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  ّالمقدمة
ُیا رب لك الحمد كما ینبغي لجالل وجهك وعظیم سلطانك ُّ .  
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  :وبعد
ن أیــدینا ظــاهرة لغویــة فالــدرس النحــوي بحــر وافــر بكثیــر مــن الظــواهر، وبــی

، التــي مبناهــا علــى )ظــاهرة التقــارض: (وجــدنا صــداها فــي الدراســات النحویــة وهــي
ًالمعنـى، ویــؤدي فیهــا المعنــى دورا بــارزا، ونـرى أنهــا تــستحق البحــث والدراســة، ألن  ً
دراسة هذه الظاهرة وأمثالها تمكننا من معرفة كیفیة تعامل العرب مع لغتهم والتـركح 

 كما تدلل على سعة اللغة العربیة ومرونتها وغیر ذلك من األمور التـي في أنحائها،
. ًكانت أسـبابا فـي ظهـور التقـارض فـي اللغـة، وغیرهـا مـن الظـواهر اللغویـة األخـرى

وسبب هذه الحمول واإلضـافات واإللحاقـات كثیـرة؛ فهـذه : (وعن ذلك یقول ابن جني
مــن التــركح فــي أثنائهــا؛ أي اللغــة وســعتها وغلبــة حاجــة أهلهــا إلــى التــصرف فیهــا 

التصرف في نواحیها ووجودها لما یالبسونه ویكثرون استعمالها من الكالم المنثـور 
ًوالشعر الموزون والخطب والسجوع ولقوة إحساسهم في كل شيء شیئا وتخیلهم ما 

  . ١)ال یكاد یشعر به من لم یخالف مذهبهم
لوان شـمولها، فـإذا كـان وعلیه فهذه الظاهرة من مظاهر اتساع اللغة، ومن أ

ـــى، والمـــشاكلة، واالشـــتقاق، واالشـــتراك، والتـــضاد،  ـــى المعن التـــضمین، والحمـــل عل
تمثــل أنــواع اإلحاطــة والتنــوع فــي األســلوب العربــي، فــإن التقــارض یعــد ... والتــرادف

ّواحدا من هؤالء؛ فالمتكلم یستطیع أن یقلب الكالم على وجوه عدة، وعلـى كـل وجـه  ً
وجــه إلیــه، بــشرط أن یكــون معــه ســند مــن الــسماع، ووجــه مــن هــو مــصیب فیمــا یت

  . وجوه التوجیه الصحیحة
َّأول من صرح بمصطلح التقارض، ودللـت علـى ) ه٥٣٨ت(ویعد الزمخشري  َّ

  .٢كالمه بشواهد متناثرة، ثم تتابع ذكر لفظ التقارض لدى النحاة والعلماء
  :ًالتقارض لغة

اإلعطـاء واألخـذ :  كثیـرة، أشـهرهاعند علماء اللغـة معـاني) قرض(تفید مادة 
ْالقـرض ویكـسر: (قال الفیروزآبـادي. والتبادل ٕمـا سـلفت مـن إسـاءة واحـسان، ومـا : َ ّ

أخذ القرض، وهمـا یتقارضـان : ًأعطاه قرضا، واقترض منه: تعطیه لتقضاه، وأقرضه
  . ٣)الخیر والشر أي یتبادالن
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استقرضت من فـالن َْالقرض ما تعطیه من المال لتقاضاه، و: (وقال الجوهري
أي طلبــت منــه القــرض فأقرضــني، واقترضــت منــه أي أخــذت منــه القــرض، وهمــا 

  .٤)یتقارضان الخیر والشر
همـا یتقارضـان : هم یتقارضـون الثنـاء بیـنهم، ویقـال للـرجلین: ٥وفي اللسان

  : الثناء في الخیر والشر، أي یتجازیان، قال الشاعر
  ٍیتقارض   ون إذا التق   وا ف   ي م   وطن

  

ُیزی        ل م        واطئ األق        دامًنظ        را    ُ  
  

، وعلى ذلك فإن المعنى اللغوي للتقـارض ٦تباداله: وتقارضا الشيء أو األمر
  . یدور حول اإلعطاء واألخذ والتبادل بین الشیئین

  :التقارض في االصطالح
أما التقارض في االصطالح الذي نعنیه فـي مجـال الدراسـات النحویـة، فعلـى 

ًالنحوي؛ إال أننا لم نجـد تعریفـا لهـذا المـصطلح إال الرغم من التاریخ الطویل للدرس 
ًفي زمـن متـأخر نـسبیا، ونجـد أول مـن تعـرض لوضـع تعریـف لهـذا المـصطلح، هـو 

یتقارضـــان مـــا لكـــل واحـــد ) غیـــر(و ) إال(واعلـــم أن : (الزمخـــشري وذلـــك فـــي قولـــه
هـو أن كـل : التقـارض: (، ثم جاء ابن یعیش لیشرح هذا التعریـف بقولـه٧...)منهما

  .٨...)ًاحد منهما ـ من الشیئین ـ یستعیر من اآلخر حكما هو أخص بهو
ًأن تعطــي كلمــة حكمــا یخــتص بهــا إلــى : َّوعلیــه فــیمكن أن نعــرف التقــارض ً

ًكلمة أخرى لتعامل معاملتها، كما تعطي الكلمة األخرى حكما یختص بها إلى الكلمـة 
  .ًاألولى لتعامل معاملتها أیضا

النحوي هو أن یجري أحد اللفظین مجرى اآلخر في االقتراض : وبعبارة أخرى
  )٩(. ِإعماله أو إهماله

وعلــى هــذا التحدیــد االصــطالحي ســوف أعــرض األمثلــة المتنوعــة للتقــارض 
  )١٠(: بین األلفاظ المختلفة في القرآن الكریم على النحو اآلتي

  .التقارض بین اللفظین في األحكام اإلعرابیة: ًأوال
  .اللفظین في الشكل والهیأةالتقارض بین : ًثانیا
  .التقارض بین اللفظین في المعاني: ًثالثا

  :النوع األول
  )إال(و ) غیر(التقارض بین 
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  غیر . أ
ــیس بمــتمكن ــع ١١اســم شــدید اإلبهــام ل ــر مــن موق ــه أكث ، مــالزم لإلضــافة، ل

  ):غیر(إعرابي، فقد تقع 
ــ{: ًنعتــا لنكــرة، نحــو قولــه تعــالى: ًأوال ــالِحاً غَي ــلْ ص مــانَع الَّــذِي كُن ٣٧/  فــاطر}ر 

  ).ًصالحا(صفة لـ ) غیر(فكلمة 
، )إال(االسـتثناء كمـا تفیـده ) غیـر(حكمهـا فتفیـد ) إال(أن تقتـرض مـن : ًثانیا

  . في ذلك الكالم) إال(إعراب االسم التالي ) غیر(وبناء على ذلك تعرب 
ــن ال يــستَوِي الْ{: قولــه تعــالى) إال(حكــم ) غیــر(ومــن الــشواهد إعطــاء  ــدون مِ قَاعِ

  .٩٥/  النساء}الْمؤمِنِني غَير أُولِي الضَّررِ
َفقد قرئ برفع  ٕإما على أنه صـفة للقاعـدین؛ ألنهـم جـنس، وامـا علـى ) غیر(ُ

ــا قَلِيــلٌ{: أنــه اســتثناء وأبــدل علــى حــد قولــه تعــال ــوه إِلَّ ــا فَعلُ ویؤیــده ٦٦/  النــساء}م ،
ي االسـتثناء عـن تمـام الكـالم عنـد المغاربـة فـ) غیـر(وانتـصاب . ًقراءة النصب أیضا

  . ١٢عندهم، وٱختاره ابن عصفور) إال(كانتصاب االسم بعد 
  )إال. (ب

 ٢٤٩/  البقـرة}فَـشرِبوا مِنـه إِلَّـا قَلِـيال    {: لالستثناء نحـو قولـه تعـالى) إال(تكون 

قـد انتـصب مـا بعـد إال فـي ، ف٦٦/ النـساء} ما فَعلُوه إِلَّـا قَلِيـلٌ مِـنهم       {: ونحو قوله تعالى
فـي اآلیـة الثانیـة؛ ألن ) إال(اآلیة األولى؛ ألن االستثناء تام موجـب، وارتفـع مـا بعـد 

  . االستثناء تام منفي
عن الحرفیة وعن أن تكون أداة استثناء، لتكـون ) إال(وقد یقتضي أن تخرج 

  :وتعرب صفة بشرطین) غیر(ًاسما بمعنى 
ــا: أحــدهما ــالىًأن یكــون موصــوفها جمع ــه تع ــك كقول   :ً منكــرا أو شــبهه، وذل

وال یـصح أن تكـون . ، والمعنـى غیـر اهللا٢٢/  األنبیـاء}لَو كَان فِيهِما آلِهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتَا    {
لــو كــان فیهمــا آلهــة لــیس فــیهم اهللا (هاهنــا اســتثناء، ألن المعنــى علــى االســتثناء 

. ١٣) آلهــة فــیهم اهللا لــم تفــسدالفــسدتا، وذلــك یقتــضي بمفهومــه أنــه لــو كــان فیهمــا
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ً وشـبه المنكـر أن یكـون معرفـا بـأل الجنـسیة؛ ألن الجنـسیة قریبـة مـن ١٤وهذا باطل
ــا ــرة، كقولن ــصالحون: (النك ــاب اهللا العــصاة إال ال شــبه نكــرة : ، فالعــصاة)یخــشى عق

ًصـفة، ولـو كـان حرفـا لفـسد المعنـى؛ إذ ) غیـر(بمعنى ) إال(الجنسیة و ) أل(لوجود 
یخشى عقاب اهللا العصاة، والصالحون ال یخشونه، كما ال یـصح هنـا : ىیكون المعن

ــین المــستثنى  ــاط، أو العالقــة ب ًجعــل االســتثناء منقطعــا لعــدم وجــود نــوع مــن االرتب
  .١٥ًوالمستثنى منه طبقا لما یقتضیه االستثناء المنقطع

مــا (ًفــإن لــم یكــن جمعــا فواحــد فــي معنــى الجمــع، وذلــك كــأن تقــول : ثانیهمــا
  .١٦أي غیر خالد) ٌأحد إال خالدأقبل 

األصـل فـي ): (غیـر(و ) إال(ًقال أبو البقاء العكبري مشیرا إلى التقارض بین 
أن تكـــون صـــفة وقـــد ) غیــر(ًاالســتثناء، وقـــد اســـتعملت وصــفا، واألصـــل فـــي ) إال(

  . ١٧)استعملت في االستثناء
ــارض لحمــل إحــداهما علــى األخــرى،  ــد صــحة التق ــو البقــاء یفی ــا قالــه أب وم

قـد تحمـل ) إال(حملـت علیهـا فـي االسـتثناء كمـا أن ) إال(حین ضمنت معنى ) فغیر(
إن األصل في : (فیوصف بها لما بینهما من مشابهة؛ ولذا فهم یقولون) غیر(على 

ًأن تكون صفة مفیدة لمغایرة مجرورها لموصوفها ذاتا أو صفة، واألصل فـي ) غیر(
ومــا بعــد ) إال(ً إثباتــا، فلمــا اجتمــع مــا بعــد ًمغــایرة مــا بعــدها لمــا قبلهــا نفیــا أو) إال(
ًعلى غیر في الـصفة فـصار مـا بعـد إال مغـایرا ) إال(في معنى المغایرة حملت ) غیر(

ًلمــا قبلهــا نفیــا أو إثباتــا، وحملــت  فــي االســتثناء فــصار مــا بعــدها ) إال(علــى ) غیــر(ً
  .١٨)غیر(على ) إال(أكثر من حمل ) إال(على ) غیر(إال أن حمل .. ًمغایرا لما قبلها

في بعض األحكام المختـصة ) إال(و ) غیر(ومن هنا نفهم سر التقارض بین 

  . بكل منهما
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  ).ما(و ) ْأن(التقارض بین 
ًأن تكون حرفا مـصدریا ناصـبا للفعـل نحـو قولـه تعـالى: أن. أ ً وأَن تَـصوموا   {: ً

لَكُــــم ــــريــ{: ، وقولــــه تعــــالى١٨٤/  البقــــرة}خ ــم يــــأْنِ لِلَّــ    }ذِين آمنــــوا أَن تَخْــــشع قُلُــــوبهمأَلَــ
ً، ولیس دخولها قاصرا على الفعل المضارع فقط، بـل تـدخل علـى الفعـل ١٦/ الحدید

  . ٨٢/  القصص}لَوال أَن من اللَّه علَينا{: ًالماضي أیضا نحو قوله تعالى
فهـي ًفـي الكـالم، فـال تنـصب، ویكـون الفعـل بعـدها مرفوعـا، ) ْأن(وقد تهمل 

ُ، ومــن شــواهد ذلــك؛ قــراءة ابــن محیــصن لقولــه )مــا(بهــذا تقتــرض هــذا الحكــم مــن 
ــاعةَ {: تعــالى ــتِم الرضَ ي أَن ادأَر ــن وقــد )یــتم(، برفــع الفعــل المــضارع ٢٣٣/  البقــرة}لِم ،

المــصدریة، أهملــت ) ْأن: (اعتــرض علــى االســتدالل باآلیــة، فمــذهب البــصریین أنهــا
  . ١٩المخففة) أنَّ: (، ومذهب الكوفیین أنهاأختها) ما(ًحمال على 
وهــي حــرف مبنــي علــى الــسكون یــدخل علــى الفعــل : المــصدریة) مــا. (ب

مهملـة، ) مـا(المـصدریة والفعـل بمنزلـة المـصدر، وقـد تـأتي ) مـا(المضارع، فتكـون 
أي ال تجــزم وال تنـــصب حـــین تـــدخل علـــى الفعـــل المـــضارع، غیـــر أنهـــا فـــي بعـــض 

 ٢٠حكـم النـصب للفعـل المـضارع، فقـد رأى البغـدادیون) ْنأ(األحیان قـد تقتـرض مـن 
الناصــبة كمــا روي ) ْأن(ًیجــوز أن تنــصب الفعــل المــضارع حمــال لهــا علــى ) مــا(أن 

النـصب ) مـا( فقـد عملـت ٢١)َّكما تكونوا یولى علیكم(من قوله علیه الصالة والسالم 
 ولكــن ابــن فحــذف النــون؛ ألنــه مــن األفعــال الخمــسة،) تكونــوا(فــي الفعــل المــضارع 

، وقــد قــال ٢٢، وعلــى هــذا فــال شــاهد فیــه)تكونــون: (الحاجــب یــرى أن أصــل الروایــة
هنـا ناصـبة فـإن ذلـك ) مـا(وال حاجة إلى جعـل : ًبعضهم معترضا على روایة النصب

  . إثبات حكم لم یثبت في غیر هذا المحل، بل الفعل مرفوع ونون الرفع محذوفة
ًكـال منهمـا یجـوز أن تحمـل علــى وعلـى كـل حـال فـإن تقارضـهما ثابــت؛ ألن 

  : األخرى لذا قال ابن مالك
  ًحم  ال عل  ى) أن(وبع  ضھم أھم  ل 

  

  ٢٣م   ا أختھ   ا حی   ث اس   تحقت عم   ال  
  



ipمجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمیةip  

  / ٢٠٠٩ لسنة األولالمجلد الثالث  العدد/
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كمـا یجـوز فـي ) مـا(ًالناصـبة أن تهمـل حمـال لهـا علـى ) ْأن(یصح فـي : أي
ًلما بینهما من مشابهة من حیـث إن كـال ) ْأن(ًأن تعمل النصب حمال لها على ) ما(

  ... حرف مصدري وحرفمنهما 
  ).الذي(المصدریة و ) ْأن(التقارض بین 

حـرف مبنـي علـى الـسكون ـ كمـا مـر ـ وهـي مـع الفعـل : المـصدریة) ْأن(  . أ
  . بمنزلة المصدر

اسم موصول مبني على السكون، وله أحكامـه وشـروطه الخاصـة : الذي  . ب
 . ِّوالتي یمكن تتبعها في جل كتب النحو

االســــم ) الــــذي(المــــصدریة و ) ْأن(ن التقــــارض بــــی: ومــــا یهمنــــا هنــــا هــــو
 :الموصول وذلك على النحو اآلتي

ذَلِـك الَّـذِي يبـشر    {: ومن شـواهد ذلـك قولـه تعـالى: مصدریة) الذي(وقوع : ًأوال
هــاد عِب ــه ــضْتُم ((: ذلــك تبــشیر اهللا، ومــن ذلــك قولــه تعــالى: ، أي٢٣/  الــشورى}اللَّ خو

  . كخوضهم: ي أ٦٩/ التوبة))كَالَّذِي خاضُوا
مـصدریة؛ فقـال ) الـذي(فأمـا وقـوع : (وقد نقل السیوطي عن ابن هشام قوله

  . ٢٤)َّبه یونس والفراء والفارسي وارتضاه ابن خروف وابن مالك وغیرهم
وقــد نقــل الــسیوطي ذلــك عــن محمــد بــن ): الــذي(بمعنــى ) ْأن(وقــوع : ًثانیــا

ْزیـد أعقـل مـن أن یكـذب(: ، ومـن ذلـك قـولهم)البدیع(ّمسعود بن الزكي في كتابه  ؛ )ٌ
والذي جرى علیه : (ًمن الذي یكذب، ولكن السیوطي أیضا ینقل قول ابن هشام: أي

  . ٢٥)إشكال هذا الكالم بأن ظاهر تفضیل زید في العقل على الكذب وهذا ال معنى له
  ).متى(و ) إذا(التقارض بین 

  :ما یأتي) إذا(من وجوه استعمال ): إذا. (أ
للمفاجأة، فتختص بالجملة األسمیة وال تحتاج إلى جواب، وال أن تكون : ًأوال  

فَأَلْقَاها فَإِذَا هِي حيةٌ {: تقع في االبتداء، ومعناها الحال ال االستقبال نحو قوله تعالى
  .٢١/  یونس}إِذَا لَهم مكْر فِي آياتِنا{: ، وقوله تعالى٢٠/  طه}تَسعى
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ل مــضمنة معنــى الــشرط، وتخــتص بالــدخول ًأن تكــون ظرفــا للمــستقب: ًثانیــا
الـشرطیة ) إذا(الفجائیـة و ) إذا(على الجملة الفعلیة عكـس الفجائیـة، وقـد اجتمعـت 

، فـإذا األولـى ٢٥/  الـروم}ثُم إِذَا دعاكُم دعوة مِن الْأَرضِ إِذَا أَنْتُم تَخْرجـون {: في قوله تعـالى
  .ٕظرفیة، واذا الثانیة فجائیة

) متـــى(ًالفعـــل الـــذي یـــأتي بعـــدها، وذلـــك حمـــال لهـــا علـــى ) إذا(زم وقـــد تجـــ
  . الجازمة، أي تقترض منها حكم الجزم

  : قال ابن مالك في الكافیة
  ًوش     اع ج     زم ب     إذا حم     ال عل     ى

  

  ٢٦مت   ى وذا ف   ي النث   ر ل   م ی   ستعمال  
  

 الجـزم بهـا فـي النثـر علـى قلـة، وجعـل منـه قولـه ٢٧َّلكنه جـوز فـي التـسهیل
إذا أخـــذتما مـــضاجعكما : (الم لعلـــي وفاطمـــة رضـــي اهللا عنهمـــاعلیـــه الـــصالة والـــس
  ٢٨)ًتكبران أربعا وثالثین

مهملة أي ) متى(أداة شرط جازمة تدل على الزمان، وقد تجيء ): متى. (ب
التــي تتــضمن معنــى الــشرط وال تجــزم، ) إذا(غیــر جازمــة، مقترضــة هــذا الحكــم مــن 

ُ متـى یقـوم مقامـك ال یـسمع وأنـه: (ومن شواهد ذلـك قـول عائـشة رضـي اهللا عنهمـا ْ ُ ُ
)ُیقوم(، وذلك برفع ٢٩)الناس

٣٠ .  
  ). لن(و) لم(التقارض بین 

حرف مبني على السكون، یجزم الفعل المضارع وینفیـه ویقلـب زمنـه ): لم(  . أ
 . ٣/  اإلخالص}لَم يلِد ولَم يولَد{: إلى المضي، كقوله تعالى

مـضارع إلـى عمـل النـصب غیر أن هذا الحرف قد یتـرك عمـل الجـزم للفعـل ال
لتـشابههما فـي النفـي، وفـي أنهمـا مبنیـان وعـدد ) لـن(ًفیه، مقترضا هذا الحكم مـن 

ــه ال یلیهمــا إال الفعــل فــصارتا مــع الفعــل  ــك فإن ًحروفهمــا متطابقــان، فــضال عــن ذل
  . ٣١بمنزلة حروف الفعل

  ). لن(و ) لم(ونرى أنه بسبب هذا التشابه، وقع التقارض بین 
: ، ما وجـدناه عنـد ابـن مالـك، وهـو یقـول فـي شـرح الكافیـةومن شواهد ذلك

 لَـك  أَلَـم نَـشرح  {:  بعـض الـسلف٣٢ًزعم بعض الناس أن النصب بلم لغة اغتـرارا بقـراءة
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، ولكن ابن هشام ال یوافق علـى ذلـك؛ إذ ال )َنشرح(، بفتح حاء ١/  الشرح}صدركَ
: ، وقیـل٣٣ُّى ما یحـل محلـهٕهنا، وانما یصح ـ أو یحسن ـ حمل الشيء عل) لن(تحل 

ْنشرحن(أصله  ً، ثم حذفت النون الحقیقیة، وبقي الفـتح دلـیال علیهـا، وقـد اعتـرض )َ َ
توكید المنفـي بلـم مـع أنـه كالفعـل الماضـي فـي : على هذا التوجیه بأن فیه شذوذین

ــق بــه الحــذف، وخــرج  ــر مقتــضى مــع أن المؤكــد ال یلی ــى، وحــذف النــون لغی َّالمعن
  .٣٤ أنها اتباع للفتحة قبلها أو بعدهابعضهم الفتح على

ـــن. (ب ـــه ): ل ـــل المـــضارع وینفی ـــصب الفع ـــسكون، ین ـــى ال ـــي عل حـــرف مبن
  .٢٦/  مریم}فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنْسِياً{: ویمحضه لالستقبال، كقوله تعالى

عــن نــصب المــضارع إلــى جزمــه مقترضــة هــذا الحكــم مــن ) لــن(وقــد تخــرج 
  : ٣٥أعرابي یمدح الحسین بن عليومن شواهد ذلك، قول ). لم(

ْل   ن یخ   ب اآلن م   ن رجائ   ك م   ن َْ ِ  
  

ْح      رك م      ن دون باب      ك الحلق      ھ   َّ  
  

  : ٣٦وقول كثیر عزة
  ُّأی  ادي س  بایا ع  ز م  ا كن  ت بع  دكم

  

  ُفل    ن یح    ل للعین    ین بع    دك منظ    ر  
  

. فـي البیـت الثـاني) یحـل(في البیت األول، و ) یخب(الفعل ) لن(فقد جزمت 
َّجــه الفعــل فــي كــل بیــت علــى أنــه محتمــل لالجتــزاء وعلــى الــرغم مــن أن بعــضهم و

بالفتحــة عــن األلــف للــضرورة، فالتقــارض بینهمــا مؤیــد بالــسماع؛ لوجــود مــشابهة 
  . بینهما، وهو النفي في كل منهما واختصاصهما بالفعل المضارع دون غیره

  ).لیس(و ) ما(التقارض بین 
عـــین، ثـــم التـــزم بكـــسر ال) َِفعـــل(فعـــل جامـــد، ال یتـــصرف، وزنـــه ): لـــیس. (أ
  . ٣٧)تسكین الیاء: أي(تخفیفه؛ 

، وتابعــه الفارســي فــي الحلبیــات )مــا(أنــه حــرف بمنزلــة : َّوزعــم ابــن الــسراج
  . ٣٨وابن شقیر وجماعة

كلمة دالة على نفي الحال، ترفع المبتدأ وتنصب الخبـر، وهـذا هـو ) لیس(و 
  . األصل في عملها
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، )مـا(ًمل؛ حمال لهـا علـى لیس عن هذا األصل فال تعمل، أي ته(وقد تخرج 
َّوذلك حین ینتقض خبرها بإال بجامع المشابهة التـي بینهمـا؛ فهمـا یتفقـان فـي عـدة 

  : أمور منها
  .تنفیان ما في الحال: األول
  .تدخالن على المبتدأ والخبر: الثاني
  .إمكانیة دخول الباء في خبرهما: الثالث

؛ فـإذا انـتقض خبـر )یسل(و ) ما(وبسبب هذا التشابه، یحدث التقارض بین 
ُلـیس الطیـب : (هـذا الحكـم، كقـولهم) مـا(لیس بإال فإنها ال تعمل، فقد اقترضت مـن 

  . ٣٩فعل یشبه الحرف لهذا أهملها بنو تمیم) لیس(إن : ُ، وهنا یقال)ُإال المسك
فـــي لغـــة أهـــل ) لـــیس(حـــرف مبنـــي علـــى الـــسكون یجـــري مجـــرى ) مـــا. (ب

هـا نفـي كمـا أنهـا نفـي، ومـن أجـل النفـي الحجاز، شـبهت بهـا فـي النفـي خاصـة ألن
  ).لیس(؛ ألن معناها معنى )لیس(عمل ) ما(ٕ؛ وانما أعملوا )لیس(بـ ) ما(شبهت 

، وال فـصل بـین ٤٠ـ كما ذكرت ـ فـي أنهمـا لنفـي الحـال) لیس(و ) ما(وتتفق 
و ) مـــا(فـــي المعنــى، وبــسبب هـــذا التــشابه یحــدث التقـــارض بــین ) لــیس(و ) مــا(
ترفـع ) مـا(؛ وذلـك فـي اإلعمـال وعلیـه فــ )لـیس(النافیـة حكـم ) ما(؛ بإعطاء )لیس(

ًاسما لها كما تنصب خبرها، وذلـك عنـد أهـل الحجـاز والتهـامیین، ومـن شـواهد ذلـك 
/  المجادلـة}ما هن أُمهـاتِهِم {: ، وقوله تعالى٣١/  یوسف}ما هذَا بشراً  {: قوله تعالى

  . ٤١)لیس(هنا عملت عمل ) ما(، فـ ٢
  ). ما(و ) إنَّ(قارض بین الت

ـــة اإلســـمیة، ): إنَّ(  . أ ـــى الجمل ـــدخل عل ـــد، وی ـــد التوكی حـــرف ناســـخ یفی
  . سمها، ویرفع الخبر، ویسمى خبرها، وهذا هو األصلٱفینصب المبتدأ، ویسمى 

، أي )لـیس(المشهور فیهـا عنـد الحجـازیین هـو إعمالهـا عمـل ): ما(  . ب
مها، وتنـــصب الخبـــر تـــدخل علـــى الجملـــة االســـمیة فترفـــع المبتـــدأ ویـــسمى اســـ

، ولكــن التمیمیــین یهملونهــا، )إنَّ(ویــسمى خبرهــا، أي علــى النقــیض مــن عمــل 
ــى ) إنَّ(ویمكــن إعطــاء  ــا(معن ــف ) م ــد تخفی ــصبح ) إنَّ(وذلــك عن فإنهــا ) ْإن(فت
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وتـستخدم لنفـي معنـى الخبـر فـي الـزمن ) لـیس(التـي بمعنـى ) مـا(تكون بمعنـى 
 }إِنِ الْكَـافِرون إِلَّـا فِـي غُـرورٍ      {: ه تعـالىالحالي عند اإلطالق، ومن شـواهد ذلـك قولـ

 . ٤٢ما الكافرون إال في غرور: ، أي٢٠/ الملك

  ).كاد(و ) عسى(التقارض بین 
ٍفعـل مـاض جامـد، یفیـد الرجـاء واإلشـفاق والطمـع، والغالـب أنـه ): عسى. (أ

؛ ألنهـا مـن بـاب )كـان(فعل ناسخ حیث یرفع المبتدأ وینصب الخبر؛ أي تعمل عمل 
بــأن، وحینئــذ یخــرج خبرهــا مــن مجیئــه ) عــسى(وأخواتهــا، ویكثــر اقتــران خبــر ) كــاد(

ًمقترنا بأن إلى مجیئه مجردا من أن، مقترضا هذا الحكم من  التي یغلـب علـى ) كاد(ً
  : ، قال هدبة بن خشرم)أن(ًخبرها أن یكون مجردا من 

  ع  سى الك  رب ال  ذي أم  سیت فی  ھ
  

  یك          ون وراءه ف          رج قری          ب  
  

ًفخبرها یأتي مجردا من أن؛ ألن المنقول عـن فـصحاء العـرب : )كاد(أما . ب
أن كــاد وضــعت مقاربــة الفعــل : ٕإیقــاع أن بعــد عــسى والغاؤهــا بعــد كــاد، والعلــة فیــه

ٕكاد النعام یطیر، لوجود جزء من الطیران فیه، وان وضـعت علـى تراخـي : ولهذا قالوا
 معناهــا الــدال علــى الفعــل ووقوعــه فــي الزمــان المــستقبل، فــإذا وقعــت بعــد كــاد نفــت

  .اقتراب الفعل، وحصل في الكالم ضرب من التناقض
علـى ) أن(ألنها وضـعت للتوقـع الـذي یـدل علـى وضـع ) عسى(ولیس كذلك 

بعدها یفیـد تأكیـد المعنـى ویزیـده فـضل تحقیـق وقـوة، وقـد نطقـت ) أن(مثله، فوقوع 
كــاد :  فقــالواعلــى األصــل) أن(ًمجــردا مــن ) كــاد(العــرب بعــدة أمثــال جــاء فیهــا خبــر 

ًالعــروس یكــون ملكــا، وكــاد المنتقــل یكــون راكبــا، وكــاد الحــریص یكــون عبــدا، وكــاد  ً ً
ًالبیان یكون سحرا، وكاد النعام یكون طیرا، وكاد البخیل یكون كلبا ً ً٤٣ .  

  .٣٥/ النور} يكَاد زَيتُها يضِيء{: ومن القرآن الكریم قوله تعالى
ًتي مقترنـا بـأن مقترضـا هـذا الحكـم مـن عن األصل فیـأ) كاد(وقد یخرج خبر  ً

  : ، ومن أمثلة هذا النوع)عسى(
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ومـا كــدت أصــلي : (t، وقـول عمــر ٤٤)ًكــاد الفقـر أن یكــون كفــرا: (rقولـه 
فمـا كـدنا أن نـصل إلـى : (t، وقـول أنـس ٤٥)العصر حتى كادت الـشمس أن تغـرب

  .٤٦)منازلنا
ًیـأتي مجـردا قـد ) عـسى(قـد یقتـرن بـأن كمـا أن خبـر ) كـاد(وهكذا فإن خبـر 

  . ٤٧من أن، وذلك على سبیل المقارضة بینهما
  ).الصفة المشبهة(و ) اسم الفاعل(التقارض بین 

اســم مــشتق یــدل علــى معنــى مجــرد حــادث وعلــى فاعلــه، ): اســم الفاعــل. (أ
  . ٤٨ویجري اسم الفاعل مجرى فعله في العمل وفي التعدي واللزوم

 وذلك حین یـستوفي شـروط واألفضل في اسم الفاعل أن ینصب المفعول به،
ًعملــه إذا كــان مجــردا؛ ألنــه یــدل علــى التجــدد والحــدوث، ویناســبه أن یكــون مفعــوال  ً
ــه  ــد یجــر مفعول ــى الفعــل المــضارع إال أن اســم الفاعــل ق ــه محمــول عل ًمنــصوبا ألن

  .ًمقترضا هذا الحكم من الصفة المشبهة التي تدل على الثبوت واللزوم
طـاء الـضارب الرجـل حكـم الحـسن الوجـه فـي إع(یجـوز : ولذا قال ابن هشام

ًمـضافا إلـى ) الـضارب( وذلك على سبیل التقارض؛ حیث جاء اسم الفاعـل ٤٩)البحر
ٍحینئــذ ) الرجــل(، وهنــا یــدخل فــي بــاب الــصفة المــشبهة ویــسمى )الرجــل(مفعولــه 

بالحـسن (مشبه ) هذا الضارب الرجل: (من قال: (، ویقول سیبویه)ًشبیها بالمفعول(
  .٥٠)ألنه وصف لالسم كما أن الحسن وصف): الوجه

ـــالى ـــن شـــواهد ذلـــك فـــي القـــرآن الكـــریم، قولـــه تع  }مالِـــكِ يـــومِ الـــدينِ  {: وم
وقـد یعـاملون اسـم الفاعـل معاملـة الـصفة : (وعن ذلك یقول ابن یعـیش. ٤/الفاتحة

ٍالمشبهة إذا كان الزما غیر متعد ً(٥١.  
ًة لــصاحبها ثبوتــا اســم مــشتق یــدل علــى ثبــوت صــف): الــصفة المــشبهة. (ب

ًعامــا، والــصفة المــشبهة باســم الفاعــل هــي أســماء ینعــت بهــا كمــا ینعــت بأســماء 
  .٥٢الفاعلین وتذكر وتؤنث ویدخلها األلف والالم وتجمع بالواو والنون كاسم الفاعل

محمـد ضـامر : ًواألفضل في مفعول الـصفة المـشبهة أن یكـون مجـرورا نحـو
ن الـــصفة المـــشبهة تـــدل علـــى الثبـــوت الـــبطن ومنطلـــق اللـــسان وحـــسن الخلـــق؛ أل
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واللــزوم، ولهــذا أصــبحت مــع معمولهــا كالكلمــة الواحــدة؛ فاألحــسن أن تــضاف إلــى 
معمولها لكنها قد تخـرج عـن هـذا الحكـم فتنـصب معمولهـا مقترضـة هـذا الحكـم مـن 

زیـد الحـسن الوجـه، : اسم الفاعل الذي یعد أقوى منها فـي العمـل، فیجـوز أن تقـول
  .  سبیل االقتراض منهبنصب الوجه على

إعطـاء الحـسن الوجـه حكـم الـضارب الرجـل فـي (یجـوز : ولذا قال ابن هشام
  . ٥٣)النصب

  :التقارض بین اللفظین في الشكل والهیأة: النوع الثاني
  :التقارض بین الحال والتمییز

یــذهب جمهــور النحــاة إلــى أن األصــل فــي الحــال أن تــرد فــي األســلوب . أ
ــص : علــى متــصف نحــومــشتقة مــن المــصدر لتــدل  ًجــاء بكــر ضــاحكا، وضــربت الل

ًمكتوفا، وقد تجيء جامـدة مقترضـة هـذا الجمـود مـن التمییـز لمـا بینهمـا مـن أوجـه 
ًبعـه مـدا بـدرهم، فمـدا : إن دلـت علـى سـعر نحـو: الشبه، ویكثر مجیئها في مواضـع ّ

  . ًحال جامدة، أي بعه مسعرا كل مد بدرهم
 بیـد، أي منـاجزة، أو دلـت علـى تـشبیه ًبعتـه یـدا: ٕوان دلت على تفاعل نحـو

ًكد زید أسـدا، أي مـشبها لألسـد؛ فیـدا وأسـدا جامـدان، وصـح وقوعهمـا حـاال؛ : نحو ً ً ً ً ٌ
  . لظهور تأولهما بمشتق

ًادخلـوا الـدار رجـال رجـال، : وتجيء الحال جامدة إن دلت علـى ترتیـب كقولـك ً
  . سار الجند رجلین رجلین، ترید مرتین: وقولك

ــوعوضــابط هــذا ال ــذكر : ن ــم یفــصل هــذا المجمــوع ب ــذكر المجمــوع أوال ث ًأن ی
ــاً{: وتجــيء الحــال جامــدة إن وصــفت نحــو قولــه تعــالى. ًبعــضه مكــررا بِيرــاً ع  } قُرآن

، وكـذلك إن دلـت علـى ١٧/  مـریم}فَتَمثَّـلَ لَهـا بـشراً سـوِياً       {: ، وقولـه تعـالى٢/ یوسف

، وكـذلك إذا كانـت ١٤٢/  األعـراف}بـهِ أَربعِـني لَيلَـةً    فَتَم مِيقَـات ر   {: عدد نحو قوله تعالى
ًهـذا مالـك ذهبـا، أو یكـون الحـال فرعـا لـصاحبها : ًالحال نوعـا مـن صـاحبها، كقولـك ً

جِبالِ بيوتاً{: ًهذا حدیدك خاتما، وكقوله تعالى: نحو   .١٤٩/  الشعراء}وتَنحِتُون مِن الْ
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ًحـسن محمـد علمـا، وزرعـت : ًا نحـوواألصل في التمییـز أن یكـون جامـد. ب ُ َ
ًاألرض شجرا، وقد یترك التمییز هذا األصـل فیجـيء مـشتقا مقترضـا هـذا مـن الحـال  ً ً

ًهللا دره فارسا، وحسبك به كافال، وكفى به عالما: لما بینهما من مشابهة نحو ً ً٥٤ .  
إن حـــق الحـــال االشـــتقاق، وحـــق التمییـــز الجمـــود، وقـــد : (قـــال األشـــموني

ًأتي الحال جامدة، كهذا مالك ذهبا، ویأتي التمییز مـشتقا نحـویتعاكسان، فت هللا دره : ً
ــل منهمــا یقتــرض هیئــة اآلخــر . ٥٥)ًفارســا أي یتعاكــسان علــى ســبیل االقتــراض فك

  . ألوجه شبه بینهما
  ).المثنى(و ) الجمع(التقارض بین 

حق نون الجمع المذكر السالم وما لحق به في إعرابـه أن تكـون مفتوحـة . أ
ح الْمؤمِنون  {: قوله تعالىنحو  /  البقرة}وبشرِ الصابِرِين{: ، ونحو١/  المؤمنون}قَد أَفْلَ
ً، وقد فتحت نـون الجمـع طلبـا للخفـة مـن ثقـل الجمـع، وفرقـا بینـه وبـین نـون ١٥٣ ً

المثنــى، لكــن نــون جمــع المــذكر الــسالم قــد تكــسر مقترضــة هــذا مــن نــون المثنــى، 
  : كقول جریر بن عطیة

  ًرفن       ا جعف       را وبن       ي أبی       ھع
  

  ِوأنكرن           ا زع           انف آخ           رین  
  

  )آخرین(بكسر نون 
وحــق نــون المثنــى ومــا لحــق بــه فــي اإلعــراب أن تكــون مكــسورة علــى . ب

األصل في التقاء الساكنین، لكن نـون المثنـى قـد تجـيء مفتوحـة مقترضـة هـذا مـن 
  : نون الجمع كقول حمید بن ثور

ّعل    ى أح    وذیین اس    تقلت ع    شیة َ  
  

  ٌ إال لمح        ة وتغی        بفم        ا ھ        ي  
  

  ٥٦:ولهذا قال ابن مالك
  ون   ون مجم   وع وم   ا ب   ھ التح   ق 
  ون     ون م     ا ثن     ي والملح     ق ب     ھ

  

َف     افتح وق     ل م     ن بك     سره نط     ق   َ َّ ْ  
  بعك     س ذل     ك اس     تعملوه فانتب     ھ

  

  : التقارض بین اللفظین في المعاني: النوع الثالث
؛ ًمن المعروف أن لكل حرف مكانا یحله ومعنى یؤدیه حین تركیبـه مـع غیـره

تتـسع فیهـا (َّهو ما دل على معنى في غیره، ولكـن العـرب : ألن الحرف بصفة عامة
، فإفـادة الحـرف معنـى یخـتص بـه ٥٧)فتقیم بعـضها مقـام بعـض إذا تقاربـت المعـاني
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حرف آخر یعد عنـد بعـض العلمـاء مـن بـاب التقـارض بینهمـا، فكـأن الحـرف اآلخـر 
ابة الحـرف مكـان الحـرف اآلخـر، َّأقرضه هذا المعنى، وربما عده بعضهم من باب نی

وهذه مسألة خالفیة بین البصریین والكوفیین، فالبصریون یرون أن حروف الجر ال 
ــى حــروف الجــزم وأحــرف النــصب، فإنهــا هــي  ًینــوب بعــضها عــن بعــض قیاســا عل

ًإما مـؤوال تـأویال یقبلـه اللفـظ كمـا : األخرى ال یجوز فیها ذلك، وما أوهم ذلك عندهم ً
لیـست بمعنـى ) فـي(إن . ٧١/  طه}ولَأُصلِّبنكُم فِي جذُوعِ النخْلِ   {: عالىقیل في قوله ت

ــى( ــى ) عل ــشيء، وامــا عل ــي ال ــه مــن الجــذع بالحــال ف ٕولكــن شــبه المــصلوب لتمكن
. ٕتضمین الفعل معنى فعل آخر یتعدى بذلك الحرف، واما على إنابة كلمة عن أخرى

، ومـذهب ٥٨ٕا أصـله وان اتـسعتفهـذ: لذا نـرى سـیبویه یكـرر فـي بـاب حـروف الجـر
التجـــوز فـــي األفعـــال أولـــى مـــن التجـــوز فـــي : (البـــصریین فـــي هـــذا الـــشأن هـــو

  . ٥٩)الحروف
ــرض  ــة الحــرف عــن الحــرف أي أن یقت ــى جــواز نیاب ــون إل ــد ذهــب الكوفی وق
الحــرف مــن الحــرف اآلخــر معنــاه؛ لمــا ورد منــه فــي القــرآن والــشعر وغیــر ذلــك، 

هـذا البـاب یتلقـاه النـاس : (ًهذا الموضع قائالویلخص ابن جني موقف النحاة حیال 
ًمغسوال ساذجا من الصنعة، وما أبعد الصواب عنه وأوقفه دونه ً(٦٠.  

ــد عــن  ــه بعی ــا أیــسر وأقــرب للفهــم والقبــول؛ ألن والحــق أن رأي الكــوفیین هن
التكلــف والتعــسف، ومــن ثــم فهــو جــدیر باالتبــاع؛ لمــا ورد مــن شــواهد فــي القــرآن 

ولـسنا نـدفع أن یكـون ذلـك : (، وعن هذا الـرأي یقـول ابـن جنـيوالشعر وكالم العرب
ــا نقــول ــالوا، لكنن ــى حــسب : كمــا ق ــاه فــي موضــع دون موضــع، عل ــه یكــون بمعن إن

لـذا . ٦١)ِّاألحوال الداعیة إلیه والمسوغة له، فأما في كل موضـع وعلـى كـل حـال فـال
 أخـرى سوف أعرض أمثلة متنوعة لبعض الحروف التي تفید معاني أصـلیة ومعـاني

  . غیر أصلیة اقترضتها من الحروف األخرى
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  ). الالم(و ) إلى(التقارض بین . ١
تدل على انتهاء الغایة المكانیة أو الزمانیة، ذلك أوضـح معانیهـا، ): إلى. (أ

جِدِ          {: نحو قولـه تعـالى ـسامِ إِلَـى الْمـرجِدِ الْح ـسالْم مِـن الـدِهِ لَـيبى بِع ـرالَّـذِي أَس انحـبى سالْأَقْـص { 
وا الصيام إِلَى اللَّيلِ{: ، وقوله تعالى١/ اإلسراء أَتِم ١٨٧/  البقرة}ثُم .  

وقد تخرج عن معناها األصلي المتقدم فتأتي في بعض أحوالها بمعنى الالم، 
ظُرِي مـاذَا تَـأْمرِين         {: نحو قولـه تعـالى ، أي األمـر لـك ونحـو ٣٣/  النمـل}والْـأَمر إِلَيـكِ فَـانْ

) إلـى(ادفعوا لهـم، فقـد اقترضـت : ، أي٥/  النساء}فَادفَعوا إِلَيهِم أَموالَهم  {: قوله تعالى
  . ٦٢من الالم معنى شبه الملك في اآلیة األولى واالستحقاق في اآلیة الثانیة

  :ًفتفید غالبا المعاني اآلتیة) الالم(أما . ب
َطفِّفِــني{: ه تعــالىاالســتحقاق نحــو قولــ ــلٌ لِلْم يواالختــصاص ١/  المطففــین}و ،

لَـه مـا   {: ، والملـك نحـو قولـه تعـالى١١/  النساء}فَإِن كَان لَه إِخوة   {: نحو قوله تعالى
وشـبه ) ًوهبـت لزیـد دینـارا(، والتملیـك نحـو ٢٥٥/  البقـرة}فِي الـسماواتِ ومـا فِـي الْـأَرضِ        

، والتعلیل نحو قولـه ٧٢/  النحل}جعلَ لَكُم مِن أَنْفُسِكُم أَزْواجاً    {:لىالملك نحو قوله تعا

زلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتَفَكَّرون{: تعالى زلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلناسِ ما نُ نْ   . ٤٤/  النحل}وأَ
ویتمثـل ذلـك فـي ) إلـى(وقد تخرج الـالم عـن كـل هـذه المعـاني فتـأتي بمعنـى 

ث أَخبارهـا     {: نحو قوله تعالى ـدئِـذٍ تُح موـا        يـى لَهحأَو ـكبر أي أوحـى ٥، ٤الزلزلـة  }بِـأَن ،
جرِي لِأَجلٍ مـسمى    {إلیها، ونحو  {إلـى أجـل مـسمى، ونحـو : ، أي٢/  الرعـد}كُلٌّ ي  لَـوو

   هنوا عا نُهوا لِمادوا لَع دأي إلـى مـا نهـوا عنـه، فداللـة الـالم فـي اآلیـات ،٢٨/  األنعـام}ر 
  ).إلى(المتقدمة هي انتهاء الغایة وذلك المعنى مقترض من 

  ): إلى(التي بمعنى ) الالم(قال الزجاجي في باب 
ميـانِ         { :وذلك نحو قوله تعالى(( ،  ١٩٣   /آل عمـران}ربنا إِنَّنا سـمِعنا منادِيـاً ينـادِي لِلْإِ

 }الْحمـد لِلَّـهِ الَّـذِي هـدانَا لِهـذَا     {:  معناه ینادي إلى اإلیمان فأمـا قولـه تعـالىقال بعضهم
  . هدانا إلى هذا، فهذه الم إلى: ، فال خالف في أن تقدیره٤٣/ األعراف
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، أي إلـى التـي ٩/  اإلسـراء}إِن هذَا الْقُرآن يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم{: وفي قوله تعـالى

وهو الَّذِي يرسِلُ الرياح بشراً بين يدي رحمتِـهِ حتَّـى إِذَا أَقَلَّـت سـحاباً           {: ، فأما قوله تعالىهي أقوم
تٍ    يلَدٍ ملِب اهقْنفجـائز أن تكـون الـالم لبیـان المفعـول مـن أجلـه ٥٧/  األعراف}ثِقَاالً س ،
فیكــون ) إلــى( تكــون بمعنــى ســقناه مــن أجــل بلــد میــت، وجــائز أن: فیكــون المعنــى

  . ٦٣))سقناه إلى بلد میت: التقدیر
  ).وفي(و ) إلى(التقارض بین . ٢
التي تفید معنى انتهـاء الغایـة المكانیـة أو الزمانیـة، قـد تخـرج عـن ) إلى. (أ

قُـلِ  {: على سبیل المقارضـة، ومـن شـواهد ذلـك قولـه تعـالى) في(هذا فتأتي بمعنى 
ي ثُم يِيكُمحي ةِاللَّهاممِ الْقِيوإِلَى ي كُمعمج ي ثُم ٦٤في یوم القیامة: ، أي٢٦/  الجاثیة}مِيتُكُم.  

  : ًومن ذلك أیضا قول طرفة  بن العبد
ُوإن یلت   ق الح   ي الجمی   ع تالقن   ي ُّ ْ  

  

ِإل   ى ذروة البی   ت الك   ریم الم   صمد   َّ ُ  
  

  ُ في ذروة البیت الكریم الذي یصمد إلیه ویقصد٦٥:أي
 أن أوضــح معانیهــا هــو الظرفیــة المكانیــة أو الزمانیــة، وقــد معلــوم) فـي. (ب

ًحرف جار لما بعـده ومعناهـا الوعـاء حقیقـة أو مجـازا، ) في(اعلم أن : (قال المالقي
ئِـك أَصـحاب النـارِ هـم     {: جعلت المتاع في الوعاء، ومنه قوله تعـالى: فالحقیقة نحو أُولَ

 ونــد ــا خالِ ــي شــأن : از نحــو، والمجــ٢٥٧/  البقــرة}فِيه ــت فــي األمــر وتكلمــت ف دخل

ولَتَنـازَعتُم  {، ونحـو ٢٠٨/  البقـرة}ادخلُوا فِي الـسلْمِ كَافَّـةً     {: حاجتك، ومنه قوله تعالى
فتقترض معنـى ) إلى(غیر أنها في بعض األحیان قد ترادف . ٤٣/  األنفال}فِي الْأَمرِ 

و{: انتهاء الغایة منها، نحو قوله تعالى دفَراهِهِمفِي أَفْو مهدِيإلـى : ، أي٩/  إبراهیم}ا أَي
  . ٦٦أفواههم

  ).في(و ) الباء(التقارض بین . ٣
تفید الباء معنى القسم، بل هي أصل أحرفـه، ولـذا خـصت بجـواز ): الباء. (أ

بـك ألفعلـن، : أقسم بـاهللا لـتفعلن ودخولهـا علـى الـضمیر نحـو: ذكر الفعل معها نحو
: ومـن شـواهد ذلـك قولـه تعـالى. معنى الظرفیة) في(ترض من قد تق) الباء(غیر أن 
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}ردِكَ الْخَيرٍ{: ، وقوله تعالى٦٧في یدك:  أي٢٦/  آل عمران}بِيدبِب اللَّه كُمرنَص لَقَدو{ 
ا وأَوحينا إِلَى موسى وأَخِيهِ أَن تَبوءا لِقَومِكُم{: في بدر، وقوله تعالى: ، أي١٢٣/ آل عمران
ــي{: فــي مــصر، وقولــه تعــالى: ، أي٨٧/  یــونس}بِمِــصر بيوتــاً غَربِ ــبِ الْ جانِ ــت بِ ــا كُنمو{ 
ــصبِحِني {: فــي جانــب الغربــي، وقولــه تعــالى: ، أي٤٤/ القــصص م هِمــي ون علَ ــر لَتَم ــم  وإِنَّكُ

  .وفي اللیل: ، أي٣٨، ٣٧/  الصافات}وبِاللَّيلِ
جعـلَ  {: ، ومـن شـواهد ذلـك قولـه تعـالى)الباء (معنى) في(وقد تقترض . ب

وقـد جعلهـا ابـن هـشام . ١١/  الـشورى}لَكُم مِن أَنْفُسِكُم أَزْواجاً ومِن الْأَنْعامِ أَزْواجاً يذْرأُكُم فِيهِ      
  . ٦٨ًللتعلیل موافقا للزمخشري في ذلك

  ).عن(و ) الباء(التقارض بین . ٤
ــاء. (أ ــأتي فــي األســل): الب ــدة معنــى قــد ت مقترضــة هــذا ) المجــاوزة(وب مفی

ــزلَ  { :، ومــن شــواهد ذلــك قولــه تعــالى٦٩)عــن(المعنــى مــن  نُ ــامِ و غَم ق الــسماء بِالْ ــشقَّ ــوم تَ يو
 ــِزيالالئِكَــةُ تَنرياً  {: عــن الغمــام، وقولــه تعــالى: أي ٢٥/  الفرقــان}الْم  }فَاســأَلْ بِــهِ خــبِ

ــانِهِم  {: قولــه تعــالى، و٧٠ًعنــه خبیــرا: ، أي٥٨/ الفرقــان مبِأَيو ــدِيهِم أَي نــي ب مهــور ــسعى نُ ي{ 
  .٧١بین أیدیهم وعن أیمانهم: ، أي١٢/ الحدید

ــد، ورمیــت : حــرف یفیــد معنــى المجــاوزة، نحــو): عــن. (ب ســافرت عــن البل
) البــاء(، غیــر أنهــا تفیــد معــاني أخــر، منهــا قــد تــأتي بمعنــى ٧٢الــسهم عــن القــوس

ق عـنِ الْهـو     {:  شواهد ذلك قوله تعالىمقترضة معناه، ومن طِ نا يمأي٣/  الـنجم}ىو ، :
  .٧٣بالهوى

  ).على(و ) الباء(التقارض بین . ٥
، )علـى(قد تأتي مفیدة معنى االستعالء مقترضة هذا المعنى مـن ): الباء. (أ

/  آل عمـران}طَارٍ يـؤدهِ إِلَيـك    ومِن أَهلِ الْكِتَابِ من إِن تَأْمنه بِقِن      {: ومن شواهد ذلك قوله تعالى

هلْ آمنكُم علَيهِ إِلَّا كَما أَمِنتُكُم علَى أَخِيهِ مِن {: ، والدلیل على ذلك ما ورد في قوله تعالى٧٥
  . ٦٤/  یوسف}قَبلُ
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زون    {: ومن ذلك قوله تعالى غَـام وا بِهِم يتَ رإِذَا معلـیهم، : ، أي٣٠/  المطففـین}و

ــصبِحِني {: دلیل علــــى ذلــــك مــــا ورد فــــي قولــــه تعــــالىوالــــ ــيهِم مــ ون علَــ ــر ــم لَتَمــ    }وإِنَّكُــ
  .١٣٧/ الصافات

، ٧٤تفیــد معنــى االســتعالء، ولكنهــا قــد تــأتي مفیــدة معنــى البــاء): علــى. (ب
ون علَيهِم مصبِحِنيلَت{: ومن شواهد ذلك قوله تعالى رتمـرون : ، أي١٣٧/  الصافات}م

   .بهم
ونلَتَ {:بمعنى الباء ما جاء في قوله تعالى) على(والدلیل على أن  رَم    ـمهـا وهلَي

رِضُونعا مهن١٠٥/  یوسف}ع .  

 }قِيـق علَـى أَن ال أَقُـولَ علَـى اللَّـهِ إِلَّـا الْحـق       ح{: ًومن شواهد ذلـك أیـضا، قولـه تعـالى
حقیـق ): ه٢١ت(رأ أبـي بـن كعـب حقیـق بـأن ال أقـول، وقـد قـ: ، أي١٠٥/ األعراف

  . ٧٥بي
  ).من(و ) الباء(التقارض بین . ٦

قد ترد في األسلوب مفیـدة معنـى التبعـیض مقترضـة هـذا المعنـى ): الباء. (أ
ب بِهـا عِبـاد اللَّـهِ         {: ، ومن شواهد ذلك قوله تعالى٧٦)من(من  رـشنـاً يي٦/  اإلنـسان}ع ،
  . یشرب منها عباد اهللا: أي

ًفیــد ابتــداء الغایــة مطلقــا مكانــا أو زمانــات): مــن. (ب ً : ، نحــو قولــه تعــالى٧٧ً
جِدِ الْأَقْـــصى { ـــسامِ إِلَـــى الْمـــرجِدِ الْح ـــسالْم مِـــن الـــدِهِ لَـــيبى بِع ـــرالَّـــذِي أَس انحـــب١/  اإلســـراء}س ،  

  . ٧٨)فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة: (rوقوله 
، )البــاء(ترضــة هــذا المعنــى مــن مفیــدة معنــى االســتعانة مق) مــن(وقــد تــأتي 

فٍ خفِيٍّ{: ومن شواهد ذلك قوله تعالى طَر ینظـرون بطـرف : ، أي٤٥/  الشورى}مِن
َّ عدة آیات قرآنیة ظهر فیها أن ٧٩خفي، وعلى هذا أورد الهروي بمعنـى البـاء ) مـن(ِ

ظُونَه مِـن أَمـرِ اللَّـهِ    {: نحو قوله تعالى :  وكقولـه تعـالىبـأمر اهللا،: ، أي١١/  الرعـد}يحفَ

وح مِن أَمرِهِ{ لْقِي الربأمره: ، أي١٥/  غافر}ي .  
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وح فِيها بِإِذْنِ ربهِم مِن كُلِّ أَمرٍ سالم هِي حتَّى مطْلَعِ الْفَجرِ{: وكقوله تعالى الرالئِكَةُ ولُ الْمز تَن{ 
  .بكل أمر سالم: ، أي٥، ٤/ القدر

  ). عن (و) على(التقارض بین . ٧
ًتفیــد معنــى االســتعالء، ســواء كــان االســتعالء حقیقیــا نحــو قولــه ): علــى. (أ

ــون{: تعــالى ــا وعلَــى الْفُلْــكِ تُحملُ هلَيعأم مجازیــا نحــو قولــه تعــالى٢٢/  المؤمنــون}و ،ً :

ــونِ  { ــاف أَن يقْتُلُ فَأَخ ــب نْ ــي ذَ ــم علَ لَهقــد ، غیــر أنهــا فــي بعــض األحیــان١٤/  الــشعراء}و 
، ومــن شــواهد ذلـــك قــول قحیــف بــن ســـلیم )عــن(مـــن ) معنــى المجــاوزة(تقتــرض 
  : العقیلي

ٍإذا رض       یت عل       ي بن       و ق       شیر َّ  
  

  ُلعم           ر هللا أعجبن           ي رض           اھا  
  

  . ٨٠ِّعني: أي
تفیــد معنــى المجــاوزة، وقــد تخــرج عــن هــذا المعنــى فتفیــد معنــى ): عــن. (ب

ومـن يبخَـلْ فَإِنَّمـا     {: تعـالى، ومن شـواهد ذلـك قولـه )على(االستعالء مقترضة إیاه من 
) بخــل وضــن(إن الفعــل : ، وقیــل٨١علــى نفــسه: ، أي٣٨/  محمــد}يبخَــلُ عــن نَفْــسِهِ  

ـــى(یتعـــدیان  ـــارة و ) بعل ) بعـــن(أخـــرى، واألجـــود أن یكـــون حـــال تعـــدیهما ) بعـــن(ت
، وهنـاك مـن یــرى أن ذلـك قـد یكـون مـن بـاب تــضمین ٨٢اإلمـساك: متـضمنین معنـى

، حیــث إن مــن أصــولهم حمــل النقــیض )تــصدق(نــى نقیــضه الفعــل مع) بخــل(الفعــل 
  .  على النقیض

إِنِّـي أَحببـت حـب الْخَيـرِ عـن ذِكْـرِ          {: ًومن شواهد التقـارض هنـا أیـضا قولـه تعـالى
  . قدمت الخیر على ذكر ربي: ، أي٣٢/  ص}ربي

  ).الالم(و ) على(التقارض بین . ٨
ًهـو أظهــر معانیهـا، فإنهــا أحیانـا قــد تــأتي ) علــى(إذا كـان االســتعالء فـي . أ

: ، ومن شواهد ذلـك قولـه تعـالى)الالم(مفیدة معنى التعلیل مقترضة هذا المعنى من 
}  اكُمدا هلَى مع وا اللَّهرلِتُكَببمعنـى ) علـى(لهدایته إیاكم، وتكون : ، أي١٨٥/  البقرة}و
  .٨٣ز في الحرف ضعیفالعلة، ولكن السمین الحلبي یرى أن المجا) الم(
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مفیدة معنى االستعالء الحقیقي والمجازي مقترضة هـذا ) الالم(وقد تأتي . ب
ون لِلْأَذْقَـانِ سـجداً     {: ، ومن شواهد ذلك قوله تعـالى)على(المعنى من  خِـراإلسـراء}ي  /

ر دع       {: ، ونحـو قولـه تعـالى٨٤على األذقان: ، أي١٠٧ جنبِـهِ   وإِذَا مـس الْأِنْـسان الـضُّ  }انَـا لِ
جبِنيِ{: دعانا على جنبه، وقوله تعالى: ، أي١٢/ یونس /  الصافات}فَلَما أَسلَما وتَلَّه لِلْ
  .وتله على الجبین: ، أي١٥٣

إِن أَحـسنتُم أَحـسنتُم لَأَنْفُـسِكُم وإِن        {: ومن شواهد االستعالء المجـازي قولـه تعـالى
  .  ٕوان أسأتم فعلیها: ، أي٧/ راء اإلس}أَسأْتُم فَلَها
  ).في(و ) على(التقارض بین . ٩

، ومن )في(مفیدة معنى الظرفیة مقترضة هذا المعنى من ) على(قد تأتي . أ
: ، أي١٠٢/  البقـرة} سـلَيمان واتَّبعوا ما تَتْلُـوا الـشياطِني علَـى ملْـكِ    {:شواهد ذلك قوله تعالى

  .٨٥ ملك سلیمانفي ملك سلیمان، أو في زمن
، ١٥/ القـصص}ودخلَ الْمدِينةَ علَـى حِـنيِ غَفْلَـةٍ   {:ًومن الشواهد أیضا قوله تعالى

  ٨٦ٍفي حین غفلة: أي
  .٨٧في عهده: أي) كان كذا على عهد فالن: (ومن ذلك قولهم

، )علــى(مفیــدة معنــى االســتعالء مقترضــة هــذا المعنــى مــن ) فــي(تــأتي . ب
على جذوع : ، أي٧١/ طه} ولَأُصلِّبنكُم فِي جذُوعِ النخْلِ{: ومن شواهد ذلك قوله تعالى

یـستمعون : ، أي٣٨/  الطـور}أَم لَهـم سـلَّم يـستَمِعون فِيـهِ       {: ، ونحو قوله تعـالى٨٨النخل
  . ٨٩علیه
  ).من(و ) على(التقارض بین . ١٠

لمعنـى في األسلوب مفیدة معنى ابتداء الغایـة مقترضـة هـذا ا) على(تأتي . أ
ــه تعــالى٩٠)مــن(مــن  ــك قول ــستَوفُون   {: ، ومــن شــواهد ذل ــاسِ ي ــى الن ــالُوا علَ ــذِين إِذَا اكْتَ  }الَّ

ق علَيهِم الْأَولَيـانِ     {: ونحو قوله تعالى. ٩١من الناس: ، أي٢/ المطففین تَحاس الَّذِين مِن{ 
  . استحق منهم ألولیان: ، أي١٥٧/ المائدة
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ونَـصرنَاه  {: ، ومن شـواهد ذلـك قولـه تعـالى)على(معنى ب) من(وقد تأتي . ب
آياتِنـا     ) نـصرناه(ضـمن : ، وقیـل٩٢علـى القـوم: ، أي٧٧/  األنبیـاء}مِن الْقَومِ الَّـذِين كَـذَّبوا بِ

  ).منعناه أو عصمناه(معنى 
  ).الالم(و ) عن(التقارض بین . ١١

، )الــالم(عنــى مــن تفیــد معنــى التعلیــل مقترضــة هــذا الم) عــن(وقــد تــأتي .  أ
غْفَار إِبراهِيم لِأبِيهِ إِلَّا عن موعِدةٍ {:ومن شواهد ذلك قوله تعالى ، ١١٤/  التوبـة}وما كَان استِ

  .٩٣لموعدة: أي
، ٥٣/  هـود}وما نَحـن بِتَـارِكِي آلِهتِنـا عـن قَولِـك          {: ًومن الشواهد أیضا قوله تعالى

طَان عنهافَ{: وقوله تعالى. ٩٤لقولك: أي يا الشملها: ، أي٣٦/  البقرة}أَزَلَّه.  
  .ألمري: ، أي٨٢/  الكهف}وما فَعلْتُه عن أَمرِي{: ومنه قوله تعالى

ــأتي . ب ــه )عــن(بمعنــى ) الــالم(وقــد ت ، أي تفیــد معنــى المجــاوزة، نحــو قول
ت أُخراهم لِأُوالهم ربنا هؤالءِ أَضَلُّ{: تعالى   .عن أوالهم: ، أي٣٨/  األعراف}ونَاقَالَ

الَ الَّذِين كَفَروا لِلَّذِين آمنوا لَـو كَـان خيـراً مـا سـبقُونَا        وقَ{: ًومن الشواهد أیضا قوله تعالى
  . قال الذین كفروا عن الذین آمنوا: ، أي١١/  األحقاف}إِلَيهِ

  ).من(و ) عن(التقارض بین . ١٢
أي تفیـد معنـى ابتـداء الغایـة، ومـن شـواهد ) مـن(ى بمعنـ) عن(وقد تأتي . أ

ئَاتِ     {: ذلك قوله تعـالى يـنِ الـسفُـو ععيـادِهِ وعِب ـنةَ علُ التَّوبقْبالَّذِي ي وهأي٢٥/  الـشورى}و ، :
  .٩٥من عباده

ــوا   {: وقولــه تعــالى ــا عمِلُ م نــس أَح مهــن ــلُ ع نَتَقَب ــذِين ــك الَّ ئِ : ، أي١٦/  األحقــاف}أُولَ

فَتُقُبـلَ مِـن أَحـدِهِما ولَـم        {: ما ورد في قوله تعـالى) من(بمعنى ) عن(منهم، والدلیل أن 
آخرِ   .٢٧/  المائدة}يتَقَبلْ مِن الْ
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: فتفیـد معنـى المجـاوزة، نحـو قولـه تعـالى) عن(بمعنى ) من: (وقد تأتي. ب
: في غفلة عن هـذا، ونحـو قولـه تعـالى: ، أي٩٧/  األنبیاء}قَد كُنا فِي غَفْلَةٍ مِن هذَا     {

  .عن ذكر اهللا: ، أي٢٢/  الزمر}فَويلٌ لِلْقَاسِيةِ قُلُوبهم مِن ذِكْرِ اللَّهِ{

فٍ     {: ًومن الشواهد أیضا قوله تعالى وخ مِن مهنآموعٍ وج مِن مهمطْع ، ٤/  قـریش}أَ
ْأطعمه من جوع، وكساه من عر: (ومن ذلك قولنا ُ َي، وسقاه من العیمةٍ ْ َ(٩٦.  

) لهیـت مـن فـالن: (، وقولنا)عنه(بمعنى ) حدثني فالن من فالن: (كما یقال
  . ٩٧عنه: أي
  ).الالم(و ) في(التقارض بین . ١٣

، )الـالم(التي تفید معنى الظرفیـة، قـد تخـرج عنـه إلـى إفـادة معنـى ): في. (أ
ـــالى ـــه تع ـــسببیة، نحـــو قول ـــل أو ال ـــى التعلی ـــد معن ــذَ{:فتفی ــهِ  فَـ ــي فِيـ ــذِي لُمتُننِـ  }لِكُن الَّـ

  . لمتنني ألجله: ، أي٣٢/یوسف
نْيا والْـآخِرةِ         {: ًومن الشواهد أیضا قوله تعـالى فِـي الـد تُـهمحرو كُملَـيال فَـضْلُ اللَّـهِ علَـوو

  . ألجل إفاضتكم فیه: ، أي١٤/  النور}لَمسكُم فِي ما أَفَضْتُم فِيهِ
، وقـد تخـرج عنـه إلـى إفـادة معنـى الظرفیـة )التعلیـل(فید معنى ت): الالم. (ب

يـسأَلونَك عـنِ الـساعةِ      {: ، ومن شـواهد ذلـك قولـه تعـالى)في(على سبیل االقتراض من 
 وا إِلَّا هقْتِها لِولِّيهج ي ال يبر دا عِنها عِلْما قُلْ إِنَّماهسرم انیجلیهـا فـي ال: ، أي١٨٧/  األعراف}أَي 

  . وقتها إال هو
ــةِ {: ًومـــن شـــواهد ذلـــك أیـــضا قولـــه تعـــالى ــومِ الْقِيامـ طَ لِيـ ــس ــوازِين الْقِـ  }ونَـــضَع الْمـ

  .ونضع الموازین في یوم القیامة: ، أي٤٧/األنبیاء
ــاتِي{: ونحــو قولــه تعــالى يلِح ت مــد ــا لَيتَنِــي قَ فــي حیــاتي: ، أي٢٤/  الفجــر}ي .

  .  ٩٨مضى في سبیله: سبیله، أيمضى ل: وكقولهم
ظــاهرة التقــارض (وبعــد فأحــسب أنــي قــد ألممــت فــي الــصفحات الــسابقة مــع 

بما یجب أن یقال فـي هـذه الظـاهرة اللغویـة العربیـة التـي ) النحوي في القرآن الكریم
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ًكان لها جودها وأثرهـا فـي الـدرس النحـوي، فقـد تعرفـت علیهـا تعریفـا وتنظیـرا، لغـة  ً
بعـت ظهــور المـصطلح فــي الـدرس النحــوي، ثـم قمــت بدراسـة معظــم ًواصـطالحا، وتت

واهللا اسـأل أن ینفـع بهـذا البحـث مـن . الشواهد في القرآن الكریم حول هـذه الظـاهرة
  . شاء إنه نعم المولى ونعم النصیر
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  المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم
  . أدب الكاتب، البن قتیبة، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، بیروت .١
، تحقیــق عبــد )ه٤١٥ت(األزهیــة فــي علــم الحــروف، لعلــي بــن محمــد الهــروي  .٢

ــوحي، الطبعــة ــة، المعــین المل ــة، دمــشق، مجمــع اللغــة العربی  -ه ١٤١٣ الثانی
 . م١٩٩٣

، تحقیــق فــایز )ه٩١١ت(األشــباه والنظــائر فــي النحــو، لجــالل الــدین الــسیوطي  .٣
 . م١٩٩٣ترحیني، دار الكتاب العربي، بیروت، 

األصــول فــي النحــو، ألبــي بكــر محمــد بــن ســهیل بــن ســراج النحــوي البغــدادي  .٤
ن الفتلــي، الطبعــة الثالثــة، مؤســـسة ، تحقیــق الــدكتور عبــد الحـــسی)ه٣١٦ت(

 . م١٩٩٦ -ه ١٤١٧الرسالة، بیروت، 

ــن الــشجري  .٥ ــة اهللا ب ــسعادات هب ــي ال ــق )ه٥٤٢ت(األمــالي الــشجریة، ألب ، تحقی
 .محمد محمود الطناحي، مطبعة الخانجي،القاهرة

اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین البصریین والكـوفیین، ألبـي البركـات  .٦
، تحقیــق حــسن حمــد، الطبعــة الثانیــة، دار الكتــب العلمیــة، )ه٥٧٧ت(األنبــاري 
 .م٢٠٠٧ -ه ١٤٢٨بیروت، 

، )ه٦١٦ت(التبیــان فــي إعــراب القــرآن، ألبــي البقــاء عبــد اهللا الحــسین العكبــري  .٧
 .تحقیق علي محمد البجاوي، المطبعة التوفیقیة، القاهرة

، تحقیق )ه٧٤٩ت(الجنى الداني في حروف المعاني، لحسن بن قاسم المرادي  .٨
الــدكتور فخــر الــدین قبــاوة، ومحمــد نــدیم فاضــل، الطبعــة األولــى، دار الكتـــب 

 .م١٩٩٣ -ه ١٤٣١العلمیة، بیروت

 . حاشیة الصبان على شرح األشموني، مطبعة الحلبي، القاهرة .٩
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، تحقیــق محمــد علــي )ه٣٩٢ت(الخــصائص، ألبــي الفــتح عثمــان بــن جنــي  .١٠
 .م١٩٥٢ -ه ١٣٧١النجار، مصر 

ي علـــوم الكتـــاب المكنـــون، أحمـــد بـــن یوســـف المعـــروف الـــدر المـــصون فـــ .١١
، تحقیــق الــدكتور أحمــد محمــد الخــراط، الطبعــة )ه٧٥٦ت(بالــسمین الحلبــي، 

 .م١٩٩٤ -ه ١٤١٥األولى، دار القلم، دمشق، 

 . دیوان كثیر عزة، نشر هنري بیرس، الجزائر .١٢
 .رسائل ابن كمال باشا، الطبعة األولى، الریاض .١٣

، تحقیـق أحمـد )ه٧٠٢ت( المعاني، للمـالقي رصف المباني في شرح حروف .١٤
 .م١٩٧٥ -ه ١٣٩٥محمد الخراط، مجمع اللغة العربیة، دمشق، 

، تحقیـق محمـد )ه٧٦٩ت(شرح ابن عقیل، لبهاء الـدین عبـد اهللا بـن عقیـل  .١٥
 .م١٩٩٦ -ه ١٤١٧محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، بیروت، 

ــــ .١٦ ــــي ب ــــك، لعل ــــن مال ــــة اب ــــى ألفی ن محمــــد األشــــموني شــــرح األشــــموني عل
، تحقیـق محمـد محیـي الـدین عبـد الحمیـد، الطبعـة األولـى، القـاهرة، )ه٩٨٢ت(

 . م١٩٥٥ -ه ١٣٧٥

 .ه١٣٤٢شرح ألفیة ابن مالك البن الناظم، المطبعة العلویة في النجف،  .١٧

، تحقیـق الـدكتور عبـد )ه٧٦٢ت(شرح التسهیل البن مالك الطـائي الجیـاني  .١٨
بـدوي المختـون، الطبعـة األولـى، هجـر للطباعـة الرحمن السید، والدكتور محمد 

 .م١٩٩٠ -ه ١٤٢٠والنشر، 

، دار )ه٩٠٥ت(شرح التصریح على التوضـیح، لخالـد بـن عبـد اهللا األزهـري  .١٩
 .إحیاء الكتب العربیة

، تحقیـق عبـد )ه٦٧٢ت(شرح الكافیة الـشافیة، البـن مالـك الطـائي الجیـاني  .٢٠
مون للتـــراث، مكـــة المكرمـــة، المـــنعم أحمـــد هریـــدي، الطبعـــة األولـــى، دار المـــأ

 . م١٩٨٢ -ه ١٤٠٢

 . ، مطبعة مكتبة المتنبي، القاهرة)ه٦٤٣ت(شرح المفصل البن یعیش  .٢١
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الــــصحاح تــــاج اللغــــة وصــــحاح العربیــــة، إلســــماعیل بــــن حمــــاد الجــــوهري  .٢٢
 .، تحقیق أحمد عبد الغفور العطار، دار الحضارة العربیة، بیروت)ه٣٩٣ت(
، )ه٢٥٦ت(مــد بــن إســماعیل البخــاري صــحیح البخــاري، ألبــي عبــد اهللا مح .٢٣

 . اعتنى به أبو صهیب الكرمي، بیت األفكار الدولیة للنشر
 . ، دار الفكر، بیروت)ه٨١٧ت(القاموس المحیط، لمجد الدین الفیروزآبادي  .٢٤
، تحقیــق )ه١٨٠ت(كتــاب ســیبویه، ألبــي بــشر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر  .٢٥

 .وشرح عبد السالم محمد هارون، دار الجیل، بیروت
الكــشاف عــن حقــائق التنزیــل وعیــون األقاویــل فــي وجــوه التأویــل، لجــار اهللا  .٢٦

 . ، دار المعرفة، بیروت)ه٥٣٨ت(الزمخشري 
ــي القاســم الزجــاجي  .٢٧ ــارك، الطبعــة )ه٣٣٧ت(الالمــات ألب ــق مــازن مب ، تحقی

 .م١٩٨٥ -ه ١٤٠٥الثانیة، دار الفكر، دمشق، 
 بـن منظـور المـصري لسان العرب، ألبي الفضل جمال الدین محمـد بـن مكـرم .٢٨

َّ، قدم له العالمـة الـشیخ عبـد اهللا العالیلـي، إعـداد وتـصنیف یوسـف )ه٧١١ت(
 .خیاط وندیم مرعشلي، دار المعارف، القاهرة

، تحقیـق علـي النجـدي، )ه٣٩٢ت(المحتسب، ألبي  الفتح عثمان بـن جنـي  .٢٩
 .م١٩٨٦وآخرین، مطبعة المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیة، القاهرة، 

، )ه٩١١ت(ع الــسعیدة فــي شـــرح الفریــدة، لجــالل الــدین الـــسیوطي المطــال .٣٠
 .الطبعة األولى، بغداد

، تحقیق الدكتور عبد الفتاح إسـماعیل )ه٣٨٤ت(معاني الحروف، للرماني،  .٣١
 .شلبي، دار النهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة

معـــاني النحـــو، لفاضـــل صـــالح الـــسامرائي، دار الحكمـــة للطباعـــة والنـــشر،  .٣٢
 .م١٩٩١الموصل، 

 . المعجم الوسیط، الطبعة الثالثة، مجمع اللغة العربیة، القاهرة .٣٣
َّ، خـرج )ه٧٦١ت(مغنـي اللبیـب عـن كتـب األعاریـب، البـن هـشام األنـصاري  .٣٤

ــى، دار  ــوبي، الطبعــة األول ــي عاشــور الجن ــد اهللا عل ــو عب ــه أب ــق علی ــه وعل َّآیات
 . م٢٠٠١ -ه ١٤٢١إحیاء التراث العربي، بیروت، 

، تحقیــق محمــد )ه٢٨٥ت( العبــاس محمــد بــن یزیــد المبــرد المقتــضب ألبــي .٣٥
ــد الخــالق عظیمــة، مطبعــة المجلــس األعلــى للــشؤون اإلســالمیة، القــاهرة،  عب

 .ه١٣٩٩
 .النحو الوافي، لعباس حسن، مطبعة دار المعارف، القاهرة .٣٦
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، )ه٩١١ت(همــع الهوامــع شــرح جمــع الجوامــع، لجــالل الــدین الــسیوطي   .٣٧
 .م١٩٥٠ألولى، إیران، تحقیق النعساني، الطبعة ا


