـ دلػػػؿ ِمػػػى )إال( فػػػُ (ٓ)كالجػػػر  ػػػفة لممػػػامنيف، كالن ػػػب ِمػػػى االيػػػتبناو

                                                           

(ُ :  .ِٓ( الرـك
 .َٔ( الزمر: ِ)
 (  نفت االجتماع بيف )إال( ك) ير( فُ المن كبات الرتباطلما بااليتبناو.ّ)
 .ٓٗ( النياو: ْ)
ا ػػـ كحمػػزة كيعاػػكب، كالبػػاقكف بن ػػٓ) بلا، كجرهػػا ( بػػالرفع قػػراوة ابػػف كبيػػر كوبػػُ ِمػػرك ِك

قراوة لاذة، ينظر إتحاؼ فضػاو البلػر: لمعامػة اللػي،: وحمػد بػف محمػد البنػا، تحايػؽ: د. 
/  ُـ.ُٕٖٗ -قَُْٕ، ُالاػػاهرة، ط –لػػعباف محمػػد إيػػماِيؿ، مكتبػػة الكميػػات األزهريػػة 

ّْٓ. 



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿َِِّ﴾ 

مِف ِ َمااامااليػػتبناو، كقػػد دلػػؿ ِميػػه )إال( فػػُ الك ػػفية، كفػػُ التنزيػػؿ:  ََ )َلااْومَكااا
ما َُّمَلَحَاَ يَا   .(ِ)، وم:  ير ه"(ُ) َ ِلَ َ مِرَلَّ

كهػػػذا التاػػػارض بينلمػػػا دفػػػع النحػػػكييف إلػػػى إجػػػازة وكبػػػر مػػػف كجػػػه ِنػػػد 
اجتماِلمػػام بنػػاو ِمػػى وف كػػاة مػػف داللػػة االيػػتبناو كداللػػة الك ػػفية و ػػبحت 
(، ك) يػػر( فاجعػػؿ وحػػدهما  ملػػتركة بينلمػػا، ياػػكؿ ابػػف األبيػػر: "إذا اجتمػػع )إالَّ

ونُ وحػػػد إال زيػػػد  يػػػر ِمػػػرك(، ك)مػػػا ايػػػتبناو، كاجلػػػر  ػػػفةم تاػػػكؿ: )مػػػا جػػػا
طػاو كػؿ وداة داللتلػا (ّ) مررت بخحد إالَّ كتدنا  ير زيد(" ، فالميٍعًربي ملير بيف ِإ

األ ػػػمية، فتكػػػكف) ير(  ػػػفة، ك)إال( ايػػػتبناو، كتبػػػادؿ الداللػػػة، فتكػػػكف) ير( 
ايتبناو، ك)إال(  فة، كبيف اجتماِلما ِمى داللة إحداهما، فيككناف معنا  فة 

 يتبناو، كياكد ذلؾ تكجيللـ لبيت الفرزدؽ: وك ا
مَ اُلمَمْلَواَيا ِم َحِ مِرَلَّ َُ  (ْ)َمامِنالَمِ  َيِ مَ اَلمَغ ُلمَواِ:َ ٍمم**مَ اُلمال

راب ) ير(، ك)إال( فُ البيت:  كقد ذكر الييرافُ وربعة وكجه فُ ِإ
 ( ِمى وف  ير نعت، كدار بدؿ.رفع ) ير كاحدة(، كرفع )داروحدها: 

(، فػػػ) ير( نعػػت، ك)إال( لايػػتبناو، بػػانُ: رفػػع ) يػػر(، كن ػػب )دارال
ال زيدنا إال ِمرك(.  بمنزلة قكلؾ: )ما وتانُ وحد إال زيد إال ِمرنا. كال

ِمػػػى االيػػػتبناو،  (، فتن ػػب ) يػػػر(لبالػػث: ن ػػػب ) يػػػر( كرفػػػع )دارا
 .األكلى ِمى البدؿ مف )دار( كترفع )دار(

                                                           

 .ِِ( األنبياو: ُ)
 .ٗٗ( المف ؿ فُ  نعة اإلِراب: ِ)
د. فتحػػُ  :هػػػ(، تحايػػؽ كدرايػػة َٔٔبيػػر )المتػػكفى: ( البػػديع فػػُ ِمػػـ العربيػػة: البػػف األّ)

 .ِّٓ/ ُهػ.  َُِْ، ُجامعة وـ الارل، مكة المكرمة، ط :وحمد ِمُ الديف، النالر
، كبػػا نيػػػبة فػػػُ ُّْ/ ِ: الكتػػػاب فػػػُ به يػػػيبكيه لمفػػرزدؽ( البيػػت مػػػف البيػػػيط كقػػد نىيػػػْ)

 -، كاأل ػػكؿ فػػُ النحػػك: البػػف اليػػراج، تحايػػؽ: ِبػػد الحيػػيف الفتمػػُ ِْٓ/ ْالماتضػػب. 
. كلػػػػػـ وجػػػػػد  فػػػػػُ ديػػػػػكاف َّْ/ ُـ. ُٖٖٗ -ّط -بيػػػػػركت  –النالػػػػػر: ماييػػػػػة الريػػػػػالة 

 هػ.ُّْٓالفرزدؽ. تحايؽ األيتاذ ال اكم، الااهرة، 



 واقع االستعاميلاالجتامع يف النحو العريب بني ضوابط التقعيد وال

﴿ُِِّ﴾ 

 .(ُ)بناو"ا. ِمى االيتالرابع: ن بلما جميعن 
كهكذا وبرل االجتماع األكجه النحكية الجا زة الناتجة ِف التاارض بيف 

 ) ير( ك)إال(.
ا:
ً
 اجتماع األحىال. رابع

نيػػتطيع وف نػػتممس  ػػكر اجتمػػاع األحػػكاؿ فػػُ حػػديث النحػػكييف ِػػف 
تعػػػدد الحػػػػاؿ، كمػػػػا تعػػػددها إال اجتمػػػػاع للػػػػا، كقػػػػد انايػػػمكا بػػػػيف مجيػػػػز، كمػػػػانع 

ا ِمى تعدد كؿ مف اللبر لتعددها، فجملكر النح كييف يجيزكف تعدد الحاؿ قياين
، (ْ)، ك ػرح بػػه ابػف ِ ػػفكر(ّ)، كنيًاػؿى المنػػع ِػف وبػػُ ِمػُ الفاريػػُ(ِ)كالنعػت

كيملػػص اليػػيكطُ آراو النحػػكييف باكلػػه:" يجػػكز تعػػدد الحػػاؿ كػػاللبر كالنعػػت، 
ا(، وـ  متعػػددنا، يػػكاو كػػاف  ػػاحب الحػػاؿ كاحػػدنا، نحػػك: )جػػاو زيػػد راكبنػػا ميػػرِن

يف(، وـ التمػؼ،  مػرك ميػِر رابه، نحػك: )جػاو زيػد ِك كيكاو فُ المتعدد اتفؽ ِإ
ػػـ  نحػػك: )لاػػُ زيػػد ِمػػرنا ضػػاحكيف(، هػػذا هػػك األ ػػ ، كمػػذهب الجملػػكر، كِز
جماِة منلـ الفاريُ كابف ِ فكر وف الفعػؿ الكاحػد ال ين ػب وكبػر مػف حػاؿ 

ا ِمى الظرؼ"  .(ٓ)كاحدة ل احب كاحدم قياين

                                                           

افُ، تحايؽ: وحمد حيػف ملػدلُ، ِمػُ يػيد ( ينظر لرح كتاب ييبكيه: ألبُ يعيد اليير ُ)
 .ٖٓ/ ّـ.  ََِٖ، ُلبناف، ط –ِمُ، النالر: دار الكتب العممية، بيركت 

ػػد بلػػرح تيػػليؿ الفكا ػػد: ّٓ/ ِ( ينظػػر الميػػاِد ِمػػى تيػػليؿ الفكا ػػد: ِ) / ٓ، كتمليػػد الاكِا
 .ُّٓ/ ِ، كهمع اللكامع. ِٖٕ/ ِ، كوكض  الميالؾ، ُِّّ

، كتكضػػػي  الماا ػػػد تكضػػػي  ّٖٓ/ ِ، كاالرتلػػػاؼ: ٕٔٗ، ٕٓٗ/ ّ( ينظػػػر: التػػػذييؿ: ّ)
الماا ػػػػد كالميػػػػالؾ بلػػػػرح ولفيػػػػة ابػػػػف مالػػػػؾ: لممػػػػرادم، لػػػػرح كتحايػػػػؽ: ِبػػػػد الػػػػرحمف ِمػػػػُ 

، كوكضػػػػػػػ  َُٔ/ ِـ.ََِٖ -هػػػػػػػػ ُِْٖ، ُيػػػػػػػميماف، النالػػػػػػػر: دار الفكػػػػػػػر العربػػػػػػػُ، ط
 .ُِّالميالؾ: 

 .ُٓٓ/ ُ( ينظر المارب: ْ)
 .ُٓٓ/ ُنظر روم ابف ِ فكر فُ المارب. ، يُّٓ/ ِ( همع اللكامع: ٓ)



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِِِّ﴾ 

ػػػفىهي ابػػػف النػػػاظـ بخنػػػه لػػػيس كقيػػػاس المػػػ انعيف الحػػػاؿى ِمػػػى الظػػػرؼ كى ى
ترض ال باف ِمى هذا الاياس، فلناؾ فرؽ بينلمام"ألف كقػكع (ُ)بلُو ، كما ِا

. (ِ)الفعػػؿ الكاحػػد فػػُ زمػػانيف كمكػػانيف محػػاؿ، كومػػا تاييػػد  بايػػديف فػػا بػػخس بػػه"
تػػراض فػػُ محمػػه، فاػػد يكػػكف لمفعػػؿ وكبػػر مػػف هي ػػة، لكػػف حدكبػػه يػػرتب ط كهػػك ِا

 بمكاف بعينه، كزماف بعينه.
كقػػد قيػػد ابػػف ِ ػػفكر منػػع التعػػدد بػػخف يكػػكف العامػػؿ كاحػػدنا ك ػػاحب 
الحاؿ كاحدنا، فااؿ:" كال يىٍاتىًضُ العامؿي مف الم ػادر، كال مػف ظػركؼ الزمػاف، 

وزيػػدى  -كال مػػف ظػػركؼ المكػػاف، كال مػػف األحػػكاؿ الراجعػػة إلػػى ذم حػػاؿ كاحػػدة 
 .(ّ)مف لُو كاحد"

لداللػػػة ابػػػف ِ ػػػفكر إلػػػى إجػػػازة هػػػذا االجتمػػػاع فػػػُ حالػػػة كقػػػد دفعػػػت ا
كاحدة، تتمبؿ فُ تفضيؿ اللُو ِمى نفيه باِتباريف، نحك: )هػذا بيػرنا وطيػب 

تبػػاراف مػػف (ْ) منػػه رطبنػػا( ، ف ػػاحب الحػػاؿ هنػػا )مفػػرد( مػػف جلػػة المفػػظ، كلػػه ِا
 جلة المعنى مما يجعمه متعددنا فُ معنا ، فاد يككف بيرنا، وك رطبنا. 

 كيحيف بُ وف ولػير إلػى جػكهر اللػاؼ الػذم لػـ ينتبػه إليػه بعضػلـ،
ػػػا لػػػديدنا ِمػػػى ابػػػف ِ ػػػفكر، يػػػكحُ برفضػػػه هػػػذا التركيػػػب:  تراضن فاِترضػػػكا ِا
ا(، ياكؿ ناظر الجيش:" تنظير ابف ِ فكر )جػاو زيػد  )جاو زيد ضاحكنا ميرِن

ا( بػػػ )قمػػت يػػكـ اللمػػيس يػػكـ الجمعػػة( ال يميػػؽ بفضػػمه، كال  ييٍابىػػؿي ضػػاحكنا ميػػرِن

                                                           

( ينظر لرح ابف الناظـ ِمى ولفية ابف مالػؾ: تػخليؼ: بػدر الػديف محمػد بػف اإلمػاـ جمػاؿ ُ)
 -هػػػ  َُِْ، ُالػػديف، تحايػػؽ: محمػػد بايػػؿ ِيػػكف اليػػكد، النالػػر: دار الكتػػب العمميػػة، ط

 .ِِْـ.  َََِ
 .ُّٓ/ ِ( همع اللكامع: ِ)
 .ُٓٓ/ ُ( ينظر المارب: ّ)
 .ُٓٓ/ ُ( ينظر المارب: ْ)



 واقع االستعاميلاالجتامع يف النحو العريب بني ضوابط التقعيد وال

﴿ِِّّ﴾ 

مػػف مبمػػهم ألفَّ كقػػكع قيػػاـ كاحػػد فػػُ يػػكـ اللمػػيس كيػػكـ الجمعػػة محػػاؿ، ككقػػكع 
ًحؾو كحاؿ إيراع  ير محاؿ"  .(ُ)مجُو كاحد فُ حاؿ ضى

كالحاياػػػػة وف المػػػػانعيف لػػػػـ يرفضػػػػكا هػػػػذا التركيػػػػب: )جػػػػاو زيػػػػد ضػػػػاحكنا 
نمػا هػك لػاؼ  ا(، فاللاؼ ال يناؿ اجتماع وكبر مف حاؿ فُ الجممة، كال ميرِن

ُ التكجيه، فالجميع متفؽ ِمى  حة التركيب النحكم فُ: )جاو زيد ضاحكنا ف
ا(، كاللػػاؼ حػػكؿ العامػػؿ فػػُ الحػػاؿ، كفػػُ  ػػاحب الحػػاؿ، فػػالجملكر  ميػػرِن
يػػركف وف العامػػؿ فػػُ الحػػاليف معنػػا الفعػػؿ )جػػاو(، ك ػػاحب الحػػاؿ )زيػػد(، فاػػد 

يػػػركف وف  ربطػػػكا التعػػػدد بتػػػخبير ِامػػػؿ كاحػػػد فػػػُ الحػػػاليف، كمػػػانعك تعػػػدد الحػػػاؿ
)جػاو(، ك ػاحبلا)زيد(، كوف العامػؿ العامؿ فػُ  فػُ الحػاؿ األكلػى )راكبنػا( الفعؿي

ـي الفاِؿ)راكبنػػا(، وم وف الحػػاؿ األكلػػى ِممػػت فػػُ  ا( ايػػ الحػػاؿ األلػػرل )ميػػرِن
كهػػػذا ييػػػمى تػػػدالؿ  األلػػػرل، ك ػػػاحب الحػػػاؿ األلػػػرل الضػػػمير فػػػُ )راكبنػػػا(،

ؿ مػف حيػث التعػدد وك التػدالؿ، الحاؿ، إذف فاللاؼ الحاياُ هك فُ نػكع الحػا
 حب حػاؿ ولػرل، كالحػاؿ المتدالمػة هػُفالحاؿ المتعددة هُ التُ  احبلا  ا

. كقػد تنبػه الفػاكلُ إلػى جػكهر اللػاؼ، (ِ)التُ يككف  احبلا فُ حػاؿ ولػرل
فذكر ونه" مما يحتمؿ التعدد كالتدالؿ نحك: )جػاو زيػد راكبنػا ضػاحكنا(، فػػ)راكبنا( 

ًعػؿى )راكبنػا( ك)ضاحكنا( إٍف  ف جي ًعاى حاليف مف )زيد( فلمػا مػف قبيػؿ التعػدد، كاٍل جي
حػػػاالن مػػػف )زيػػػد(، ك)ضػػػاحكنا( حػػػاالن مػػػف الضػػػمير فػػػُ )راكبنػػػا( فلمػػػا مػػػف قبيػػػؿ 

 التدالؿ.
ػػا ِمػػى الزمػػاف كالمكػػافم  كهػػذا كاجػػب ِنػػد مػػف منػػع تعػػدد الحػػاؿم قياين

 .(ّ)ألنلا فُ المعنى ظرؼ"
                                                           

د بلرح تيليؿ الفكا د: ُ)  . ُِّْ، ُِّّ/ ٓ( تمليد الاكِا
( ينظػػر لػػرح كتػػاب الحػػدكد فػػُ النحػػك: تػػخليؼ: ِبػػد ه بػػف وحمػػد الفػػاكلُ، تحايػػؽ: د. ِ)

 -هػػػػػػ  ُُْْ، ِالاػػػػػاهرة، ط -المتػػػػػكلُ رمضػػػػػاف وحمػػػػػد الػػػػػدميرم، النالػػػػػر: مكتبػػػػػة كهبػػػػػة 
 .ُِّـ.ُّٗٗ

 .ِِّلحدكد فُ النحك: ( لرح كتاب اّ)



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِِّْ﴾ 

ػًد إذف فالفريااف متفااف ِمى اجتما ع حػاليف فػخكبر، كاللػاؼ حػكؿ تىكىحال
ا بتىعىدالًد األحكاؿ.  العامؿ ك احب الحاؿ وك تىعىدالًدًهمى

تاد وننا لك حى  ا الداللػة بنػاو ِمػى كجلػة نظػر ابػف ِ ػفكر نفيػه نى كَّمٍ كِو
ألكجبػػت  ػػكرنا ويلػػرى تتعػػدد فيلػػا الحػػاؿ، كيكػػكف العامػػؿ فيلػػا كاحػػدنا، ك ػػاحب 

د فُ المفظ كتىعىدالدو فُ المعنى، فمػف ذلػؾ إذا كقعػت الحاؿ كاحدنا دكف كجكد اتحا
:)ًإنَّػا -تعػالى–الحاؿ بعد )إما(، فيجب وف" تيردىؼ بخلرل معادنا معلا إمَّػا، كاكلػه

ػػا كىفيػػكرنا(  مَّ ػػاًكرنا كىاًل ػػا لى ػػًبيؿى ًإمَّ ػػا (ُ)هىػػدىٍينىا ي اليَّ ذا كقعػػت بعػػد )ال( كجػػب للػػا ويضن ، كال
ػػػػف كجػػػػد فٍمييٍنًفػػػػٍؽ ال ميػػػػرفنا كال وٍف تػػػػردؼ بػػػػخلرل معػػػػادنا معلػػػػا )ال( ، كاكلػػػػؾ: )مى

مياتػػرنا("
. فالداللػػة تاتضػػُ وف يكػػكف العامػػؿ كاحػػدنا، كوف يكػػكف  ػػاحب الحػػاؿ (ِ)

كاحدنا، فيككف مف قبيػؿ الحػاؿ المتعػددة، كتػرفض التػدالؿ، فػا ي ػ  وف تكػكف 
)كفكرنا( حػاالن مػف الضػمير فػُ )لػاكرنا( لمػا فيػه مػف تنػاقض، ككػذلؾ تػرفض وف 

 كف )ماترنا( حاالن مف الضمير فُ )ميرفنا( لميبب نفيه.يك
ػػت  ػػكر اجتمػػاع األحػػكاؿ حيػػب إفػػراد  ػػاحب الحػػاؿ  هػػذا، كقػػد تنِك

 كتىعىدالًدً ، كحيب كجكد ِطؼ، وك ِدـ كجكد  إلى يت  كر: 
تعػالى:  –تعدد الحاؿ ك ػاحبلا كاحػد، مػع كجػكد ِطػؼ، مبػؿ قكلػه  - و

ِ َكاااُ مَوُهاااَومَ اااا اااُلَ م)َفَياَ ْياااُ ماْلَمَِ ما ََّمُ َن ِّ ََّ ِ َ مُ َصااامِّسمِفاااسماْلِمْ:ااالَاَّلِلمَأ
ما َِّمَوَا ِِّ ا ََ ِ امِنَكِمَمٍ مِم ََ مِنَ ْ:َ  مُمَص ِّ ااِلِ:  مالصَّ ََ  َوَ:ُصولِامَوَيِن ِّامِما

فيً ػػؿى -ِميػه اليػاـ–، فلنػا  ػاحب الحػاؿ كاحػد هػك )يحيػى( (3) ، كى

                                                           

 .ّ( اإلنياف:ُ)
، كينظػػر إرلػػاد اليػػالؾ إلػػى حػػؿ ولفيػػة ابػػف مالػػؾ: َّٓ/ ِ( لػػرح التيػػليؿ البػػف مالػػؾ: ِ)

ق(،  ٕٕٔلبرهاف الػديف إبػراهيـ بػف محمػد بػف وبػُ بكػر بػف ويػكب بػف قػيـ الجكزيػة )المتػكفى 
، ُيػػاض، طالر  –تحايػػؽ: د. محمػػد بػػف ِػػكض بػػف محمػػد اليػػلمُ، النالػػر: وضػػكاو اليػػمؼ 

 .ُْٖ/ ُـ.  ُْٓٗ -هػ  ُّّٕ
 .ّٗ( آؿ ِمراف: ّ)



 واقع االستعاميلاالجتامع يف النحو العريب بني ضوابط التقعيد وال

﴿ِِّٓ﴾ 

لػيس مػف قبيػؿ تىعىػدالًد بيف األحكاؿ بالعطؼ. كقد رول بعضلـ وف هػذا 
 .(1)الحاؿم "ألف مف لركط التَّعىدالًد ِدـ االقتراف بالعاطؼ"

تعدد الحاؿ ك احبلا مفرد، مع ِػدـ كجػكد ِطػؼ، مبػؿ: )جػاو زيػد  - ب
ا( حاالف مف زيد. ا(، فػ)ضاحكنا(، ك)ميرِن  ضاحكنا ميرِن

 كهذا التعدد يككف كاجبنا فُ باث حاالت:
لا ِمى   معنى كاحد، نحك: )وكمت الرماف حمكنا األكلى: وف يدؿ مجمِك

ا(. فالمعنى )مزةا(.  حامضن
ػػػا  مَّ ػػاًكرنا كىاًل ػػػا لى ػػًبيؿى ًإمَّ البانيػػة: وف تاػػع بعػػػد )إمػػا(، نحػػػك: )ًإنَّػػا هىػػػدىٍينىا ي اليَّ

كىفيكرنا( 
(ِ). 

ػػػػكتي ًفيلىػػػػا كىالى  ـى الى يىمي لىػػػػنَّ البالبػػػػة: وف تاػػػػع بعػػػػد )ال(، نحػػػػك: )فىػػػػًتفَّ لىػػػػهي جى
يىٍحيىا(

(ّ). 
تعػػدد الحػػاؿ ك ػػاحبلا متعػػدد لفظنػػا، كمعنػػى، مػػع كجػػكد ِطػػؼ، مبػػؿ:  - ج

)لايػػػػػت هنػػػػػدنا م ػػػػػعدنا كمنحػػػػػدرة(، فػػػػػػ )م ػػػػػعدنا( حػػػػػاؿ مػػػػػف )التػػػػػػاو(، 
 ك)منحدرة( حاؿ )هند(.

تعػػػػػػدد الحػػػػػػاؿ لفظنػػػػػػا، كتعػػػػػػدد  ػػػػػػاحبلا معنػػػػػػى، مػػػػػػع كجػػػػػػكد ِطػػػػػػؼ،  - د
ػػػا(، ف ػػػاحب الحػػػاؿ )ولكيػػػؾ(  ػػػا كقا من مبؿ:)يػػػممت ِمػػػى ولكيػػػؾ جالين

ا كقا منا(.يدؿ ِمى كجكد    احبيف لمحاؿ، كالحاؿ متعددة: )جالين
بلا لفظنػػا مػػع ِػػدـ كجػػكد ِطػػؼ، كتعػػدد  ػػاح تعػػدد الحػػاؿ معنػػى -هػػػ

َلمَلُكااُ مالمَّْ ااَ مَواليََّ ااالَمم) مبػػؿ َُّ مَوَااا َِ َََمااَلمَ اِ َنااْ  ااْمَلمَواْل َلمَلُكااُ مال َّ َُّ ، (ْ)  َوَااا
متعػػددة المعنػػى. كهػػذا ف ػػاحب الحػػاؿ )اللػػمس(، ك)الامػػر(، كالحػػاؿ: )دا بػػيف( 

 ليس دالان فُ اجتماع األحكاؿ، فلُ حاؿ مفردة.
                                                           

 .ِٖٕ/ ِ( وكض  الميالؾ إلى ولفية ابف مالؾ: ُ)
 .ّ( اإلنياف:ِ)
 .ْٕ( طه:ّ)
 .ّّ( إبراهيـ:ْ)



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِِّٔ﴾ 

تعدد الحاؿ ك احبلا متعدد لفظنا كمعنى، مػع ِػدـ كجػكد ِطػؼ،  -ك
، كقػػػػد التمفػػػػكا فػػػػُ رد كػػػػؿ حػػػػاؿ إلػػػػى (ُ) مبػػػػؿ: )لايػػػػت زيػػػػدنا م ػػػػعدنا منحػػػػدرنا(

  احبلا، فمنلـ مف ترؾ الميخلة لميياؽ، كلـ يحدد  احب كؿ حػاؿ كػالمبرد،
إذ قػػػاؿ:" مػػػف كػػػاـ العػػػرب: )رويػػػت زيػػػدنا م ػػػعدنا منحػػػدرنا(، ك)رويػػػت زيػػػدنا راكبنػػػا 
مالػػػػينا(، إذا كػػػػاف وحػػػػدكما راكبنػػػػا، كاجلػػػػر مالػػػػينا، كوحػػػػدكما م ػػػػعدنا، كاجلػػػػر 

، كمػػنلـ مػػف جعملػػا ِمػػى الترتيػػب إف لػػـ يحػػدد اليػػياؽ لػػاؼ ذلػػؾ، (ِ)منحػػدرنا"
" )م ػػعدنا( حػػاالن لمتػػاو ، ك)منحػػدرنا( حػػاالن لػػػ)زيد(، ككيػػؼ كػػابف اليػػراج، فػػرول وفَّ

ػػًف المنحػػدر جػػاز" مى ػػًف الم ػػعد كى ، كهػػذا الترتيػػب (ّ)قىػػدٍَّرتى بعػػد وف يعمػػـ اليػػامع مى
، كوكبػػرهـ رول وف الاػػرب بػػيف حػػاؿ ك ػػاحبلا (ْ)ينايػػب المػػؼ كالنلػػر البا ػػُ

ويير مف بعد الحاليف ِف  احبيلما فُ حالػة ِػدـ داللػة اليػياؽ ِمػى ترتيػب 
فخِطى هاالو الحاؿ األكلى لبانُ االيميف، كالحاؿ البانية لايـ األكؿ، بعينه، 

فيكػػػكف )زيػػػدنا(  ػػػاحب الحػػػاؿ )م ػػػعدنا(، كالضػػػمير فػػػُ لايػػػت  ػػػاحب الحػػػاؿ 
)منحدرنا(، كقد يمؾ ابف مالػؾ هػذا الميػمؾ، كدافػع ِنػه، فػذكر ونػه" ينبغػُ ِنػد 

لمػػا، كيتعػػيف ذلػػؾ التفريػػؽ وف تجعػػؿ وكؿ الحػػاليف لبػػانُ االيػػميف، كآلرهمػػا ألكل
ػاد مػا فيػه  إف ليؼ المبسم ألنه إذا فيًعؿى ذلؾ ات ؿ وحد الك ػفيف ب ػاحبه ِك

ػػكى  ،مػػف ضػػمير إلػػى وقػػرب المػػذككريف، كاٍ تيًفػػرى انف ػػاؿ البػػانُ مػػا فيػػه مػػف  دي كٍ ِى
ضػػػمير إلػػػى وبعػػػد المػػػذككريف، إذ ال ييػػػتطاع  يػػػر ذلػػػؾ مػػػع وف المػػػبس مػػػخمكف 

                                                           

د بلػرح تيػليؿ ّْٗ/ ِ( ينظر هذ  التاييمات لرح التيليؿ البف مالؾ: ُ) ، كتمليد الاكِا
مالؾ الميمى: تحرير الل ا ة فُ تييير اللا ة: ، كلرح ولفية ابف ُِّٓ/ ٓالفكا د: 

لػػزيف الػػديف وبػػُ حفػػص بػػف مظفػػر بػػف الػػكردم، تحايػػؽ كدرايػػة: ِبػػد ه بػػف ِمػػُ اللػػاؿ، 
 .ّّٔ/ ُـ. ََِٖ -هػ  ُِْٗ، ُط النالر: مكتبة الرلد، الرياض،

 .ُٗٔ/ ْ( الماتضب: ِ)
 . ُِٖ/ ُ( األ كؿ فُ النحك: ّ)
ا لمتػرجي  النحػكم ِنػد تعػػدد ذم الحػاؿ كتفػرؽ الحػاليف: زكريػػا ( ينظػر المػؼ كالنلػر معيػػار ْ)

 .ْٗـ. َُِٓلحاتة الفاُ، مجمة كمية اجداب، جامعة بكر يعيد، العدد اللامس، يناير، 



 واقع االستعاميلاالجتامع يف النحو العريب بني ضوابط التقعيد وال

﴿ِِّٕ﴾ 

فتنه يمػـز  -ف ألكؿ االيميف، كولراهما لبانيلماحين ذ. كومَّا إذا جعؿ وكلى الحالي
انف اؿ المكضعيف معنا، كاأل ؿ ات اللما معنا، لكنه متعذر فيلما، ممكف فُ 
وحػػدهما، فمػػـ يعػػدؿ ِػػف الممكػػف ممػػػا ياتضػػيه األ ػػؿ إال إذا منػػع مػػانع كىويًمػػػفى 

 المبس كاكؿ امرئ الايس:
مَولَاَ َيام***معَم َلْ ُلمِنَ امَأْمِ سمَيُ لُّ  .(ُ)"َم مأَثَلْ يامَذْ َ مِمْلٍطمُمَل:َّ ِمَُ

كلافلػػـ حػػكؿ هػػذ  الاضػػية يػػدؿ داللػػة كاضػػحة ِمػػى تاػػديرهـ لميػػياؽ، 
تػػرافلـ ونػػه  ػػاحب الكممػػة األكلػػى، فمػػـ يلتمفػػكا إال فػػُ  يابػػه، كمػػا ناحػػظ  كِا
براو فُ  كر اجتماع األحكاؿ التُ بمغت يػتنا، كمػا ناحػظ وف  ػكر اجتمػاع 

ت، ف ػػكر اجتمػػاع األحػػكاؿ لييػػت المبتػػدو ػػكر اجتمػػاع األحػػكاؿ تلتمػػؼ ِػػف 
ة، كى   بعضلا فُ الارآف، كبعضلا فُ كاـ العرب لعر ، كنبر . دى رى كى م نِك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، كالبيت مف الطكيػؿ، كهػك فػُ ديػكاف امػرئ الاػيس: َّٓ/ ِ( لرح التيليؿ البف مالؾ: ُ)
 ـ.ُْٔٗم ر، ، دار المعارؼ، ِ. تحايؽ: محمد إبراهيـ، ط ُْ



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِِّٖ﴾ 

 املبحث انثانث
 حروف املعاني وواقعه االستعمايل االجتماع يف

 : اجتماع حرفني مصدريني.أواًل 
تركيػب كاحػد، كهػذا كجػدنا  قد يجتمع حرفاف متكالياف بداللػة كاحػدة فػُ 

مكضػػع لػػاؼ بػػيف الب ػػرييف كالكػػكفييف فيمػػا يلػػص اجتمػػاع )وٍف( الم ػػدرية 
، (ُ)بعد )كُ(، فاػد وجػاز الككفيػكف: )ج ػت لكػُ وٍف وكرمػؾ(، كمنعػه الب ػريكف

كقػػد ِمػػؿ الككفيػػكف لػػذلؾ بػػػخفَّ )كػػُ( هػػُ النا ػػبة لمفعػػؿ المضػػػارع، كوفَّ )وٍف( 
االجتمػػاع ودل إلػى إهمػاؿ )وٍف(، كقػد ذكػر األنبػػارم تككيػد للػا، كمعنػى ذلػؾ وفَّ 

نَّمػػػا  ذهػػػاب بعضػػػلـ إلػػػى وفَّ العامػػػؿ فػػػُ هػػػذا التركيػػػب لػػػيس )كػػػُ( كال )وٍف(، كال
 .(ِ))الاـ(، ككؿ مف )كُ( ك)وٍف( تككيداف للا

، تتمبػػػػؿ -مػػػػف كجلػػػػة نظػػػػرم  -كهػػػػذا يػػػػتنت  ِنػػػػه بػػػػاث إلػػػػكاليات  
ػرَّدي مػف كظيفتػه، فػتذا كانػت وكالهما فُ وفَّ حرؼ المعنى إذا كقع تككيدن  ا فتنَّػه يىجى

)كػػػُ( ك)وٍف( تككيػػػديف )لػػػاـ( فمػػػف ويػػػف تػػػختُ الم ػػػدرية هنػػػا، ككيػػػؼ يػػػناكؿ 
ػػٍت تمػػؾ الداللػػة مػػف الحػػرفيف لمجي لمػػا لمجػػرد التككيػػد!  الفعػػؿ بم ػػدر، كقػػد نيًزِى
كاإللػػػػكالية البانيػػػػة تتمبػػػػؿ فػػػػُ ونَّلػػػػـ جعمػػػػكا )كػػػػُ( ِاممػػػػة بنفيػػػػلا الن ػػػػب إذا 

)الػػاـ( دكف تاػػدير )وٍف( فػػُ نحػػك: )ج ػػت لكػػُ وكرمػػؾ(م حتػػى ال  اجتمعػػت مػػع
يادم تادير )وٍف( إلى اجتمػاع حرفػُ تعميػؿ )الػاـ( ك)كػُ(، كهػك ممنػكع، كفػُ 
هػػذ  ال ػػكرة قػػد ظلػػرت )وٍف( مػػع كجػػكد )الػػاـ(، كاإللػػكالية البالبػػة ناتجػػة ِػػف 

جػػر يفيػػد التعميػػؿ، الماارنػػة بػػيف )الػػاـ( ك)وٍف( داللينػػا ككظيفينػػا، فػػػ)الاـ( حػػرؼ 
( تككيػػدنا لفظينػػا،  ك)وٍف( حػػرؼ م ػػدرم كنا ػػب لممضػػارع، فكيػػؼ ياكػػد )الػػاـى

 كهك ملتمؼ معه كظيفينا كدالليا!

                                                           

 .ّْٕ/ ِ( ينظر اإلن اؼ: ُ)
 .ّْٕ/ ِ( ينظر اإلن اؼ:ِ)



 واقع االستعاميلاالجتامع يف النحو العريب بني ضوابط التقعيد وال

﴿ِِّٗ﴾ 

كما ناحظ فػُ اللػكاهد التػُ ايتلػلد بلػا الككفيػكف الجتمػاع )وٍف( مػع 
 )كُ( كجكد فا ؿ هك )ما(، كاكؿ جميؿ بف معمر:

ََاَلْل مَأُك َّم َ َعا؟َأْصَنْ:َلمَماِيِ:ا**اليَّاِلممَف ُْ مَوَي ُُلَّ مَي َْ م(ُ)ِلَااَيَ مَكْ َمامَأ
في  كقػػد رول ابػػػف مالػػػؾ وفَّ اجتمػػػاع حػػػرفيف م ػػػدرييف )كػػػُ( ك)وٍف( وىٍهػػػكى
مف اجتماع حرفُ جر )الاـ( ك)كػُ(م "ألفَّ لمحػرًؼ الم ػدرم لػبلنا باأليػماو 

ه مكاقعلا، كتككيد ايـ بمبمه جا ز"  .(ِ)بكقِك
فَّ الااِػػػػدة قػػػػد اتيػػػػعت لجميػػػػع االحتمػػػػاالت، بنػػػػاو ِمػػػػى كبػػػػذلؾ نجػػػػد و

االيتعماؿ، فاد تختُ )كُ( كحػدها، كقػد تػختُ مػع )الػاـ(، كقػد تػختُ مػع )وٍف(، 
دىٍت  ػػدًٌ كقػػد تػػختُ معلمػػا معنػػا. كمػػا قػػاـ االجتمػػاع بػػدكر محػػكرم مػػع )كػػُ(م إذ حي

ت معػه داللتلا بناو ِمى مفارقتلا داللػة مػا اجتمعػت معػه، وك مفارقػة مػا اجتمعػ
لداللتػػه، فػػتذا اجتمعػػت مػػع )الػػاـ( و ػػبحت )كػػُ( م ػػدرية نا ػػبةم حتػػى ال 
ذا اجتمعػػػت مػػػع )وٍف( و ػػػبحت )كػػػُ( م ػػػدرية نا ػػػبة،  يتػػػكالى حرفىػػػا جػػػر، كال
ٍف كػػاف ميػػتغربنا وٍف ياكػػد األ ػػؿي )وٍف(  ك)وٍف( مػػف بػػاب التخكيػػد المفظػػُ للػػا، كال

 الفرعى )كُ(.
يػتطيع وٍف يمػارم فيػه وحػدم كهناؾ اجتماع آلر لحرفيف م درييف ال ي

( فػػُ نحػػك  لػػكركد  فػػُ جميػػع م ػػادر اليػػماع بكبػػرة، كهػػك اجتمػػاع )لػػك( ك)وفَّ
بىٍينىهي وىمىدنا بىًعيدنا(-تعالى  –قكله  دال لىٍك وىفَّ بىٍينىلىا كى : )تىكى

 ، كقكؿ لبيد: (ّ) 
مَ: ِّامُمْ ِلُ ماليََّ اِحم***مَأْ َلَكُ مُمِِعَّلُلماللَِّماِحم ََّ م(ْ)َلْومَأ

                                                           

، تحايػؽ حيػيف ن ػار، دار َُٖ( البيت مف الطكيؿ، كهك فػُ ديػكاف جميػؿ بػف معمػر، ُ)
 . ُْٖ/ٖهػ، كينظر لزانة األدب: ُِّٖم ر، ،

ػد بلػرح تيػليؿ الفكا ػد، نػاظر الجػيش: ِِٓ/ ُ( لرح التيليؿ:ِ)  /ِ. كينظر تمليػد الاكِا
ٕٕٓ. 

 .َّ( آؿ ِمراف: ّ)
، ُْٕ/ ُ. كينظر لياف العرب: ّّّ( البيت مف الرجز كهك لمبيد ابف ربيعة فُ ديكانه:ْ)

 .ْٔٔ/ْكالماا د النحكية:



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿َِِْ﴾ 

كيبدك وفَّ بعضلـ وراد وٍف يلرج التركيب مف مخزؽ تكالُ حرفيف بداللػة 
، كيعمػؿ وبػك حيػاف (ُ) كاحدة، فخراد وٍف ي نع حاجزنا بينلمػا بتاػدير  الفعػؿ )ببػت(

لتػػػكالُ الحػػػرفيف الم ػػػدرييف دكف فا ػػػؿ باكلػػػه: فػػػتٍف قيػػػؿ: كيػػػؼ دلمػػػت )لػػػك( 
( فُ نحك:  مَليَم)الم درية ِمى )وفَّ ََّ  ؟ فالجكاب مف كجليف:(ِ)  امَكلَّمِمَفَمْومَأ

(، فػا يمػـز مػف  وحدهما: وفَّ )لك( دالمػة ِمػى )ببػت( ماػدرنا رافعنػا لػػ )وفَّ
 ذلؾ مبالرة حرؼو م درم لحرؼو م درم. ياكلكف بتادير فا ؿ.

البػانُ: وٍف يكػكف هػذا مػف بػاب التخكيػد المفظػُ، كهػك مػف وحيػنهم ألنَّػػه 
معنػػىن دكف لفػػظ، كهػػك وجػػكد مػػف التككيػػد بتِػػادة المفػػظ  تككيػػد كممػػة بمػػا يكافالػػا

 .(ّ)بعينه"
( تككيػػػدنا لفظينػػػا مػػػع باػػػاو ِمملػػػا فػػػُ جممتلػػػا ومػػػر  ػػػراب )وفَّ كورل وفَّ ِإ

 ميتغرب، كلـ نعلد  فُ التككيد المفظُ.
ذا تياولنا لماذا قدرتـ الفعؿ )ببػت( دكف  يػر ، كمػا الػذم يػدؿ ِميػه؟  كال

نَّما فمف نعدـ إجابتلـ: - (  "كال كاف الفعػؿ الماػدر )تحاػؽ( وك )ببػت( لمػا فػُ )وفَّ
ُى ِػػف  ( ِمػػى ذلػؾم اٍيػػتيٍغًن مػف الداللػػة ِمػى التحايػػؽ كالببػػكت، كألجػؿ داللػػة )وفَّ
( فػػُ هػػػذ   ػػرو لمفعػػؿ الماػػدَّر المػػذككر، كلكػػػف اٍلتيػػًزـى وٍف يكػػكف لبػػر )وفَّ فعػػؿ ميفىيًٌ

 .(ْ)ال كرة فعا"

                                                           

 .ُُٔ( هك روم المبرد، ينظر الماتضب:ُ)
 َُِ( اللعراو: ِ)
 .َُٔ/ ّ( التذييؿ كالتكميؿ:ّ)
فػػُ فنػػُ النحػػك كال ػػرؼ: وبػػك الفػػداو ِمػػاد الػػديف إيػػماِيؿ بػػف لاهنلػػا  بػػف  ( الكنػػاشْ)

ويػػػكب، الممػػػؾ المايػػػد،  ػػػاحب حمػػػاة، درايػػػة كتحايػػػؽ: الػػػدكتكر ريػػػاض بػػػف حيػػػف اللػػػكاـ، 
 .ُُٖ/ ِـ.َََِلبناف،  –اِة كالنلر، بيركت المكتبة الع رية لمطب



 واقع االستعاميلاالجتامع يف النحو العريب بني ضوابط التقعيد وال

﴿ُِِْ﴾ 

، كالػػػػػتيًلرى بػػػػػه (ُ)ب لميػػػػػيرافُقػػػػػد نيًيػػػػػ كالػػػػػتراط وٍف يكػػػػػكف اللبػػػػػر فعػػػػػان 
تيػػػًرضى ِميػػػهم لػػػكركد  بكبػػػرة فػػػُ جميػػػع م ػػػادر اليػػػماع، (ِ)الزمللػػػرم ٍِ ، كقػػػد ا

كيعمؽ ابف مالؾ ِمى قكؿ الزمللرم باكله: "كما منعه لا ع فُ كػاـ العػرب، 
ـه(" رىةو وىٍقاى جى ا ًفُ اأٍلىٍرًض ًمٍف لى لىٍك وىنَّمى  .(ّ)كاكله تعالى: )كى

" الػػذم ينبغػػُ   كقػػد حػػاكؿ المػػرادم وٍف يرفػػع الحػػرج ِػػف الزمللػػرم بػػخفَّ
وف ييٍحمىؿى ِميه كاـ الزمللرم وف ييٍمنىعى ككف لبرها ايمنا ملػتانا، كيمتػـز الفعػؿ 
ػػا إذا كػػاف االيػػـ جامػػدنا  حين ػػذم إلمكػػاف  ػػك ه قضػػاون لحػػؽ طمبلػػا بالفعػػؿ، كومَّ

 .(ْ)فيجكزم لتعذر  كغ الفعؿ منه"
ا: اج

ً
(.ثاني

ْ
ن

َ
( مع )عهى( ومع )ع

ْ
 تماع )مِن

م (ٓ)الااِػػػدة العامػػػة تاتضػػػُ وٍف ال يػػػدلؿ حػػػرؼ جػػػر ِمػػػى حػػػرؼ جػػػر
ـى ِمػػى )كػػُ( بخنلػػا م ػػدرية إذا دلمػػت ِميلػػا الـ التعميػػؿ فػػُ نحػػك:  ًكػػ لػػذلؾ حي

رى النحكيػكف ايػمية كػؿع مػف )ِمػى( (ٔ) )ج ت لكُ وقرو( تىاىيالدنا بلػذ  الااِػدة قىػرَّ ، كى
ٍف( إذا دلمت ِى )ًمٍف( ِمى إحداهما، ياكؿ ييبكيه ِف )ِمى(: " كهك ايـ ال  ك)

يكػػكف إال ظرفنػػا. كيػػدلؾ ِمػػى ونػػه ايػػـ قػػكؿ بعػػض العػػرب: )نلػػض ًمػػٍف ِميػػه(. 
 قاؿ اللاِر:

                                                           

، كلػرح وبيػات مغنػُ َُِّ/ ّ( ينظر تكضي  الماا د كالميالؾ بلرح ولفية ابف مالؾ:ُ)
 (، كلـ وجد رويه فُ كتبه.ْٗ/ ٓالمبيب: 

 .ُّْ( ينظر المف ؿ: ِ)
 .ِٕ. كاجية مف يكرة لاماف: ٗٗ/ ْ( لرح التيليؿ البف مالؾ: ّ)
 .َُِّ/ ّتكضي  الماا د: (ْ)
، كالميػاِد َّٓ/ ُ، لػرح الكافيػة اللػافية: َّٖ/ ِ( ينظر لرح التيػليؿ البػف مالػؾ: ٓ)

 .ٖٓٓ، ُُٕ/ ُالفكا د: ِمى تيليؿ 
 .ُُٕ/ ُ( ينظر المياِد ِمى تيليؿ الفكا د: ٔ)



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِِِْ﴾ 

َْم ْمُاَ امَغَ ْلمِم ُِ مَ  ٍضمِنَنْ َ اَ مِمْ َ ِ "**َعَم ِ مَنْ َ مَمامَي َّم َْ م. 4)َيِص ُّمَوَع
كالاىًعيدي: ما مرَّ مف الكحش مف كرا ؾ، فًتف " :لياف العرب كقد جاو فُ

ف جػػاو قيػدَّامؾ فلػػك فٍ جػاو ًمػػ ابًػػهي، كاًل ،  ِمػػى يمينػؾ فٍ ًمػ النًَّطػي ، كالجى ػػاًن ي فلػػك اليَّ
ف جاو  .(ِ)"الباًرحي  فلك مف ِمى ييارؾ كاًل

 كمف لكاهد )ِف( قكؿ اللاِر: 
ََْ مأَم مَ ِم ِيسميَاَلِمموَأَماِمسملَاِيسململَِّماِحمَ ِل َ ِ م**ول َْ مَع َْ  .(ّ) ِم

كمػػػػػع وف وبػػػػػا حيػػػػػاف قػػػػػد ناػػػػػؿ روم بعػػػػػض الكػػػػػكفييف بخنلمػػػػػا يحتفظػػػػػاف 
ـ الفراو كمف كافاه  ـ(، إذ قاؿ:" ِز بحرفيتلما ِند دلكؿ )ًمٍف( معبرنا ِنه بػ)الِز
مف الككفييف وف )ِف( ك)ِمػى( إذا دلمػت ِميلمػا )ًمػٍف( حرفػاف كمػا كانتػا قبػؿ 

"كايػػتعماؿ الحػػرؼ  كرة، فياػكؿ:فتنػػه يػرل وف تحكللمػػا اليػـ ضػػر  -. (ْ)"دلكللػا
ا لمضػػركرة" مىيػػًه( ايػػتعمؿ )ِمػػى( ايػػمن ِى ػػدىٍت ًمػػٍف  ا نحػػك: قكلػػه: ) ى . كرول (ٓ)ايػػمن

 .(ٔ)الزمللرم وف هذا مف باب االتياع
ػػػػا إلػػػػى ايػػػػـ فػػػػُ هػػػػذ  الحالػػػػة التػػػػُ قىيَّػػػػدىهىا  ًلًلمى كال كال ورل مانعنػػػػا مػػػػف تىحى
ا إلػى  ِن ؿى نك النحكيكف باجتماع وحدهما مع )ًمٍف(، فاالجتماع فُ هذ  الحالة حكَّ

                                                           

، البيػػت مػػف الطكيػػؿ، كهػػك لمػػزاحـ بػػف الحػػارث العايمػػُ، كقػػد كرد فػػُ ُِّ/ ْ( الكتػػاب: ُ)
 -تحايػؽ كلػرح: ِبػد اليػاـ هػاركف  -لزانة األدب: تخليؼ: ِبد الاادر بػف ِمػر البغػدادم

، كالجنػػى الػػدانُ فػػُ حػػركؼ المعػػانُ: َُٓ، ُْٕ/ َُـ. ُٖٗٗ- ّط -مكتبػػة اللػػانجُ
دار الكتػػػب  ر:النالػػػ األيػػػتاذ: محمػػػد نػػػديـ فاضػػػؿ،د فلػػػر الػػػديف قبػػػاكة ك  لممػػػرادم، تحايػػػؽ:

 .َٔٔ/ ُ، كلرح الت ري : َْٕـ.ُِٗٗ -هػ ُُّْ، ُلبناف، ط  –بيركت  -العممية 
 .ّٖٗ/ ِ( لياف العرب: ِ)
، ِٖٓ/ ْ، كاللزانػػة: ِِٗ/ ِالكتػػاب: ( البيػػت مػػف الكامػػؿ لاطػػرم بػػف الفجػػاوة، ينظػػر ّ)

ػػػػػػػد بلػػػػػػرح تيػػػػػػػليؿ الفكا ػػػػػػد: َْ/ ٖكلػػػػػػرح المف ػػػػػػػؿ ) ، كلػػػػػػػرح ِْٖٖ/ ٔ، كتمليػػػػػػد الاكِا
 . ُٔٓ/ُ، كاللمع: ُٗ/ ِ، كالت ري : ِِٔ/ ِاأللمكنُ: 

 .ُّٓ/ ُُ( التذييؿ كالتكميؿ: ْ)
 .ِْْٓ/ ٓ( ارتلاؼ الضرب: ٓ)
 .ّْٖ( المف ؿ فُ  نعة اإلِراب: ٔ)



 واقع االستعاميلاالجتامع يف النحو العريب بني ضوابط التقعيد وال

﴿ِِّْ﴾ 

ؿ بخنػه ممػا يلػتص  نكع، حرفنا إلى ايـم لػذلؾ نجػد ابػف مالػؾ ي ػؼ هػذا التحػكال
األ ػػػمية فػػػُ هػػػذا التحػػػكؿ باإلضػػػافة إلػػػى ، كقػػػد ويػػػلمت داللتلمػػػا (ُ) بػػػه )ًمػػػٍف(

ليلػػا اليػػـ بمعنػػى )فػػكؽ(،  دلػػكؿ )ًمػػٍف(، فػػػ)ِمى( تػػختُ لايػػتعاو، فنايػػبلا تحكال
ليلػػا اليػـ بمعنػػى )جانػب( مػػى الػػر ـ (ِ) ك)ِػف( تػػختُ لممجػاكزة، فنايػػبلا تحكال ، ِك

ًؿ الػػذم وبمػػر ِنػػه االجتمػػاع فمػػا زاال محتفظػػيف بػػبعض يػػمات  ػػكال مػػف هػػذا التَّحى
ػػػاة لؤل ػػػؿ،الحػػػرك  "وال تػػػرل إلػػػى  ؼ، فىظىػػػاَّ ِمػػػى بنا لمػػػا، كقػػػد جػػػاو هػػػذا مرِا

قكللـ: )جميت ًمٍف ِف يمينه(، ترككا )ِف(  ير معرب ِمػى و ػمه، ك)ِمػى( 
، كهذ  المامػ  األ ػمية التػُ لػـ تتػرؾ الحػرفيف (ّ) فُ قكله: ) ىدىٍت ًمٍف ِميه("

ػ ًلًلمىا دفعت ابف ال ػا غ إلػى ك ػؼ التَّحى كال ًؿ بخنػه لىٍمػ ه لايػمية، فاػاؿ:ِند تىحى  كال
 .(ْ)"كقد تيٍممى ي فيه االيمية بدلكؿ حرؼ الجر"

ا: اجتماع حريف تىكيد.
ً
 ثانث

ٍُ معنػى بكظيفػة كاحػدة،  ٍرفىػ مف المارر ِنػد النحػكييف ِػدـ تػكالُ حى
لذلؾ نجد ابف مالؾ قد وياط )إمَّا( مف حركؼ العطػؼم "لمػزكـ )الػكاك( للػا 

ػا فُ كؿ مكضع، كهُ حػرؼ ِ طػؼ باتفػاؽ، فمػك كانػت )إمَّػا( ِاطفػة ويضن
مَّا ِمػرك(،  ٍُ ِطؼ فُ  ير ضركرة، كاكلؾ: )إمَّا زيد كال ٍرفى لمـز اجتماع حى

ػػا ِمػػرك(" ػػا زيػػد إمَّ . كلميػػبب نفيػػه كجػػدنا إحػػدل ال ػػكر (ٓ) فػػا ياػػاؿ: )إمَّ
التُ يتعيف فيلا وف يككف الرابط بيف جممة الحػاؿ ك ػاحبلا الضػمير فاػطم 

                                                           

 .َُْ/ ّلرح التيليؿ البف مالؾ: ( ينظر ُ)
د بلرح تيليؿ الفكا د: ِ)  .ِْٖٖ/ ٔ( ينظر تمليد الاكِا
 -( لرح وبيات مغنُ المبيب: لعبد الاػادر بػف ِمػر البغػدادم، تحايػؽ: ِبػد العزيػز ربػاح ّ)

 .ِٕٔ/ ّوحمد يكيؼ دقاؽ، النالر: دار المخمكف لمتراث، بيركت. 
( الممحػػة فػػُ لػػرح الممحػػة: البػػف ال ػػا غ، تحايػػؽ: إبػػراهيـ بػػف يػػالـ ال ػػاِدم، النالػػر: ْ)

/ ُـ. ََِْهػػػػ/ُِْْ، ُِمػػػادة البحػػػث العممػػػُ بالجامعػػػة اإليػػػامية، المدينػػػة المنػػػكرة، ط
ُِّ. 

 .ُِّ/ ٓ( لرح ولفية ابف مالؾ لملاطبُ الماا د اللافية: ٓ)



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِِْْ﴾ 

ع حرفىػػا ِطػػؼ، فػػػ"ال يجػػكز اإلتيػػاف بػػػ)الكاك( معػػه، كذلػػؾ فػػُ حتػػى ال يجتمػػ
ًطفىػٍت ِمػى حػاؿ، كذلػؾ كراهػة اجتمػاع  ِي الجممػة االبتدا يػة الكاقعػة حػاالن إذا 
ٍُ ِطػػؼ، نحػػك: )جػػاو زيػػد مالػػينا وك هػػك راكػػب(، ال يجػػكز: )وك كهػػك  ٍرفىػػ حى

 .(ُ) راكب("
( إذا كانػػت مبتػػدوم حتػػ ى ال تتعػػرض كمػػا منػػع النحكيػػكف تاػػدـ جممػػة )وفَّ

(" ونلػػػػا إذا كانػػػػت  ٍرفىػػػػا تككيػػػػد، فمػػػػف وحكػػػػاـ )وفَّ ( ِميلػػػػا، فيجتمػػػػع حى لػػػػدلكؿ )إفَّ
ػػة باالبتػػداو لػػـ يجػػز تاػػديملا، تاػػكؿ: )حػػؽ ونَّػػؾ ذاهػػب(، كال تاػػكؿ: )ونَّػػؾ  مرفِك
(، فناػػكؿ: )إف ونػػؾ  ذاهػػب حػػؽ(م ألنلػػا إذا تاػػدمت  ػػارت معرضػػة لػػدلكؿ )إفَّ

ٍُ تككيد"ذاهب حؽ(، كهذا ال يجكزم ألنؾ قد  ٍرفى  .(ِ)جمعت بيف حى
كهذا االجتماع الممنكع قد قييًٌدى بتكالُ حرفػُ التككيػد، فػتذا ف ػؿ بينلمػا 
فا ؿ جاز اجتماِلما فُ تركيب كاحد، كهذا قد وتاح لػ)الـ التككيد( اجتماِلػا 
(، بلػػػرط تػػػخلير )الػػػاـ( مػػػع ونلػػػا المادمػػػة رتبػػػة، لػػػذلؾ يػػػميت )الػػػاـ(  مػػػع )إفَّ

( زحماتلػػا ِػػف  ػػدر الجممػػة، ياػػكؿ ال ػػباف:"كقد ياػػاؿ: إفَّ المزحماػػةم ألف ) إفَّ
)الػػاـ( حالػػا فػػُ األ ػػؿ  ػػدر الجممػػة، لكػػف زيٍحًماىػػٍت ِنػػه كراهػػة تػػكالُ حرفػػُ 

ا" ةه رى دَّ  ى تككيد، فلُ مي  حكمن
( بخنلا العاممػة ـً دال اى تى . كقد ِممكا لً (ّ) ، كألفَّ الػاـ (ْ))ًإفَّ

 .(ٓ)تلبه الايـ فُ التخكيد

                                                           

ػػػد بلػػرح تيػػػليؿ الفكا ػػد: ُ) ، ُٖٕ/ ٗ، كينظػػػر التػػذييؿ كالتكميػػػؿ: ُِّّ/ ٓ( تمليػػد الاكِا
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 واقع االستعاميلاالجتامع يف النحو العريب بني ضوابط التقعيد وال

﴿ِِْٓ﴾ 

( ملتمؼ ِف مكقفلا العاـ مف كمف  العجيب وف مكقؼ )الاـ( مف )إفَّ
ِمؿ ما قبملا فيما بعدها، فػ)الاـ( تمنع ِمػؿ مػا قبملػا لفظنػا فيمػا بعػدها، لػذلؾ 
( مػف  ( كجػكد )الػاـ(، لكنلػا ال تمنػع )ًإفَّ كاف مف ويباب التعميؽ فُ باب )ظىػفَّ

لعػػػالـ( ِمػػػى الاػػػكؿ ا الػػدن رفػػع اللبػػػر الػػػذم ات ػػػمت بػػه )الػػػاـ( فػػػُ نحػػػك: )إفَّ ل
( الرفػػػع فػػػُ اللبػػػر، فػػػػ)الـ( االبتػػػداو تمنػػػع مػػػا قبملػػػا وٍف يعمػػػؿ فيمػػػا  بعمػػػؿ )إفَّ
( وف يعمػػػػؿ فيلػػػػا ك)الػػػػاـ( بينلمػػػػام ألف )الـ(  ػػػػا قبػػػػؿ )إفَّ بعػػػػدها، فمػػػػـ يجػػػػز ًلمى
االبتػػداو حػػاجز يمنػػع مػػا قبمػػه مػػف التلطػػُ إلػػى مػػا بعػػد ، وال تػػرل ونػػؾ تاػػكؿ: 

ٍيػػده مي  ًمٍمػتي لىزى ِى ػػكؾى قىػػاً ـه(، كال يكػكف لػػػ)ِممت( تيػػمط ِمػػى ) ىلي مىٍفػتي ألى ٍنطىًمػػؽه(، ك)حى
مػػػا بعػػػد )الػػػاـ(، فكػػػذلؾ كػػػاف األ ػػػؿ، ككػػػذلؾ قكلػػػؾ: )ِممػػػت إفَّ زيػػػدنا لاػػػا ـ(، 

(، فبايػػػػت  ،)ِممػػػػت إلفَّ زيػػػػدنا قػػػػا ـ( فمنعػػػػت )الػػػػاـ( الفعػػػػؿ وف يعمػػػػؿ فػػػػُ )إفَّ
 .(ُ)مكيكرة ِمى حاللا"

( يبيػػر الدهلػػة، كيلػػعرنا كػػخفَّ كبػػذلؾ تكػػكف )الػػاـ( قػػد  كقفػػت مكقفنػػا ًمػػٍف )إفَّ
، فاػػػد قىػػػدَّمىٍتلىا ِمػػػى نفيػػػلا  ٌُو ، مػػػع وفَّ رتبػػػة )الػػػاـ( تيػػػبؽ رتبػػػة -وكالن –المغػػػة كػػػا ف حػػػ

(، كتركتلػا تعمػػؿ فيمػا بعػػدها، كهػك اللبػر، ِمػػى حػيف وف )الػػاـ( تمنػع مػػا  -ابانينػ-)إفَّ
حػاجزنا ح ػيننا يمنػع مػا قبملػا مػف  -يػرناول–قبملا مػف العمػؿ فيمػا بعػدها لفظنػا، ككقفػت 

( بعد وفعاؿ الامكب فُ حضرة )الاـ(. ( لفظنا، فمـ تيٍفتىٍ  همزة )إفَّ  العمؿ فُ )إفَّ
( دكف فا ػؿ فػُ قػكللـ: )للنَّػؾ لرجػؿ  ًمػعى بػيف )الػاـ( ك)إفَّ هذا كقػد جي

(، كلكػػنلـ وبػػدلكا )اللػػاو( مكػػاف )األلػػؼ(" ذلؾ . كقػػد ِممػػكا لػػ(ِ)  ػػدؽ(، فلػػُ )إفَّ
( )هػػػاو(، فتغيػػػر لفظلػػػا  جػػػاز الجمػػػع بػػػيف حرفػػػُ  -بخنػػػه" لمػػػا وبػػػدلت همػػػزة )إفَّ

 .(ْ)، كقد رول ييبكيه وف )الاـ( هنا لمايـ(ّ)تككيد"

                                                           

حاؽ البغػػػػدادم النلاكنػػػػدم الزجػػػػاجُ، تحايػػػػؽ: مػػػػازف ( الامػػػػات: لعبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف إيػػػػُ)
 .ٕٕـ.ُٖٓٗهػ َُْٓ، ِدملؽ، ط –المبارؾ، النالر: دار الفكر 

 .ّٕٓ/ ّ( لرح كتاب ييبكيه: ِ)
 .ُِٖٔ/ ّ( ارتلاؼ الضرب : ّ)
 .َُٓ /ّ( ينظر الكتاب : ْ)



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِِْٔ﴾ 

( ك)الاـ( إلى باث  كر:  كقد تعددت  كر اجتماع )إفَّ
 دلكللا ِمى اللبر، نحك: )إف زيدنا لاا ـ(. - و

لطعامػػؾ دلكللػػا ِمػػى متعمػػؽ اللبػػر، نحػػك: )إفَّ زيػػدنا  - ب
ـي معمكؿ اللبر ِميه.  آكؿ(، كيلترط هنا تىاىدال

دلكللا ِمى االيـ نحك: )إفَّ فُ الػدار لزيػدنا(، بلػرط  - ت
 .(ُ)كجكد فا ؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ٔٗ/ ِ( ينظر الكناش فُ فنُ النحك كال رؼ: )ُ)



 واقع االستعاميلاالجتامع يف النحو العريب بني ضوابط التقعيد وال

﴿ِِْٕ﴾ 

 اخلامتت
ولػػتـ بػػبعض  -بعػػد هػػذ  الدرايػػة لظػػاهرة االجتمػػاع فػػُ النحػػك العربػػُ 

 النتا   التُ تك ؿ إليلا البحث:
ػا  -ُ ة مف قضايا االجتمػاع فػُ النحػك العربػُ ِارضن ايتارو البحث مجمِك

ضكابطلا التاعيدية، كماارننػا بينلػا كبػيف الكاقػع االيػتعمالُ، كقػد الحػظ 
الباحػػث وف قضػػايا االجتمػػاع فػػُ مجمملػػا تػػدكر بػػيف التاػػديـ كالتػػخلير، 
كاالت ػػػاؿ كاالنف ػػػػاؿ، كااليػػػػت بار بػػػػالمكقع، كمفارقػػػة النػػػػكع إلػػػػى نػػػػكع 

 آلر.
ممػػا نمحظػػه فػػُ كبيػػر مػػف  ػػكر االجتمػػاع كجػػكد قاِػػدة مرنػػة، قاِػػدة  -ِ

ة قيكد، بػـ تتيػع هػذ  الااِػدة  قا مة ِمى الاياس النحكم تحدالها مجمِك
لميػػػػماع، فيتػػػػدلؿ الكاقػػػػع االيػػػػتعمالُم لنػػػػرل مػػػػف لالػػػػه مركنػػػػة هػػػػذ  

ف -الااِػػػدة، فىتيٍعطىػػػى ميػػػاحة لحريػػػة االلتيػػػار بػػػيف  ػػػكر االجتمػػػاع  كال
م لذلؾ كجدنا  كرنا متعددة الجتماع النكرات -دة بتطاركانت حرية ماي

كاللبػػر، ك ػػكر اجتمػػاع األحػػكاؿ، ك ػػكر  المبتػػدوكالمعػػارؼ فػػُ بػػاب 
(، ك يرها مف ال كر.  اجتماع )الاـ( ك)إفَّ

كما كانت هناؾ وىٍكلىًكيَّةه فُ وكبر  كر االجتماع، كهذ  األىٍكلىًكيَّػةي كانػت  -ّ
 ة.ذات وبر ظاهر فُ األحكاـ النحكي

ؼ، مالػكى ت مػف تى المبتػدوولار الباحث إلى ما تلتمؿ ِميه ميػخلة اجتمػاع  -ْ
 كدِا إلى االيتغناو ِنلا.

امملػػػا كاحػػػد،  -ٓ ػػػ ى الباحػػػث روم الجملػػػكر حػػػكؿ جػػػكاز تعػػػدد الحػػػاؿ ِك رىجَّ
ك ػػاحبلا كاحػػد، كبػػرهف ِمػػى كجػػكب ذلػػؾ وحياننػػا، كلػػيس جػػكاز  فاػػط، 

ا ك ػػػاحب الحػػػاؿ كهػػػذا حينمػػػا تاتضػػػُ الداللػػػة وف يكػػػكف العامػػػؿ كاحػػػدن 
مىلىا.  كاحدنا، فتيتكجب تىعىدالد الحاؿ، كترفض تىدىالي

كمػػا وببػػت وف اللػػاؼ حػػكؿ المجيػػزيف كالمػػانعيف لتعػػدد الحػػاؿ لػػـ ينػػؿ  -ٔ
نما كػاف لافنػا فػُ التكجيػه، فالفرياػاف متفاػاف ِمػى  التركيب النحكم، كال



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(

﴿ِِْٖ﴾ 

ًد العامؿ ك احب الحاؿ،  وك اجتماع حاليف فخكبر، كاللاؼ حكؿ تىكىحال
ا ًبتىعىدالًد األحكاؿ.  تىعىدالًدًهمى

لافلـ حكؿ اجتماع األحكاؿ يدؿ داللة كاضحة ِمى تاديرهـ لميياؽ،  -ٕ
تػػرافلـ ونػػه  ػػاحب الكممػػة األكلػػى، فمػػـ يلتمفػػكا إال فػػُ  يابػػه، كمػػا  كِا
ناحظ براون فُ  كر اجتماع األحكاؿ التُ بمغت يتنا، كما ناحظ وف 

ت، ف ػػكر المبتػػدو ػػكر اجتمػػاع  ػػكر اجتمػػاع األحػػكاؿ تلتمػػؼ ِػػف 
ة، ككردت فُ الارآف الكػريـ، كفػُ كػاـ  اجتماع األحكاؿ لييت م نِك

 العرب لعر ، كنبر .
رفػػض الباحػػث مػػا رآ  بعضػػلـ مػػف وىٍكلىًكيَّػػًة تاػػديـ بعػػض المفاِيػػؿ ِمػػى  -ٖ

بعػػض، كرول وفَّ الكاقػػع االيػػتعمالُ ال ييًاػػرال بتاػػديـ مفعػػكؿ ِمػػى آلػػر، 
ًكيَّػػػةن فػػػُ الػػػذكر ِمػػػى آلػػػر إال حيػػػب مػػػا ياتضػػػيه كال يػػػرل لمفعػػػكؿ وىٍكلى 

اليػػػػياؽ، فلػػػػػك  ػػػػػاحب يػػػػػمطة ترتيػػػػب المفاِيػػػػػؿ ِنػػػػػد اجتماِلػػػػػا، وك 
 اجتماع بعضلا.

دت داللتلػػا ا وببػػت البحػػث وفَّ لاجتمػػاع دكرن  -ٗ ػػدًٌ محكرينػػا مػػع )كػػُ(م إذ حي
بناو ِمى مفارقتلا داللة ما اجتمعت معه، وك مفارقػة مػا اجتمعػت معػه 

 داللتىه.
ػػػػراب )كػػػػُ( ك)وٍف( تككيػػػػديف )لػػػػاـ( يػػػػتنت  رول  -َُ البحػػػػث وف ِإ

 ) ػػػراب )وفَّ ػػػؿ الاػػػكؿ فيلػػػا، كمػػػا رول وفَّ ِإ ِنػػػه بػػػاث إلػػػكاليات، كف َّ
تككيدنا لفظينا مع بااو ِمملا فػُ جممتلػا ومػر ميػتغرب، كلػـ نعلػد  فػُ 

 التككيد المفظُ.
ٍف( قد حكَّؿ االجتمػاع  -ُُ ِى ِند اجتماع )ًمٍف( مع )ِمى( وك مع )

ا  ِن ًعؿ هذا مف الت ا ات )ًمػٍف(، كمػا نك إلى نكع، حرفنا إلى ايـ، كجي
 .ؿً كال حى قد ويلمت داللتلما األ مية فُ هذا التَّ 

االجتمػػاع الممنػػكع بػػيف حرفػػُ تككيػػد قػػد قيٌيًػػدى بتػػكالُ الحػػرفيف،  -ُِ
 فتذا ف ؿ بينلما فا ؿ جاز اجتماِلما فُ تركيب كاحد.



 واقع االستعاميلاالجتامع يف النحو العريب بني ضوابط التقعيد وال

﴿ِِْٗ﴾ 

( ملتمػػ -ُّ ؼ ِػػف مكقفلػػا وببػػت البحػػث وف مكقػػؼ )الػػاـ( مػػف )إفَّ
ٍتلىا ِمى نفيلا  ، مع وف رتبػة -وكالن –العاـ مف العكامؿ األلرل، فاد قىدَّمى

(، كتركتلػػػػا تعمػػػػؿ فيمػػػػا بعػػػػدها، كهػػػػك  -ابانينػػػػ-)الػػػػاـ( تيػػػػبؽ رتبػػػػة )إفَّ
اللبػػػر، ِمػػػى حػػػيف وفَّ )الػػػاـ( تمنػػػع مػػػا قبملػػػا مػػػف العمػػػؿ فيمػػػا بعػػػدها 

لػػا مػػػف العمػػػؿ فػػػُ حػػاجزنا ح ػػػيننا يمنػػػع مػػػا قبم -وليػػػرنا–لفظنػػا، ككقفػػػت 
( بعد وفعاؿ الامكب فُ حضرة )الاـ(. ( لفظنا، فمـ تيٍفتىٍ  همزة )إفَّ  )إفَّ

 املصادر:
إتحاؼ فضاو البلر بالاراوات األربعة ِلػر الميػمى منتلػى األمػانُ  -

كالميرات فُ ِمكـ الاراوات، البنا وحمد بف محمػد، تحايػؽ: د. لػعباف 
ق، َُْٕ، ُة، الاػػػاهرة، ط:محمػػػد إيػػػماِيؿ، مكتبػػػة الكميػػػات األزهريػػػ

 ـ.ُٕٖٗ
ارتلػػاؼ الضػػرب مػػف ليػػاف العػػرب، وبػػك حيػػاف األندليػػُ، تحايػػؽ: د.  -

مكتبػػػة  ،ُرجػػػب ِبمػػػاف محمػػػد، مراجعػػػة د. رمضػػػاف ِبػػػد التػػػكاب، ط:
 ـ. ُٖٗٗهػ، ُُْٖاللانجُ، الااهرة، 

إرلػػاد اليػػالؾ إلػػى حػػؿ ولفيػػة ابػػف مالػػؾ، ابػػف قػػيـ الجكزيػػة برهػػاف الػػديف  -
بف وبُ بكر بػف ويػكب، تحايػؽ: د. محمػد بػف ِػكض  إبراهيـ بف محمد

 -هػػػػ  ُّّٕالريػػػاض،  –وضػػػكاو اليػػػمؼ  ،ُبػػػف محمػػػد اليػػػلمُ، ط:
 ـ.ُْٓٗ

األيػػس المنلجيػػة لتبكيػػب النحػػك العربػػُ، حميػػدة العػػكنُ ، دار الكتػػب   -
 هػ.ُّْٓ، ُالعممية، ط:

االيػػػـ المحايػػػد بػػػيف التعريػػػؼ كالتنكيػػػر فػػػُ النحػػػك العربػػػُ ل ا  ػػػه  -
 ـ، د ت.ََِِ، وحمد ِفيفُ ، زهراو اللرؽ، الااهرة، كايتعماالته

األ ػػػكؿ فػػػُ النحػػػك، ابػػػف اليػػػراج وبػػػك بكػػػر محمػػػد بػػػف يػػػلؿ النحػػػكم  -
، مايية الريالة، بيػركت، ّالبغدادم، تحايؽ: ِبد الحييف الفتمُ، ط

 ـ.ُٖٖٗ



 جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود )العدد الرابع والثالثون(
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وقيػػػػاـ الكػػػػاـ العربػػػػُ مػػػػف حيػػػػث اللػػػػكؿ كالكظيفػػػػة، فاضػػػػؿ م ػػػػطفى  -
 ـ.ُٕٗٗالااهرة، ، مكتبة اللانجُ، ُالياقُ ، ط:

ولفيػػػػة ابػػػػف مالػػػػؾ الميػػػػماة اللا ػػػػة فػػػػُ النحػػػػك كالت ػػػػريؼ، تحايػػػػؽ:  -
 يميماف بف ِبد العزيز العيكنُ، د ط، دار المنلاج، الرياض.

، دار ِمػػار، ُومػػالُ ابػػف الحاجػػب، تحايػػؽ: فلػػر  ػػال  يػػميماف، ط: -
 ـ.ُٖٗٗاألردف، 

يكيػؼ وكض  الميالؾ، ابف هلاـ وبك محمد ِبػد ه جمػاؿ الػديف بػف  -
 ـ.ُٕٗٗ، دار الجيؿ، بيركت، ٓبف ِبد ه األن ػارم الم ػرم، ط 

اإليضػػػػاح العضػػػػػدم، وبػػػػػك ِمػػػػػُ الحيػػػػػف بػػػػػف وحمػػػػػد بػػػػػف ِبػػػػػد الغفػػػػػار  -
، مطبعػػػة دار التػػػخليؼ، ُالفاريػػػُ، تحايػػػؽ: حيػػػف لػػػاذلُ فرهػػػكد، ط:

 ـ.ُٗٔٗم ر، 
البػػديع فػػُ ِمػػـ العربيػػة، ابػػف األبيػػر مجػػد الػػديف وبػػك اليػػعادات، تحايػػؽ  -

، جامعػػػة وـ الاػػػرل، مكػػػػة ُد. فتحػػػُ وحمػػػد ِمػػػػُ الػػػديف، ط: :ةكدرايػػػ
 هػ. َُِْالمممكة العربية اليعكدية،  -المكرمة 

وبك حياف األندليُ، تحايؽ:  التذييؿ كالتكميؿ فُ لرح كتاب التيليؿ، -
 ، دار الامـ، د ت.ُد. حيف هنداكم، ط:

 تيػػليؿ الفكا ػػد كتكميػػؿ الماا ػػد، ابػػف مالػػؾ جمػػاؿ الػػديف وبػػك ِبػػد ه -
 هػ.ُُّٗ، المطبعة األميرية، ُمحمد، ط:

األزهػػػرم لالػػػد بػػػف ِبػػػد ه  الت ػػػري  بمضػػػمكف التكضػػػي  فػػػُ النحػػػك، -
 -هػػػػػػُُِْلبنػػػػػاف،-بيػػػػػركت-، دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة ُالجرجػػػػػاكٌم، ط:

 ـ.َََِ
د بلرح تيليؿ الفكا د، ناظر الجػيش محمػد بػف يكيػؼ بػف  - تمليد الاكِا

، دار ُالر كآلػػػريف، ط:وحمػػػد، محػػػب الػػػديف، تحايػػػؽ: ِمػػػُ محمػػػد فػػػ
 هػ. ُِْٖالياـ، م ر، 



 واقع االستعاميلاالجتامع يف النحو العريب بني ضوابط التقعيد وال
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تكجيه الممع، ابف اللباز وحمد بف الحييف، دراية كتحايؽ: و. د. فايز  -
 ـ. ََِٕ -هػ  ُِْٖ، دار الياـ، م ر، ُزكُ محمد دياب، ط:

تكضػػي  الماا ػػد كالميػػالؾ بلػػرح ولفيػػة ابػػف مالػػؾ، المػػرادم وبػػك محمػػد  -
، ُبػد الػرحمف ِمػُ يػميماف، ط:بدر الديف بف قايػـ، لػرح كتحايػؽ: ِ

 ـ.ََِٖ -هػ ُِْٖدار الفكر العربُ، 
الجنى الدانُ فُ حركؼ المعانُ، المرادم وبك محمد بدر الػديف حيػف  -

د فلر الديف قبػاكة كاأليػتاذ: محمػد نػديـ  بف قايـ بف ِبد ه، تحايؽ:
 -هػػػػ  ُُّْلبنػػػاف،  –بيػػػركت  -دار الكتػػػب العمميػػػة  ،ُفاضػػػؿ، ط 

 ـ. ُِٗٗ
حالػػػية ال ػػػباف ِمػػػى لػػػرح األلػػػمكنُ أللفيػػػة ابػػػف مالػػػؾ، كمعػػػه لػػػرح  -

اللكاهد لمعينُ، ال باف وبك العرفاف محمد بف ِمُ، تحايػؽ: طػه ِبػد 
 الراكؼ يعد، المكتبة التكفياية.

لزانػػػة األدب، البغػػػػدادم ِبػػػػد الاػػػػادر بػػػػف ِمػػػػر، تحايػػػػؽ كلػػػػرح: ِبػػػػد  -
 ـ.ُٖٗٗ، مكتبة اللانجُ،ّالياـ هاركف، ط

، دار المعارؼ، م ر، ِيـ، ط الايس تحايؽ: محمد إبراهديكاف امرئ  -
 ـ.ُْٔٗ

 هػ. ُِّٖديكاف جميؿ ببينة، تحايؽ حييف ن ار، دار م ر، ، -
 هػ، الااهرة.ُّْٓديكاف الفرزدؽ، تحايؽ األيتاذ ال اكم ينة  -
لرح وبيات مغنُ المبيب، ِبد الاادر بف ِمر البغدادم ، تحايؽ: ِبد  -

قاؽ، د ط، دار المخمكف لمتراث، بيركت، وحمد يكيؼ د -العزيز رباح 
 دت.

لرح ولفية ابف مالؾ الميمى: تحرير الل ا ة فُ تييير اللا ػة،  -
ابػػف الػػكردم زيػػف الػػديف وبػػك حفػػص ِمػػر بػػف مظفػػر، تحايػػؽ كدرايػػة: 

، مكتبػػػػة الرلػػػػد، الريػػػػاض، ُالػػػػدكتكر ِبػػػػد ه بػػػػف ِمػػػػُ اللػػػػاؿ، ط:
 ـ. ََِٖ -هػ  ُِْٗ
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مالػؾ الميػمى مػنل  اليػالؾ إلػى ولفيػة ابػف  لرح األلمكنُ أللفية ابف  -
مالػػػؾ: درايػػػة كتحايػػػؽ: ِبػػػد الحميػػػد اليػػػيد محمػػػد ِبػػػد الحميػػػد، د ط، 

 المكتبة األزهرية لمتراث، د ت.
، ِلرح الرضُ ِمى الكافية: ت حي  كتعميؽ يكيؼ حيف ِمر، ط  -

 ـ.ُٔٗٗمنلكرات جامعة قار يكنس، بنُ  ازم، 
الػػديف، تحايػػؽ: د. ِبػػد الػػرحمف  لػػرح تيػػليؿ الفكا ػػد، ابػػف مالػػؾ جمػػاؿ -

، هجػػػػػػر لمطباِػػػػػػة كالنلػػػػػػر، ُاليػػػػػػيد، د. محمػػػػػػد بػػػػػػدكم الملتػػػػػػكف ط:
 ـ.َُٗٗ -هػ َُُْ

لػػػرح لػػػذكر الػػػذهب فػػػُ معرفػػػة كػػػاـ العػػػرب، ابػػػف هلػػػاـ ِبػػػد ه بػػػف  -
، اللػركة المتحػدة، ُالغنُ الػدقر، ط: يكيؼ بف ِبد ه، تحايؽ: ِبد

 ـ. ُْٖٗدملؽ، 
ابف مالػؾ، بلػػاو الػديف ِبػد ه ابػف ِايػؿ ، لرح ابف ِايؿ ِمى ولفية  -

 ـ.ُْٗٗ -هػ ُُْْ –د ط، دار الفكر 
لرح الكافية اللافية، ابف مالؾ جمػاؿ الػديف تحايػؽ: ِبػد المػنعـ وحمػد  -

 ، جامعة وـ الارل، د ت.ُهريدم، ط 
لػػػرح كتػػػاب الحػػػدكد فػػػُ النحػػػك، ِبػػػد ه بػػػف وحمػػػد الفػػػاكلُ، تحايػػػؽ:  -

 ُُْْالاػاهرة،  -، مكتبػة كهبػة ِم، ط:المتكلُ رمضاف وحمد الػدمير 
 ـ.ُّٗٗ -هػ 

لرح كتاب ييبكيه، وبك يعيد الييرافُ ، تحايػؽ: وحمػد حيػف ملػدلُ،  -
 ََِٖلبنػػاف،  –، دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت ُِمػػُ يػػيد ِمػػُ، ط:

 ـ.
لرح المف ؿ، ابف يعيش مكفؽ الديف األيػدم، قػدـ لػه: الػدكتكر إميػؿ  -

 -هػ  ُِِْلبناف،  –لعممية، بيركت ، دار الكتب اُبديع يعاكب، ط:
 ـ.ََُِ



 واقع االستعاميلاالجتامع يف النحو العريب بني ضوابط التقعيد وال

﴿ِِّٓ﴾ 

لرح ابف الناظـ ِمى األلفية، بدر الديف محمد بف اإلماـ جماؿ الديف،  -
 َُِْ، دار الكتػػب العمميػػة، ُتحايػػؽ: محمػػد بايػػؿ ِيػػكف اليػػكد، ط:

 ـ. َََِ -هػ 
 -ّالكتػػاب، ييبكيه، تحايػؽ: ِبػد اليػاـ هػاركف، مكتبػة اللػانجُ، ط -

 ـ. ُٖٖٗهػ، َُْٖ
وبػك الفػداو ِمػاد الػديف إيػماِيؿ بػف  كناش فُ فنُ النحػك كال ػرؼ،ال -

لاهنلػػػا  بػػػف ويػػػكب، الممػػػؾ المايػػػد،  ػػػاحب حمػػػاة، درايػػػة كتحايػػػؽ: 
الػػدكتكر ريػػاض بػػف حيػػف اللػػكاـ، المكتبػػة الع ػػرية لمطباِػػة كالنلػػر، 

 ـ. َََِلبناف،  –بيركت 
الامػػػػات، ِبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف إيػػػػحاؽ البغػػػػدادم النلاكنػػػػدم الزجػػػػاجُ،  -

هػػػػػػػػ َُْٓ، ِدملػػػػػػػؽ، ط:  –حايػػػػػػػؽ: مػػػػػػػازف المبػػػػػػػارؾ، دار الفكػػػػػػػر ت
 ـ.ُٖٓٗ

المباب فُ ِمػؿ البنػاو كاإلِػراب، العكبػرم وبػك الباػاو محػب الػديف ِبػد  -
 –، تحايػػؽ:  ػػازم ملتػػار طميمػػات، دار الفكػػر ُه بػػف الحيػػيف، ط:

 ـ.ُٓٗٗدملؽ، 
، ط: -  ، دار  ادر بيركت.ُلياف العرب، ابف منظكر محمد بف مكـر
كالنلػػػػر معيػػػػارنا لمتػػػػرجي  النحػػػػكم ِنػػػػد تعػػػػدد ذم الحػػػػاؿ كتفػػػػرؽ المػػػػؼ  -

الحػػاليف، زكريػػا لػػحاتة الفاػػُ، مجمػػة كميػػة اجداب، جامعػػة بػػكر يػػعيد، 
 ـ. َُِٓالعدد اللامس، يناير، 

الممحة فُ لرح الممحة، ابف ال ا غ محمد بػف حيػف، تحايػؽ: إبػراهيـ  -
اإليػامية، ، ِمادة البحث العممػُ بالجامعػة ُبف يالـ ال اِدم، ط:

 ـ.ََِْ-هػُِْْالمدينة المنكرة، 
د. محمػد  المياِد ِمى تيليؿ الفكا د، بلاو الديف ابػف ِايػؿ ، تحايػؽ -

دار  -ر، دملػػػػػػؽ جامعػػػػػػة وـ الاػػػػػرل، دار الفكػػػػػ ،ُكامػػػػػؿ بركػػػػػات، ط:
 هػ.َُْٓالمدنُ، جدة، 
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األردف، -، دار الفكػػػرُمعػػػانُ النحػػػك، فاضػػػؿ  ػػػال  اليػػػامرا ُ ، ط: -
 ـ. َََِق َُِْ

ابػػف هلػػاـ جمػػاؿ الػػديف وبػػك محمػػد  مغنػػُ المبيػػب ِػػف كتػػب األِاريػػب، -
ِبػػد ه بػػف يكيػػؼ، تحايػػؽ: د.مػػازف المبػػارؾ، كمحمػػد ِمػػُ حمػػد ه، 

 ـ.ُٖٓٗبيركت،  -، دار الفكرٔط: 
المف ػػػػؿ فػػػػُ ِمػػػػـ العربيػػػػة، جػػػػار ه الزمللػػػػرم ، د ط، دار الجيػػػػؿ،  -

 بيركت، لبناف، د ت.
 ػػػة الكافيػػػة، وبػػك إيػػػحؽ إبػػػراهيـ بػػػف الماا ػػد اللػػػافية فػػػُ لػػرح اللا -

مكيػػى اللػػاطبُ، تحايػػؽ: ِبػػد الػػرحمف بػػف يػػميماف العبيمػػيف كآلػػريف، 
حيػػػػػاو التػػػػػراث اإليػػػػػامُ بجامعػػػػػة وـ ُط: ، معلػػػػػد البحػػػػػكث العمميػػػػػة كال

 ـ.ََِٕ -هػ  ُِْٖالارل، 
الماتضػػػب: وبػػػك العبػػػاس محمػػػد بػػػف يزيػػػد المبػػػرد ، تحايػػػؽ: محمػػػد ِبػػػد  -

س األِمػػػى لملػػػاكف اإليػػػامية، لجنػػػة ، المجمػػػّاللػػػالؽ ِضػػػيمة، ط: 
 ـ. ُْٗٗهػ، ُُْٓإحياو التراث، 

بيػػؿ الماػػرًٌب - ٍضػػرىمُ اإللػػبيمُ ابػػف  :الماػػرًٌب كمعػػه مي ِمػػُ بػػف مػػامف الحى
مػػػػُ محٌمػػػػد ُِ ػػػػفكر ، ط: ، تحايػػػػؽ: ِػػػػادؿ وحمػػػػد ِبػػػػد المكجػػػػكد ِك

 .هػ ُُْٖمعكَّض، دار الكتب العممية، 
الػرحمف بػػف ِبػد ه بػػف وحمػػد نتػا   الفكػػر فػُ النَّحػػك، وبػك الاايػػـ ِبػػد  -

، ط: ٌُ  ـ. ُِٗٗ -هػ ُُِْبيركت،  –، دار الكتب العممية ُاليليم
 ، دار المعارؼ، د ت.ّالنحك الكافُ، حيف ِباس، ط -
النلػػر فػػػُ الاػػراوات العلػػػر، لػػمس الػػػديف وبػػك الليػػػر ابػػف الجػػػزرم ،   -

ولػػرؼ ِمػػى ت ػػحيحه كمراجعتػػه: ِمػػُ محمػػد الضػػباع، طبػػع باطػػاع 
 هرية.المعاهد األز 

نظريػػة العامػػؿ فػػُ النحػػك العربػػُ، درايػػة تخ ػػيمية كتركيبيػػة: م ػػطفى  -
 ـ.ََِْ، د ف، ُبف حمزة ، ط:



 واقع االستعاميلاالجتامع يف النحو العريب بني ضوابط التقعيد وال

﴿ِِٓٓ﴾ 

النلايػػة فػػُ  ريػػب الحػػديث كاألبػػر: وبػػك اليػػعادات المبػػارؾ بػػف محمػػد  -
محمػػػكد محمػػػد  -الجػػػزرم ابػػػف األبيػػػر ، تحايػػػؽ: طػػػاهر وحمػػػد الػػػزاكم 

 ـ. ُٕٗٗ -هػ ُّٗٗبيركت،  -الطناحُ، المكتبة العممية 
همػػع اللكامػػع فػػُ لػػرح جمػػع الجكامػػع: جػػاؿ الػػديف، ِبػػد الػػرحمف بػػف  -

، بيػػركت، دار ُوبػػُ بكػػر اليػػيكطُ، تحايػػؽ: وحمػػد لػػمس الػػديف، ط:
 ـ.ُٖٗٗالكتب العممية، 
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