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َّحٌ  َّٚحٌ ِخالفِٛ ِٕ  َيَسائِمُ َْذ

حِ  ًَ  فِٙ َضِٕء انُُّقُِٕش انَعَشتَِّٛح انَجُُٕتَِّٛح انقَِذٚ

 

 انذًٛذ انًقذو انذًٛذ دًذ٘ عثذ عثذ د/ 

 أسرار يطاسك تقسى انهغح ٔانُذٕ ٔانػشف 

 جايعح أو انقشٖ -كهٛح انهغح انعشتٛح 

 

 يهخع 

ٍدؤنح         اِرُٓه يُم انىياٌ انقكٚى ٘هأج انفالف انُؽٕ٘ تٍٛ انثٕهٍٚٛ ٔانكٕفٍٛٛ، ؼرٗ ال ذكاق ذعدك ي

. ّٙ ٌّ٘ ٔكٕف ٌ: تٕه  يٍ يٍائم انُؽٕ اال ٔفٛٓا يمْثا

انٛح قنغدح انقده(ٌ انكدهٚى   ٔنهغح انعهتٛح انعُٕتٛح  ًّد ٛدح ان ٛدكج تانهغدح انعهت ٍدُكٚح قال دح ٔٚ ا انً ِٓد َٔقٕ

ٕدؽٗ تدكٌٔ  لُ نه  ّدهِّ ًُ ًُ ٔان د ٌِّ ْدٙ انًئ ٔفٛٓا األقنح انّافٛح نكصٛه يٍ انفالفاخ ٔانًّاكم انُؽٕٚح  ال ذُعدكُّ 

ـ:  يُاول تُؽكى أ كيٛرٓا، ٔفٙ ٕ٘ء ْمِ انعال ح ٚؤذٙ ْما انثؽس انًٌٕٕو ت

ِح  َيَسائِمُ  ًَ َّح فِٙ َضِٕء انُُّقُِٕش انَعَشتَِّٛح انَجُُٕتَِّٛح انقَِذٚ َّٚح ِخالفِٛ ِٕ  َْذ

ّد   ٘دٕء يدا ذدىَّ انك ٔ ك ذُأل انثاؼس أنتع يٍائم يّٕٓنج ، ٔنظَّػ انفالف فٛٓا تٍٛ انًكنٌرٍٛ فٙ 

 نٙ :قُّ يٍ انُقَٕ انرٙ كُرثد تٓا انهغح انعهتٛح انعُٕتٛح ، ٔظاءخ انًٍائم قهٗ انُؽٕ انرا

 . االـرالُف فٙ اقهاب األًٌاِء انٍرَّح 

 . انقُٕل فٙ اقهاب انًصُٗ ٔانعًع 

 انقُٕل فٙ أٔم االِرقاق  ان عم أو انًٕكن ؟ 

 .   انقُٕل فٙ ؼقٛقح ق ِكاَل ٔ ِكهْرَا 

ُددة     ًدال ٔذع ٍدائم، يددع انؽدهْ قهدٗ ا ظ ًَ ِٖ ان ٌددرقهائٙ فِدٙ َقدْه ًدُٓط اال ًدَك انثؽدس قهدٗ ان ٔاقر

ٍدُكٚح انردٙ ذدهقُ ا ُٚاب، يع ات َِ انً ٚدهاق انُقدٕ كاء انهأ٘  ثٕالً أٔ نقَّاً ُيهذَكىاً قهٗ يا ذٕفه يٍ أقنح، شى ا

ؽح قهٗ انًٍؤنح .  ِْكُ انًهظِّ ا  فٛٓا انَّّٕ

 َقٕش –انًسُذ  –انعشتٛح انجُٕتٛح  -انخالف  -انكهًاخ انًفرادٛح :  يسأنح 
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 يقكيح :

ََّى انقه ، قه ٍِ ِ انهَّؼً كُ ّلِِلَّ ًْ َّٕاَلجُ انَؽ ، ٔان ٌَ ُّ انثَٛا ًَّ ، قه ٌَ ا ٍَ هَق ا َ ـَ  ، ٌَ ٛه األََاِو، ( ـَ ِِّٛك  ٔانٍَّالُو قهٗ  ٌّ ٔ

 ،،، أيَّا تَْعذ .ٔنَِك َقكََاٌ

فقك اِرُٓه يُم انىياٌ انقكٚى ٘هأج انفالف انُؽٕ٘ تٍٛ انثٕهٍٚٛ ٔانكٕفٍٛٛ  فكإَا ٚرُاظهٌٔ فٙ          

ً انفه اء، ٔكصهخ األقنح  ٍ قيعان ٍ ان هٚقٛ  ، ٔذثاُٚد اٜناء انُؽٕٚح، ؼرٗ ال ذكاق ذعك يٍؤنح ٔٔانؽعاض تٛ

ّٙ ق ٌّ٘ ٔكٕف ٌ: تٕه    . ٕيٍ يٍائم انُؽٕ اال ٔفٛٓا يمْثا

ٍدائم انفدالف ذُ          نحً انً ا٘هح ٔانرَّهظٛػ تٍٛ انًمْثٍٛ، ٔيا واند ي ِٔ ثؽدس ٔظٓهخ كرة انفالف يؽا

َّدِح تدٍٛ  نؽمِّ ْمِ انًّاكم ٔذهظٛػِ  ُٔؼععّ ذُعاق، ٔيٍ ُْا ٔظَُّٓد ْكفٙ ٌدرٍٛانفدالِف تاألقن ٔدحً  ، انًكن ـا

ِٙ نى أظك يٍ ذُأنّ تكناٌح يٍرقهَّح .   ٔأَّ

ٔنهغح انعهتٛح انعُٕتٛح َٔقِٕٓا انًٍُكٚح قال ح ٔٚٛكج تانهغح انعهتٛح انًّانٛح قنغح انقه(ٌ انكهٚى   

ٍَ فٙ انهغاخ انًُٛٛح ٌٛعكُ فٛٓا األقنح انّافٛح نرهك انفالفاخ  ٌَّ انثاؼس انًرًعِّ انُؽٕٚح . ٔفٙ ٔانًّاكم كًا أ

ـ:  َّح فِٙ َضِٕء انُُّقُِٕش انَعَشتَّٛةِح انَجُُٕتَّٛةِح  َيَسائِمُ ٕ٘ء ْمِ انعال ح ٚؤذٙ ْما انثؽس انًٌٕٕو ت َّٚح ِخالفِٛ ِٕ َْذ

ِح .  ًَ  ٔذهظع أًْٛح ْما انثؽس انٗ قكج أيٕن يُٓا:انقَِذٚ

 ذٕـٙ ا َٕاف فٙ ذهظٛػ يٍائم انفالف فٙ ٕ٘ء انُقَٕ انعهتٛح انعُٕتٛح . 

  ِانُقَٕ انًٍُكٚح ْٙ انًاقج انفاو نهغِح انعهب ٌَّ  ٖ قٚرغَّٛه يُٓا ِٙء. األ ؽاغ، نىْ  أ

  َٕقناٌحُ انُقَٕ انًٍُكٚح ذعًم قهٗ ذكٍٕٚ ٕٔنج أٔنٛح نهثاؼصٍٛ نًعهفح نغح ْمِ انُق. 

       :ٙ ٙ: فٕهٍٛ، ذٍثقًٓا يقكيحٌ، ٔذق ًْٕا ـاذًحٌ قهٗ انَُّؽٕ اٜذ  ٔ ك اٌرٕٖ انثؽس ف

                                                                 

 . ٙٙمدرسة الكوفة ومنيجيا في دراسة المغة والنحو، ص(ٔ) 
 .  ٜٛدروس في المذاىب النحوية، ص(ٕ) 
 . ٖٗلغة الضاد ونقوشيا المسندية، ص(ٖ) 
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 : قٔافِع اـرِٛاِن أٔفٛٓا انفه ٛح انُظهٚح نهًٕٕ٘ل، ٔيّكهح انكناٌح ْٔكفٓا ،  انًقذيح ٍْ نؽكُٚس ق

ٕٕ٘ل، ٔأًَّْٛرِّ، َٔيُٓطِ انكِّناٌح.  ًَ  ان

  . لُ: انعشتٛح انطًانٛح ٔعالقرٓا تانعشتٛح انجُٕتٛح ٔخظ  انًسُذ َّٔ  انفَْػَم األ

لُ: * : َُٔٚضىُّ ثالثحَ َيثَاِدث  َّٔ  انعال ح تٍٛ انهغح انعهتٛح انعُٕتٛح ٔانًّانٛح . األ

                               *:ٙ  ، ٔانُقَٕ انعهتٛح انعُٕتٛح انقكًٚح انرَّعهٚ  تفٛ انًٍُكانثَّاَِ

 . انفَْػمُ انثَّاَِٙ : يسائم َذٕٚح خالفٛح فٙ ضٕء انُقٕش انعشتٛح انجُٕتٛح 

ٗ: *   َُٔٚضىُّ أستَع َيسائِم :      االـرالُف فٙ اقهاب األًٌاِء انٍرَّح .األٔن

 انقُٕل فٙ اقهاب انًصُٗ ٔانعًع .ثاَٛحُ: ان *           

 انقُٕل فٙ أٔم االِرقاق  ان عم أو انًٕكن؟انثانثحُ: *                

اتعحُ: *                                 انقُٕل فٙ ؼقٛقح ق ِكاَل ٔ ِكهْرَا   .انشَّ

  : هْد َقهٗ أَْىِّ ٔانخاذًح ًَ رَ ِْ دْد ا َٙ فَّ ًَ َّرَائِطِ انرِٙ ذَ دح .انُ ٌَ َنا ِِ انكِّ َْدِم َٓدا  ْٓدهٍي  َقُْ َّهدُد انثَؽدَس تِ  شُدىَّ َلٚ

ٛالً َقهٗ انقَانٖء انَكهٚى ِٓ ٍْ َُٕ٘قاخ  ذَ ْٕ ًَ َه نه ـَ هاِظع، ٔ( ًَ اِقن ٔان َٕ ًَ  .نه

َّثَِعاً انُفطٕاخِ   ٍائِم ُير ًَ ِٖ ان  : اٜذٛح ٔ ك ا رٙد ٚثٛعحُ انثؽس اقرًاَق انًُٓط االٌرقهائٙ فِٙ َقْه

 : ًَّٔال ِْ  ٌحُ كُمِّ يٍؤنٍح تمكه يماْة انُؽٍٕٚٛ انقكياءِقنا أ  ا ْظًاِل ٔذَعُُِّة  قهٗ َيَع انِؽه

ٌَّ انر َٕٛم فٛٓا ٚؽراضُ انٗ ُيعهكَّاخ، َيَع اتكاء نأٚٙ ترَْهظٛػِ َيا أناُِ  ِٖ انًٍائِم انِفالفٛح  أل ٙ قه ا ُٚاِب ف

ًاً يقانرٙ تًا ذٕافَه  َّ٘ ِيٍ أقنح .َناِظَؽاً،  ثٕالً أٔ نقَّاً، ُيَكقِّ  نك

 : ًائِِم انِفالِف . ثاَٛا ٍَ اِف فِٙ َي َٕ فـق ذهذِٛة كراِب ا َْ ِٔ ٍائِم انفالفٛح  ًَ  ذَهذُٛة ان

 :ًٍْؤنِح، ٔلكه َثمج ثانثا ًَ ًُهّظَؽحُ فِٙ ان ِْكُ ان ا َِ انرٙ ذهقُ فٛٓا انَّّٕ ُِ أٔ انُقٕ َّق  اٚهاقُ انُ

ٛدس ال ِٚفدمُّ   ِِْك تَؽ ٍِ انَّّا ِٚ ٕ ًَ ٌَ ِيٍ انطّٕال  ًُُد تمْكه ٌطه ٌاتِق أٔ الِؼق ن يفرٕهج قٍ انُقُ ، فبَلا كا

ْعَُٗ انَعاو .  ًَ  لنَك تان

 ٔهللا أسأل أٌ ٚرقثم ْزا انعًم تقٕل دسٍ ، ٔأٌ ٚجعهّ خانػا نٕجّٓ انكشٚى .
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لُ: انعالقح تٍٛ ان َّٔ ثَْذُث األ ًَ  هغح انعشتٛح انجُٕتٛح ٔانطًانٛح .انفػم األٔل : ان

ُدٕتٙ يدٍ انهغداخ  ٌُ انعهتٛح انعُٕتٛح ٔانعهتٛح انًّانٛح ٔانهغاخ انٍايٛح فٙ انؽثّح ان هل انع ِّٕ ذُــَك

ٍدددايٛحق ٚدددح  ٔان ٛدددح ٔانعثه ٛدددح  ان ُٛٛق ٚدددح ٔانكُعاَ انٙ اندددم٘ ٚردددؤن  يدددٍ األكاق ّددًد ْدددٙ ذقاتدددم ان دددهل ان ٔ ، 

ٙ انهغح انعهتٛح انعُٕتٛح ، ٔأٔل نغح يٍ ان هل ٕٔاٜنايٛحق ٙ انرانٚؿ ْ ٙ كاٌ نٓا قٔن ف  ، ٖقانقكًٚح انعُٕت

ٓدا  ٛحً ن ًٍد ٍدثمٛح   ذ ًَدا  تان ى أؼٛا ٙٓد ٓدا تع ٛدح ، ٔٚهقث ًدح ، أٔ انقؽطاَ ٛدح انقكٚ ٓدا:  انًُٛ ٔانعهًاء ٚطهقٌٕ قهٛ

 ٗ تبؼكٖ نٓعاذٓا انّٓٛهج انرٙ ذغهة قهٛٓا ظًٛعاً فٙ ٔهاقٓا يعٓا.ق

ٙ: انٍثمٛح، ٔانًعُٛٛح، ٔانقرثاَٛح، ٔانؽٙهيٛح، ْٔٙ نٓعداخ ٔأْى انهٓعاخ ا        نعهتٛح انعُٕتٛح أنتع ْ

  ، ٔاٌرًكخ ْمِ انهٓعاخ ذًٍٛاذٓا يٍ أًٌاء انّعٕب انرٙ كاَد ذرؽكز ٘ققهتٛح، ٔنٍٛد نغاخ يٍرقهح 

  ٙ ذهك انهٓعاخ، أٔ يٍ أًٌاء يُاٚق ٌكآَى فٙ ظُٕب انعىٚح انعهتٛح .ق

ٔانَفُّٛ انم٘ كاَد ذدكٌٔ  ، 7قنعهتٛح انعُٕتٛح انقكًٚح فٙ انقهٌ انراٌع قّهٔ ك اكرّ د انُقَٕ ا

ٌٕ  ، 8قتّ ْمِ انُقَٕ ْٕ انًعهٔف  تانًٍُك  ًٙد ٔ ك أيكٍ تعك فك نيٕو ـطٓا انًٍُك انرعدهَف قهدٗ ي

                                                                 

تمك المغات التي نشأت عن العربية الجنوبية القديمة .عمم المغة العربية، ص  :المقصود ىنا بالمغات السامية في الحبشة(ٔ) 
ٖٔٛ . 

 . ٜ٘فقو المغة، ص  (ٕ)
 . ٖٛٔعمم المغة العربية، ص (ٖ) 
 . ٕ٘دراسات في فقو المغة، ص (ٗ) 
 .ٕٗٔ، األصول المرفوضة عند النحويين العرب في ضوء النقوش المسندية،ٖٜٔاليمن القديم، ص تاريخ(٘) 
 . ٜٔالعالقات الحضارية بين الجزيرة العربية ومصر في ضوء النقوش العربية القديمة، ص (ٙ) 
 . ٖٛٔعمم المغة العربية، ص (ٚ) 
 . ٗ٘دراسات في فقو المغة، ص (ٛ) 
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ٚدح ا انهغٕ ٕٓد ّدؤذٓ ، ٔقْمِ انُقَٕ ٔذؽهٛم ـٕائ ِدٛمًا قدٍ َ ُدا ال َكداق َعدهف  انٛح : فبَ ًّد ٛدح ان ا،  أيدا انعهت

:ٌ  ٔانًهاؼم انرٙ اظراوذٓا فٙ قٕٕنْا األٔنٗ، ْٔٙ  ًٍا

 ٛةةح انثائةةذج:األٔل ٓددا  ثددم ْددٙ: انعشت ٛددح انُقددَٕ انرددٙ تدداقخ نٓعاذ ٌددالو، ٔأًْ قهت ٓدداخ شددالزٓددا ا  : نع

 ٔال ٚرعأو أ كو يا ٔٔهُا يٍ َقِٕٓا انقهٌ األٔل ق. و.، ٔانٕ ٕٚح، ٔانهؽٛاَٛح، انصًٕقٚح

 :انعشتٛح انثاقٛح :ٙ  ٔٔهد  ْٔٙ انرٙ انرٙ يا َىال ٍَرفكيٓا فٙ انكراتح ٔانرؤنٛ  ، ْٔٙ انثاَ

ٍ ٚهٚق انقه(ٌ ٔانٍُح ٔانعال ح  ٕ قٔانّعه انعاْهٙ، ٔال ذعأو (شانْا انقهٌ انفايً تعك انًٛالق.  انُٛا ق

ٔد د انهغح ٔشٛقح تٍٛ  ٛدح  فقدك ٔ ٛدح انعُٕت ٛدح انقده(ٌ انكدهٚى  ٔانعهت انٛحق قهت ًّد ٓدا نغدح ألٔندٗ تانعهتٛح ان ؤَ

ٓدا انهغرد انٙاق ٔكؤٌ انٙاق نى ذؤخ اال فٛٓا، ٔانٕا ع أٌ انٙاق يٍ ّدرهي فٛ ٔدٕاخ انردٙ ذ . ٔذعدك ٌ يعدا ااأل

ٛدحق ٛدح انعُٕت انٛح ٔانعهت ًّد ٛدح ان اخ انعهت ًٌد ح يدٍ  ًٌد ٙداق فدٙ ٖانٙاق ُْا  ٔدٕخ ان ِدك أٌ ٔظدٕق   ، ٔال 

ٔدالً انعهتٛح انعُٕتٛح ْٕ ـٛه قنٛم قهٗ انعال ح انٕشٛقح تٍٛ انعهتٛرٛ ٍ، ٔأٌ انعهتٛح انعُٕتٛح نقدكيٓا ذُعدك أ

ٛددح ا ُددّ انعهت انٛحذطدٕنخ ق ّدًد ٍددُكٗقن ٘:   نغددح انً ًددك تددٍ قهددٙ انؽعدده ٛددح  - ، ٚقددٕل يؽ ٙ: انهغددح انعهت ُدد ٚع

ٙداق األٔندٗ تؽكدى أ دكيٛرٓا -انعُٕتٛح ٕدؽٗ األٔندٗ.  تًا أَٓا نغح ان ٓدٙ كدمنك انهغدح ان  ٌَّ انهغدح ، ٘ قف ًدا أ ك

ْدٙ انهغدح كايهح غٛه يُقٕٔح كم إٔٔاخ انؽهق انًعهٔفح  انٍايٛح انٕؼٛكج انرٙ ذٙى انٛح  ًّد فٙ انعهتٛح ان

   ٙانعهتٛح انعُٕتٛح انقكًٚح . ق

                                                                 

 . ٖٛٔص  عمم المغة العربية، ،(ٔ) 
 . ٘٘، ٗ٘دراسات في فقو المغة، ص (ٕ) 
 . ٜٜٔعمم المغة العربية، ص (ٖ) 
 . ٕٛٔ،  ٕٚٔاألصول المرفوضة عند النحويين العرب ، ص (ٗ) 
 . ٙ، صٔلغة الضاد ونقوشيا المسندية، ج (٘)
 . ٔٗٔعمم المغة العربية، ص (ٙ) 
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ٛدكج   ْدأقهٗ انهغى يٍ ْمِ انعال ح انٕٚ ٍْ ُٚكه ُداي َيد ْ ٌَّ ٕداناال أ دؽح اذ ِٔ ُداً فدٙ  ٚدهٖ ذثاٚ . ًٓا، ٔ

َٛد ٔفٙ يقكيح ْئالء أتٕ قًه تدٍ انعدالء انقائدم: ًْ داٌ ِؼ ٍَ اَل قدهتٛرٓى   َيدا نِ َٔ ٍداَُا  و ته ْٕ َٛد دٙ اندًٍٛ ان ِٔ ه ٔأ ا

 ٔ تعهتٛرُا .ق

ٙ: انرَّعشٚف تخظ انًسُذ ٔانُقٕش انعشتٛح انجُٕتٛح انقذًٚح .ا ثَْذُث انثَّاَِ ًَ  ن

 : أٔال : انرعشٚف تخظ انًسُذ 

  : ّتٓما االٌى ٍَثح انٗ أِكال انؽهٔف ٔقال رٓا تانعًانج فٙ انًٍٛ، ٔانرٙ ذسًٛر ًٌُٙ 

 ٌ َٛه، ٔنمنك  ال ، ٕ قهٗ ْٛمح األقًكج ؼٍة نأ٘ ٔن ٌٍُٕقذكٕ ًْ ّ ـٛ ِؼ ٔ ك اِرُٓه قُك قهًاء انعهتٛح تؤَ

ّ٘  ق َٛه ًْ َ٘ ، ٔق انقهى انِؽ َٛه كاَد ذًُع يٍ ٚهٖنّ تعٙٓى : قانفٛ انِؽًَٛه ًْ ٚك أٌ  ، ٔلكه اتٍ ـهكٌٔ أٌ ِؼ

ٌَّ ذًٍٛ،ٗ قٚرعهى انًٍُك اال تبلَٓا ًدك  ، ٘قتٓما االٌى قهتٛح اٌاليٛحرّ ٔلْة ٔن ٌٍُٕ انٗ أ ٔاقرهّ٘ يؽ

ٌَّ االٌى كاٌ ِائعاً قُك انعهب ؼرٗ فٙ انًّال،  ثم ا ٌالو . ق ّ:  ا     ٙقثكانقاقن تافقّٛ تقٕن

  : ٍدُكأغمُ خةظ انًسةُذ ٔدم انً ّده ٌٕ ؼدٕل أ ّدرق يدٍ  اـرهد  انًٍر َدّ ي   فدمْة أكصدهْى اندٗ أ

ٚدهٖ تعدٗ ثداؼصٍٛ أََّدّ قدى َ دٌه يدٍ اناألتعكٚاخ انٍايٛح انًّانٛح، ٔو ّدرق يدٍ انقهدى انكُعداَٙ، ٔ ي

ٛدح ُدا يدٍ أ دكو انكراتداخ انكُعاَ ًدا  قهًاء انعهتٛح أٌ انكراتاخ انعهتٛح انعُٕتٛح أ دكو وي ، ٔاندهاظػ ك

ٓدا ٔتدٍٛ  ٚهٖ انككرٕن/ ظٕاق قهٙ : ُدا  هٛهدح، ٔال ٕٚظدك تُٛ ٔدهح انٛ أٌ ٕٔن األتعكٚاخ انقكًٚح انٕا

  7َا فٙ ذعٍٛٛ أٔهّ، ٔقهّٛ فانًٍُك ـٌّٛ  ائى تماذّ . قٚ ٛك كثٛه ٕٔن انًٍُك ذّاتّ

                                                                 

 . ٖٕٚ، ٜٙٔ، صٙٔ، المفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالم ،جٔٔ،صٔفحول الشعراء، ج طبقات(ٔ)  
 ٜٕٓ، األصول المرفوضة عند النحويين العرب ، صٖٕٗتاريخ المغات السامية، ص  (ٕ)
 لسان العرب ، ) س ن د ( ، ) ج ز م ( .(ٖ) 
 .ٕٔٔ، صٕالمقدمة ، ج(ٗ) 
 .ٖٕٗتاريخ المغات السامية، ص (٘) 
 .ٜٕٓ. بتصرف ، األصول المرفوضة عند النحويين العرب ، ٜٔٔتاريخ اليمن القديم، ص(ٙ) 
 ٕٔٔ-ٜٕٓ، صالعرب، األصول المرفوضة عند النحويين ٕٗٔ، ص٘ٔالمفصل في تاريخ العرب ، ج(ٚ) 
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  :ّ  نذثٓا ذركٌٕ أتعكٚح انًٍُك يٍ ذٍعح ٔقّهٍٚ نيىاً نهؽهٔف، أتجذٚح انًسُذ ِٔسًاذ

 ، ٔذًصم إٔٔاخ انؽهٔف انعهتٛح انؽكٚصح تىٚاقج ٕٔخ ٔاؼك ُٚطدق يدٍ ٔانعانى انثهعٛكٙ ظاي نٚكًُى ق

 ٍ ٍ انٍٛ ٔ ك شثد ْما انُٕٕخ فٙ انقهاءاخ انقه(َٛح قُك ؼًىج  فقك  ، ٕٔانٍّٛقيفهض  هٚة يٍ انٍٍٛ، تٛ

او  ًِد ٚداً فدٙ  ٕندّكاٌ ٚقهأ تب ٍدٍٛ وا ِدؤَّ–ان دَها -ظدمَّ  ِّٕ ْْدِكََا ن ٍدرَقِٛى ا ًُ ٔدٕنج  ٖ ق[ ٙ]ان اذؽح،َٚ ان ْدمِ  ٔ

 ؼهٔف انعهتٛح انعُٕتٛح يقاتهح تانؽهٔف انعهتٛح انًّانٛح: 

ٚدح ٔؼهٔفّ يُ ٕهح غٛه يرٕهح،  ٔنرًٛٛى انكهًاخ تعٙٓا قٍ تعٗ َٔ٘ع انكُرَّاُب ـطٕٚاً يٍرقًٛح قًٕق

ٚدكج ق ٛدح يدٍ انرُقدٛٛ ٗذّٛه انٗ اَرٓاء انكهًح ٔانٗ اتركاء كهًح ظك ْدٙ ـان ّدكهح، ٔ ٛده ي ًدا أٌ ؼهٔفدّ غ  ، ك

ًدا انؽدال فدٙ ٘انًٕظٕق فٙ قهتٛرُاق ّدكٚك انؽدهف، ٔ دك ٚكردة انؽدهف يدهذٍٛ ك ٛدّ قاليدح نر  ، ٔال ذٕظدك ف

ٌَّ انؽهف يّكق . قاأل  ٙ تعكٚاخ األٔنتٛح نهكالنح قهٗ أ

 ْٔٙ إٔٔاخ ٌاكُح، ٔنى َق  قهٗ كٛ ٛح انُطق تكهًاخ انهغاخ انًُٛٛح انقكًٚح قهٗ ٔظّ    

                                                                 

 . ٜٔٔمختارات من النقوش اليمنية القديمة، ص (ٔ) 
 .  ٓٔ، قواعد النقوش العربية الجنوبية، ص ٜٔٔاليمن القديم، ص تاريخ(ٕ) 
 . ٕٓ، صٔ، زاد المسير في عمم التفسير،جٚٓٔ، صٔمعاني القراءات، ج(ٖ) 
 . ٔٔ، قواعد النقوش العربية الجنوبية، صٕٙٔ، ص٘ٔالمفصل في تاريخ العرب ،ج(ٗ) 
 . ٕٚٔ، ص ٘ٔالمفصل في تاريخ العرب ،ج(٘) 
 . ٕٚٔ،ٕٙٔ، ص٘ٔ، المفصل في تاريخ العرب،جٖعمم المغة العربية الجنوبية القديمة، صالمختصر في (ٙ) 
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ٍ ٚهٚق انُقَٕ، ٔذعهق ْما انهٌى يٍ ؼهف انًك ٚععم  هاءج كم كهًح  ٚقُٛٙ. فٓٙ نى ذٕم انُٛا اال ق

 ٔ يؽرًهح نعكج ٔظِٕ . ق

 ٚكرثٌٕ   كٔيٍ انًٍٛٛ فٙ انعاقج، ٔذُرٓٙ فٙ انٍٛان،  كراترّذثكأ  ٔف انًسُذ:ِكراتح دش 

 ٕ قٍٛ انطهٚقرٍٛ ؼرٗ ذُرٓٙ انكراتح.ٔ ك ًٚىظٌٕ ت فٙ انًٍٛٛ،يٍ انٍٛانأٚٙا، ُٔٚرٌٕٓ تانٍطه

 انرَّعشٚف تانُقٕش انعشتٛح انجُٕتٛح انقذًٚح: ثاَٛـا : 

ًدٕل  ٍدُك، ٔذًصدم يع ْدْٙٙ انرٙ كرثد تفدٛ انً ٍدٛح فدٙ اندًٍٛ، ٔ ٛدح،  انهٓعداخ انهئٛ ٍدثمٛح، ٔانًعُٛ ان

ٙددهيٛح ٛدح، ٔانؽ ّدده ، ٖقٔانقرثاَ ٌدع ق ّد د فددٙ انقددهٌ انرا ُددا  ، ٔٗقٔ ددك اكر ٓددا ؼرددٗ ٔ ر تهددا انًعدهٔف يُ

َدى  ؼ اظداً ٓٓٓٓٔانؽا٘ه ؼٕانٙق ، كُرثد انغانثٛح انعظًٗ يُٓا قهدٗ انؽعده أٔ انثهٔ ٍّٓ   قّهج (الف ََ

 يٕا٘ٛع ـأح ظكاً، ًٚكٍ ذقًٍٛٓا انٗ أنتع يعًٕقاخ: ذعانط، ٔقهٛٓا يٍ انىٔال

 ْٔٙ انًهاٌٛى انرٙ ٕٚكنْا انًهك أٔ انقثٛهح . َػٕظ ذُظٛى انذٛاج انعايح:  ٔ

 :ْٔٙ َقَٕ انٓثاخ ٔانقهاتٍٛ، ٔاالقرهافاخ. -ْٔٙ األكصه قكقاً ٔأًْٛح- َػٕظ دُٚٛح  ٕ

  َػٕظ يرعهقح تانًًرهكاخ:  ٖ

 يُّآخ أٔ ذٌٕٛعٓا.ْٔٙ َقَٕ ذرعهق تًُاٌثح ا ايح 

 :  َػٕظ ذزكاسٚح  ٗ

ٛدح   ٘ ق نرًعٛك انًهك أٔ انّفٕٛاخ انٓايح فٙ انًًهكح . ْدمِ انعهت ٔدٕل  ْدمِ انُقدَٕ اندٗ أ ٔ ك ْكذُا 

 ٔ .قانعُٕتٛح انقكًٚح، ٔانٗ ٚهٚقح نًٌٓا ٔأٌهٕب ذعثٛهْا

                                                                 

 . ٖٙفقو المغة ، ص (ٔ) 
 . ٕٙٔ، ص٘ٔ، المفصل في تاريخ العرب ، جٓٔقواعد النقوش العربية الجنوبية، ص (ٕ) 
 .ٕٗٔ، األصول المرفوضة عند النحويين العرب ٜٔٔتاريخ اليمن القديم، ص(ٖ) 
 . ٖٛٔالمغة العربية، ص  عمم(ٗ) 
 . ٔٓٔ -ٜٜمختارات من النقوش اليمنية القديمة، ص (٘) 
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:٘ ٚدك ُدإٚٛي غٕ ٕدْٕ فدٙ  ٔقٍ ْمِ انُقَٕ ٚقٕل انًٍرّهق ا ٚطدانٙ اغ ٌَّ ذهدك انُ انغاندة  ا

ًدداقج  ُدا تان ٛدح فدٙ افاقذ ٓدا كاف ٓدا، ٔنكُ ْدٙ تعُٛ ًدداخ ذركدهن  ٓدا ذقهٚثداً قهدٗ كه ّدرًم فدٙ ظًهر ْدٙ ذ يدٕظىج ، ٔ

ٕدْٕ  ْدمِ انُ انٛح ... اٌ أغهدة  ًّد ٛدح ان انهغٕٚح قٍ ْمِ انهغح، ٔقٍ انفٕائٓ انرٙ ذرًٛى تٓا قدٍ انعهت

 ٕ قٚكّ  فٙ أ م االؼرًاالخ ٔظٕق أقب اٌ نى ٚكٍ نٓا أ٘ أشه (ـه .

ٗ: انفػم انثاَٙ : انًسأنح   ٖ قاالخرالف فٙ إعشاب األسًاء انسرح األٔن

 اـره  أئًح انُؽٕ فٙ اقهاب األًٌاء انٍرح قهٗ يماْة :

  ْدٕ يعهتح تانؽهٔف َٛاتح قٍ انؽهكاخ  أَٓا :  ٔجًٕٓس انثػشٍٚٛ ،(4)سٛثّٕٚاألٔل: يزْة ْدما  ٔ

 األكصه ٔاألِٓه فٙ اقهاتٓا. 

 يةز :ٙ ٓةٕس انكةةٕفٍٛٛ، ٔيةُٓى انكسةائٙ، ٔانفةشاء: انثةاَ ٓددا يعهتدح تانؽهكداخ ْة جً َّ انؽددهٔف  ٔأَ

ٛدداء قاليددح   اـً يعدد ٍددهج ٔان ٕددة، ٔانك ح ٔانددٕأ قاليددح نههفددع، ٔان رؽددح ٔاألندد  قاليددح نهُ ٙدًد فان

 (5)نهعه

 األن  ٔانٕأ ٔانٛاء ْٙ ؼهٔف اقهاب ٔقٔالٌّ قهٗ ا قهاب . : ثانثان ٌَّ َٔسثّ أتٕ دٛاٌ ألتةٙ أ

ٕ قهٙ ٔظًاقح يٍ أٔؽاتُا انٗ أَٓا ؼهٔف اقهاب، ٔقٔال قهٗ  ائالً عهٙ انفاسسٙ،  :  ٔلْة أت

 ( . 1) .  ا قهاب

                                                                                                                                                                                                             

 . ٕ٘دراسات في فقو المغة، ص (ٔ) 
  ، ، األصول المرفوضة عندالنحويين العربٚٛص محاضرات في تاريخ اليمن والجزيرة العربية ،(ٕ) 
 . ٕٙٔ،ٕ٘ٔص      
-ٖٜٔ، التبيين عن مذاىب النحويين ، ص ٕٛ/ٚٔ، صٔتفصيل المسألة في: اإلنصاف في مسائل الخالف ،ج ينظر(ٖ) 

  .ٜٕ، ٕٛائتالف النصرة ، ص ، ٕٓٓ
 لم يعرض سيبويو إلعراب األسماء الستة ولم يعقد ليا بابا منفصال ، ولكنو ذكر إعرابيا عن العرب بقولو:  (ٗ)

 . ٖٓٙ،  ٖالكتاب، ج."يقول: ىذا ىنوك ورأيت ىناك ومررت بينيكواعمم أنَّ من العرب من "     
 . ٖٔٔ، صٔىمع اليوامع، ج (٘)
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ّ يا ٚقطع تاذ ا ّ انرّاو يع ٌٛثّٕٚ فٙ  ِّٕ ٌَّ فٙ ََ ّٙ فٙ ْمِ انًٍؤنح غٛه ٔؽٛػ  أل ٘ ألتٙ قه ٍَِٔثحُ ْما انهأ

ٌَّ ْمِ انؽهٔف نٍٛد قالياخ  اقهاب ٔال قٔال قهٛٓا، ٔاًَا ْٙ ؼهف اقهاب ٔانؽهكاخ يقكنج قهٛٓا، أ

ٙ قأـٕي  ٔتاتّ ؼهف ا قهاب انم٘  ٌَّ انٕأ ف ّٙ:  ٔانكنٛم قهٗ أ ٌَّ ؼهكح يا  ثهٓا ذاتعح نٓا. ٚقٕل أتٕ قه ٔأ

ٌَّ ْٕ انالو ٔندًٛ تعاليدح ا قدهاب ٔال قالنردّ  دٕنٓى:قايُهإ ٔاتدُُى  فدؤذثعٕا يدا  ثدم ؼدهف ا قدهاب، ف ًدا أ ك

ٛدك  َٔؽدِٕ  انًٓىج فٙقايهة  ٔانًٛى فٙقاتُى  ؼهف اقهاب نًٛ تكالنح اقهاب، كمنك ؼهف انهدٍٛ فٙقأـ

 (2)ؼهف اقهاب .

 ق أتاي ، ٔأـاي ، ٔؼًاي ، : شاتعان ٌَّ ٌَّ ق فاي، ٔ لا يال  يعهتاٌ تؽهكاخ يقكنج ، ٔأ أ
 

(3)ٔنرهًٛمِ أتٙ قهٙ انهَك٘.  ُْٔاي  يعهتح تانؽهٔف. ٍَٔثّ أتٕ ؼٛاٌ ٔانٍٕٛٚٙ نهٍٓٛهٙ
 

    ِّٕ ٌَّ فٙ َ يا ٚقطع تؤَٓا يعهتح تانؽهكاخ انرٙ  ثم انؽهٔف  ٍَّٔثح ْما انهأ٘ نهٍٓٛهٙ غٛه ٔؽٛػ  أل

ٙ: ٔانؽهٔف اِثال. ٙ  ٕنك  أؾ  ، ْٙ تعُٛٓا قاليح انهفع  ٚقٕل انٍٓٛه ٙ قاليح انهفع ف ْ ٙ   فانًٙح انر

ـدٕي فدٙ ٓدا يدّك ق أ ٕددٕخ ت ٌَّ ان ٌدى، ٔنددى   ، اال أ ٘ددافح اندٗ يدا تعددك اال ُدٗ تا  ًدٕا انًع ًددا ذً ًددٕا انه دع ك نٛرً

ٚدك   ٚؽراظٕا يع ذطٕٚم ؼهكاخ ا قهاب انٗ اقاقج يا  ك ؼمف يٍ انكهًح نأٌا، كًا ال ٚعاق يا ؼمف يدٍق 

(4)ٔق قو   
 

ٌَّ انًمْة األٔل أٔنَٗ تانقثٕل ٔانرهظٛػ   نعكج أيٕن يُٓا : ٔٚشٖ انثذث :  أ

 فٙ  :أٔال ٌَّ صُٙ ّيمْثأ ًُ ٓٛكاً  ْقهاِب ان ًْ محً ٔذ ِٚ عِ  َيىٚكُ فائكج  ألََّّ َُٚعكُّ ذَٕ ًْ  انًمكه  َٔظ

                                                                                                                                                                                                             

 . ٜٖٛ، ص ٕارتشاف الضرب، ج(ٔ) 
 . ٜٙٛالمسائل البصريات، ص ، ٕٛ، صٔالتعميقة عمى كتاب سيبويو، ج(ٕ) 
 . ٖٛٔ، ص ٔ، ىمع اليوامع، جٖٛٛ، ص ٕارتشاف الضرب، ج(ٖ) 
 . ٛٚنحو،  صنتائج الفكر في ال(ٗ) 
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ًُ ْدهق ًدا فْهَقداٌ َقهَددٙ ان ُ َّٓ ٛة، (1)انٍَّدانى تدانؽهٔف ألَ ٌدقٛ :اثاَ ٌَّ ؼدهف اِ قدَهاب َيددا اِلا  ُددٗ  أ ِّ يع ٚفردمُّ تِد

نَٕ َكاََد اقهاتاً  َٔ َِْمِ انُْؽُهٔف َكَمنِك  َٔ ح  ًَ ٚدح :اثانث، نى ٚفرّم َيْعَُاَْا تٍقّٕٚانَْكهِ ٚدكج فدٙ َٓا ٌَّ انؽهٔف يى أ

َّؤَِْٛس ٔأن ّ ٌْى،فََكاََد ُؼُهَٔف اِْقَهاب كراء انر م فِٙ كمَّ ُيعهب أٌَ  :ساتعا  ،ااِل ْٔ اأْلَ َٔ اء يعهتح  ًَ ٌْ ٌَّ َِْمِ اأْلَ أ

 ٕ قٚكٌٕ نَُّ ؼهف اِْقَهاب.

ٌ: ْم ًٚكٍ نهغح انعشتٛح انجُٕتٛح أٌ ذَفِػَم فٙ ْزا انخالف ؟   ٔانسؤال اٜ

ٌَّ انقانٖء نهُقَٕ انعهتٛح انقكًٚح ٌٛعك  ٕدؽٗ األٔندٗ  فٛٓاانؽقٛقح أ ا ذًصم انهغدح ان  انفثه انٛقٍٛ  ألََّٓ

ل َّٔ ًُعهِّى األ ػُ يٍ  ٔفٛٓا ، ٖقتؽكى أ كيٛرٓا ٔان ل األقنح يا َُٚهظِّ َّٔ  يُٓا : . انًمَْة األ

 :ًانهغح انعهتٛح انعُٕتٛح ال ذٙىُّ َٕٕٔاً يّكهح فٙ َقِٕٓا  ٔلنك نعكو ٔظٕق  أٔال ٌَّ  أ

ٍدُكٚح اذفدمخ ؼدهف  ثاَٛاً:، ٗ ، أٔ انعالياخ انكانح قهٗ ا قهابقفٙ ـطٓاانؽهكاخ  ٌَّ  ٕاقك انكراتح انً أ

فعِ انثاء   نههَّ
ٌَّ ْمِ انقٕاقك اذفمخ ؼهف انًٛى قاليح نهرٕهٚ  ٔا قهاب  ثانثاً:، ٘ قأٔل انًٙانل قاليحً أ

ُددٌٕ  ُ ٕددهفح ال ذ ٛدده انًُ اء غ ٌدًد ٌَّ األ ُددٍٕٚ، ٔيعددهٔف أ ْددٕ قاليدح انر ًددٛى فددٙ ا قددهاب  ٌَّ ؼددهف ان يعداً  أل

ٌَّٕق ُد ًدٛى كعاليدح ذكردة ٔال ذُقدهأٙتان ٕؽٗ، فٓٙ تفٛ انًٍُك يصهٓا ال ذ ٓدما كداٌ ؼدهف ان ٍَّ .   7ق  ، ٔن نكد

َّٕ ان َّفم قنٛالً قهٗ قكو ٔظٕق ا قهاب فٛٓا  ـه ُو ا قهاَب ال ًٚكٍ أٌ ُٚر ِّٕ هغح انًٍُكٚح يٍ انعالياخ انرٙ ذُـق

ّدكم ٔٚؽددهي  ْدٕ اندم٘ ٚ ٍداٌ  ٓددا، فانه ٌدرفهاظّ يُ ْدٕ يدا ال ًٚكدٍ ا ْدٕ انُطددق، ٔ ًداَق فدٙ ا قدهاب  ٌَّ انع أل

                                                                 

 . ٕٛ٘، صٔتمييد القواعد بشرح تسييل الفوائد ، ج (ٔ)
 . ٗٓٔ، ٖٓٔ، ص ٔج المباب في عمل البناء واإلعراب ،(ٕ) 
    . ٚٔلغة الضاد ونقوشيا المسندية، ص (ٖ) 
 .   ٖٔ، ص  ٚٔالمفصل في تاريخ العرب، ج(ٗ) 
 .    ٖٚٔمختارات من النقوش اليمنية القديمة، ص (٘) 
 .      ٔٓٔالضاد ونقوشيا المسندية ، ص  لغة(ٙ) 
 .   ٖٕالسابق نفسو، ص (ٚ) 
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ٙددٛا ٍددُح.األن دداظ ٔفددق يقر ؤكةةذ إعةةشاب األسةةًاء انسةةرح ذٔيةةٍ انُقةةٕش انًسةةُذٚح انرةةٙ ٔ قخ  ٕاقددك األن

ٌ:األٔل،(2( فٙ كراب َقٕش يسُذٚح ٔذعهٛقاخ )12انُقص سقى ):تانذشٔف ٍدطه  :ٔفّٛ ضاْذا ٔنق فٙ ان

 انراٌع ٔانعّهٍٚ :

 

 

ّداْك فدٙ  ٕندّ ٓددٕ:           ٔان ٘: ٔأـٛ ٓددا ، أ ٛددح يدٍ األقٔاخ انردٙ ُٚفدرُى ت ٔق اندٕأ  األٔندٗ نهعطد  ، ٔانصاَ

ُداي  انًصُٗ فٙ نغح انًٍُك. ٍدُك :  ... ْٔ ٚدح نهغدح انً ِدهف اندكٍٚ فدٙ ؼكٚصدّ قدٍ انقٕاقدك انُؽٕ ًدك  ٚقٕل أؼ

ُدٌٕ   ٛداء ٔان ٓدا : اندٕأ ٔان ُدٗ يُ ٓدا انًص ٛدح (، ٖ )أقٔاخ أـهٖ ُٚفدرى ت ْدما اندُقُ تدانؽهٔف انعهت ٔدٕنج  ٔ

ٍّ قهٗ ق ٔافٙ ألنغ   ٌدٛ انًّانٛح : فهٍٛرًه ا نّق انًقّ شٕٓاٌ   فٙ انً ُدك  ِدعه تانؽظٕج ٔانه٘ا ق كْى ق 

ٔن ع ق أـّٛ   (،ٗ )ق قهٓاٌ َٓ اٌ يهك ٌثؤ  اتُٙ أٔذه يهك ٌثؤ ٔل٘ نٚكاٌ   ٔأـّٛ ق ؼٛأ قصره ٚٙع   

 ق ٌٛكْى   يعهٔن ٔقاليح ظهِ ؼهف انٛاء .األًٌاء انٍرح يعطٕف تـانٕأ قهٗ اٌى يٍ 

  : َٙٔنق فٙ انٍطه انصانس ٔانصالشٍٛ :انطاْذ انثا 

 

  

 

٘: ٔأـٕٛٓ،ٕٔٔنج انُقُ تانؽهٔف انعهتٛح انًّانٛح: ٔنٍٛرًه ا نّ ق :         ٔانّاْك فٙ  ٕنّ : أ

ٌدٛكّٚ  ٔدهج  ٛدّ تًُا ُدائى ٔاأليدٕال فدٙ أ٘ يكداٌ ٚقدٕو ف انًقّ ، ٌٛك أٔاو   فٙ انًُم قهٗ قثدكِ ق ٔافدٙ   تانغ

                                                                 

 .   ٖٔ، ٚٔالمفصل في تاريخ العرب، ج (ٔ) 
 .  ٔٓٔنقوش مسندية وتعميقات ، ص (ٕ) 
   . ٕٚٚتاريخ اليمن الثقافي ، ص  (ٖ) 
 .   ٘ٓٔنقوش مسندية وتعميقات ، ص (ٗ) 
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ٛدّ نهقردا َدّ ان ل أٔ نهًهاتطدح قِعه أٔذه يهك ٌثؤ ٔل٘ نٚكاٌ  ٔأـّٛ قؼٕٛ قصره ٚٙع  ٔفٙ أ٘ يكاٌ ُٚركتا

ٍدرح يعطدٕف تدٔن ع قأـّٛ ٔ(. )ٔانؽهاٌح ٌٕاء أكاٌ انًكاٌ  هٚثا أو تعٛكا اء ان ًٌد انٕأ قهدٗ  :اٌى يٍ األ

  ٌٛكّٚ يعهٔن ٔقاليح ظهِ ؼهف انٛاء

 ( فٙ كراب َقٕش يسُذٚح ٔذعهٛقاخ18انُقص سقى )(2) 

 : ْك ٔاؼك ٔنق فٙ انٍطه انؽاق٘ قّهفّٛ ِا 

 

:ّ ٘: ٔأـٕٛٓ، ٕٔٔنج ْما انُقُ تانؽهٔف انعهتٛح انًّانٛح :             ٔانّاْك فٙ  ٕن  أ

ٌدثؤ  ٔل٘  ٔنًُٛؽًٓا ق انًقّ شٕٓاٌ ٌٛك أٌٔ   ٌاليح ٌٛكًْا ق اٚم ِهغ ٚؽٙة ٔٚؤول تدٍِّٛ   يهكدٙ 

ٍدرح   ٖ ق نٚكاٌ ، ٌٔاليح قثكّٚ ق ٚكو ٚكنو   ٔأـّٛ ق ٌعك قصره   اء ان ًٌد ٔن ع ق أـّٛ   : اٌى يدٍ األ

 تا ٘افح ٔقاليح ظهِ ؼهف انٛاء .يعهٔن 

ٌَّ انهغح انعهتٛح انعُٕتٛح َٔقِٕٓا انًٍُكٚح  ك نظَّؽد انفالف -ُْا– ٔ انشاجخ ؼٕل اقهاب األًٌاء  أ

ٌَّ ندىٔو ق أـٛ ْدا، ٔأ ٌَّ األٔم ْٕ اقهاتٓا تدانؽهٔف ال تغٛه ٛدٌم قهدٗ ٓدٕانٍرح، ٔأ ٛداء قن ٓدى كدإَا   ان أَ

ًدا ٛداَء، ك ٓدا ان ٓددا األند َ  ُٚهىيَٕ ٌَّ يدٍ انعدهب يدٍ أنىي ٕدهِ  -أ ا قدهاب تانؽهكدداخ  ٔظعدم -قهدٗ نغدح انق

 .   ٗقتؤتاُِ   يهنخُ َؽٕ  ٕنك : ْما أَتَاُِ، ٔ نأُٚد أتاُِ، ٔ ، انًقّكنج قهّٛ

َْا   كقٕل انّهاظى:  أَتَا أَتَا َٔ َْا  ٌَّ أَتَا َْا ***إِ ْجِذ َغاَٚرَا ًَ  (5.) قَْذ تَهََغا فِٙ ان

                                                                 

 .   ٘ٓٔالسابق نفسو ، ص (ٔ) 
 .   ٖٗٔص  سو ،السابق نف(ٕ) 
 .   ٙٗٔ ، ٘ٗٔ صنقوش مسندية وتعميقات ، (ٖ) 
 .ٖٛٔ/ ٔتوضيح المقاصد، ،ٜٙٔ/ ٔالممحة في شرح الممحة،، ٛٔ، ٚٔ/ ٔاإلنصاف،(ٗ) 
 ، وُينسبان لُرْؤَبة ٓ٘ٗ، ٜٗٗبيتان من الّرجز المشطور، وينسبان إلى أبي الّنجم العجمّي، وىما في ديوانو (٘) 
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 ٔ قانًسأنح انثاَٛح : انقٕلُ فٙ إعشاب انًثُٗ ٔانجًع 

 : قهٗ يماْةؼٕل قالياخ اقهاب انًصٗ ٔانعًع اـره  أئًح انُؽٕ 

 ٍٛٛل: يزْة انكٕف َّٔ ٌَّ األن  ٔانٕأ ٔانٛاء فٙ انرصُٛح ٔانعًع تًُىنح ان رؽح ٔانًٙح :األ   أ

  أَٓا اقهاب . ٔانكٍهج فٙ

 ٍٛٚيزْة انثػش :ٙ ٌَّ األن  ٔانٕأ ٔانٛاء فٙ انرصُٛح ٔانعًع ؼهٔف اقهاب.:انثاَ     ٕق أ

  :األن  ٔانٕأ ٔانٛاء فٙ انرصُٛحانثانث: يزْة أتٙ انعثاس انًثشد ٔاألخفص ٌَّ   فقك لْة انًثهق انٗ أ

ٓدا ذدكل قهدٗ ا قدهاب   ًدمْة اندٗ ٔانعًع نٍٛد تبقهاب ٔال ؼهٔف اقدهاب ٔنكُ ْدما ان دَة  ٍَ ََٔ

ُ .ق َّٓ تكٌٕ األن  فٙ انًصُٗ ٔانٕأ فٙ  ٖ األـ ـــ َ ّ ُ ـالُف لنك  ألَ ٔانصاتُد فٙ كراب األـ 

ُدٍٛ  نُِٛ ْدَهَق يدا تدٍٛ قاليرٍٛ نإلقهابظًع انًمكه انٍانى  ٚداء  االش ٛدس ٚقدٕل:   ٔفدرُػ يدا  ثدم ق ، ؼ

 ، ٗق قالفح نههفع، ُٔظِعَم نفع االشٍُٛ تـقاألن   االشٍُٛ ٔانعًٛع. ُٔظِعَم انهفعُ تـقانٕأ   نٛكٌٕ 

ٕدة  ٚداء  فدٙ انُ ٔٚقٕل فٙ يٕ٘ع (ـه: ظًعُ انًمكه انٍانى التكَّ نّ يٍ قاليحقٔأ  فٙ انهفع، ٔق

                                                                                                                                                                                                             

والّشاىد فييما : ) أباىا ( الثّانية؛ ألّنيا في موضع الجّر بإضافة ما قبميا  .ٛٙٔوىما في ممحقات ديوانو بن العجاج ،      
، شرح ٘٘ٔ/  ٔ، شرح ابن عقيل،ٙٙٔ/ ٔينظر: مغني المبيب، عمى لغة القصر. إلييا، ومع ذلك فقد جاء بيا باأللف

 .٘٘/ ٔاألشموني،
، التبيين عن مذاىب ٖٓ، ٜٕ، ائتالف النصرة ، ص ٜٕ، ص ٔتفصيل المسألة في: اإلنصاف في مسائل الخالف، ج(ٔ) 

  ٔٚ٘-ٛٙ٘، صٕ، ارتشاف الضرب، جٗٙ-ٕٙ، أسرار العربية، ٕٛٓ-ٖٕٓالنحويين، ص 
 .ٜٕائتالف النصرة ، ص (ٕ) 
 .    ٗ٘ٔ، صٕالمقتضب، ج (ٖ) 
 .   ٘ٔ، ص ٔمعاني القرآن، ج(ٗ) 
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ٔ ك َا ُ انُؽٌٕٕٚ ْمِ انًماْة ٔنقُّْٔا كهٓا، ٔـهٓ أتٕ  ٔ قٔانعّه، ًْٔا قاليراٌ نإلقهاب .

ٌَّ ْما انفالف نًٛ ذؽ  ٕ ق رّ ٚائم، ٔال ُٚثُٙ قهّٛ ؼكى.ؼٛاٌ انٗ أ

ٌَّ يا لْة انّٛ ٔٚشٖ انثذث   أٔنٗ تانقثٕل ٔانرهظٛػ   نعكج أيٕن يُٓا: انثٕهٌٕٚ: أ

 :ًٔدم فدٙ كدم يعدهب أٌ ٚكدٌٕ ندّ ؼدـهف اقدهاب  ألٌ ا قدهاب  أٔال ٌّ انًصُٗ ٔانعًع يعهتداٌ، ٔاأل أ

 ٖ كانعهٖ انًؽراض انٗ يؽم، ٔانؽهف يؽهّ. لكهِ انعكثه٘.ق

  :ًًَّا ِوٚكخ ذهك انؽهٔف   نهكالنح قهٗ انرصُٛح ٔانعًع، ٔانخ يٍ ذًاو انكهًح انرٙ ثاَٛا  ن

ددَعد نددمنك انًع ِ٘ ٛددس فُٙٔ ٕددانخ تًُىنددح ذدداء انرؤَ ًددح  ٔاألندد ُددٗ  ف ًددا  ق ائ ٍددة، فك ٚدداء انُ فددٙ قُؼثهددٗ  ٔ

ْدما   ٗق كمنك ْمِ انؽهٔف ْاُْا.لكهِ اتٍ األَثدان٘.ؼهف اقهاب، فأقانراء، ٔاألن  ٔانٛاء  أٌ ٔفدٙ 

 انًٕ٘ع إٌٔق يٍ األقنح، ٔانُقَٕ انًٍُكٚح يا ٚئكِّكُ اقهاتًٓا تانؽهٔف : 

 : ًانً هق يعهٌب تانؽهٔف،  ٘ قانًصُٗ ٔظًع انًمكه فهقاٌ قهٗ انً هق  أٔال ٌَّ كدمنك انؽدال فدٙ  فكًا أ

ٗ ٔظًع انًمكه انٍانى، ا َ انعهتٛح انعُٕتٛح ثاَٛاً: قهاب انًصُ نعكو ٔلنك    َٕٕٔاً يّكهحال ذٙىُّ انُقٕ

هردهظٛػ فدٙ ما انكنٛم ْٕ َ ٍّ اندكنٛم األٔل نٔظٕق انؽهكاخ تٓا، أٔ انعالياخ انكانح قهٗ ا قهاب. ْٔ

ٍدؤنح  ٙدانل قاليدحً  ثانثةاً:األٔندٗ، انً ٍدُك اذفدمخ ؼدهف ق انثداء  فدٙ أٔل انً ٌَّ  ٕاقدك انكراتدح تفدٛ انً أ

فعِ، ْٔما انكنٛم ْٕ َ ٍّ انكنٛم انصاَ ٛدح األٔندٗٙ نهرهظٛػ فٙ انًٍنههَّ ْدمِ انقٕاقدك  ساتعةا:، ؤنح انفالف  ٌَّ أ

ْٔما انكنٛم ْٕ َ ٍّ انكنٛم انصانس نهردهظٛػ فدٙ ، قانًٛى  قاليح نهرٕهٚ  ٔا قهاب يعاً اذَّفمخ ؼهف

ٙ ذئكك اقهاب انًصُٗ خايساً : ، انًٍؤنح انفالفٛح األٔنٗ ً٘د انعهتٛح انعُٕتٛح انعكٚك يٍ َٕٕٔٓا انر

 يُٓا: نًمكه تانؽهٔف.ٔظًع ا
                                                                 

 . بتصرف.   ٙٔ، صٔالسابق نفسو، ج(ٔ) 
 .    ٔٚ٘، ص ٕارتشاف الضرب، ج(ٕ) 
 .   ٗٓٔ، ص  ٔالمباب في عمل البناء واإلعراب، ج(ٖ) 
 .  ٖٓ، ص ٔاإلنصاف في مسائل الخالف، ج(ٗ) 
 . ٓ٘ٔ، ٔ، عمل النحو، ج ٕٛ٘، ص ٔتمييد القواعد بشرح تسييل الفوائد، ج (٘)
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 (فٙ كراب َقٕش يسُذٚح ٔذعهٛقاخ 5انُقص سقى ). ٌفٙ انٍطه انهاتع: :األٔل :ٔفّٛ ِاْكا  

٘: َيهَِكٙ ٌثؤ       ٔانّاْك فٙ  ٕنّ  ٙ:  ٕٔٔنج ْما انُقُ تانؽهٔف انعهتٛح انًّانٛح ،: أ قهدٗ انُؽدٕ انردان

َدط –ْما ْٕ انقٛمق ِهغ اٚم أٌؤن انمنَعٙ  ُدٙ لنا ٛدال  ثائدمق ليدهٖ  ، ٔ دك ذقدهب اندٗ انًقدّق  –يدٍ ت أ 

انمنَعٙ  نقدكنج ٔ ٕجقانًقدّ، تعدم،أٔاو  يعثهاً تّ قٍ انؽًك يٍق ِهغ اٚم  شٕٓاٌ ٌٛك، أٔاو ، تُٕى لْثٙ

ٌددهى ٌٛكٚٓىق َدّ ؼ ددع ٔ ُدّ قيأل ٌددهل   ٔات ً أ ِدًد ٚددكاٌٌددعك  ٌددثؤ ٔل٘ ن ًددك   يهكددٙ  ٔن ددع ق ، ٔ()هشددكو ٚٓؽ

 اتق يُٕٕب تؽهف انٛاء ألَّ يصُٗ : تكل يطَيهَِكٙ 

 : َٙٔنق فٙ انٍطه انهاتع قّه : انطاْذ انثا  

 

ّداْك فدٙ  ٕند ٌدثؤ            ّ :ان انٛح قهدٗ انُؽدٕ ،  أ٘ : َيهَِكدٙ  ًّد ٛدح ان ْدما اندُقُ تدانؽهٔف انعهت ٔدٕنج  ٔ

:ٙ ِداٚعًٓا  ٔكم ٕج انًقّ ال قاق ٌٛكاْى ٔ ثٛهرٓىق ليه٘ق ِهغ اٚم    كنج ٔ ٔنقك ؼًك انران ٛده   –ظًٛع غ 

ْدا تانعد –قاقٔا ظًٛعا  ٛدكج أنؽقٕ ٛده ، ٔتًقرهدح ظ ٕده كث ٍدالو َٔ ُدىال ت ْدمِ انغدىٔج ٔان ٘دٗ يدٍ  ًدا أن كٔ، ي

 ٌعك ًًِ أٌهل   ٔاتُّ ق يهشك ٚٓؽًك  ِٔ ٗ  هثٙ ٌٛكٚٓى ق

 ٔن ع ق َيهَِكٙ   : تكل يطاتق يُٕٕب تؽهف انٛاء ألَّ يصُٗ .، (ٕ )كاٌيهكٙ ٌثؤ ٔل٘ نٚ 

  ٔفّٛ ِاْك ٔنق فٙ انٍطه انٍاتع: ، ( فٙ كراب َقٕش يسُذٚح ٔذعهٛقاخ7سقى )انُقص  

                                                                 

 .   ٗٙ نقوش مسندية وتعميقات ، ص (ٔ)
   . ٖٙ – ٔٙص ، نقوش مسندية وتعميقات (ٕ) 
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ٍدُك  ٔقانٕأ قثكٕٚٓ،:أ٘ :ٔانّاْك  ُدٗ فدٙ نغدح انً ٓدا انًص ٔدٕنج ( ، ٔ)يٍ األقٔاخ انرٙ ُٚفرٌى ت ٔ

ٍدٙ  كدم أيدم قُ تانؽهٔف انعهتٛح انًّانٛح قهْٗما انُ ُدٙ كث ٌدرعاب ٔؼقدق نفكيردّ قت َدّ ا ًدكاً ندّ أل : ٔؼ

ٌدكْى  –أيهِٕ يُّ ،ٔؼًكا نّ انًقّ ألَّ أٔفٗ قثكّٚقنب  ٔق ِهؼصد  تًا ٔقكًْا تّ يدٍ أٌ ٚعده٘ اندٗق 

ٍ  ثم ْما انقهتاٌ –ٌك ّ انٍٕٛل انعٛكج تٙع ٌُٛ ٌ اَقطعد قُ  :   قثكّٚ ق ٔن ع، (2)ل٘ ٚ ك  انٍٕٛل تعك أ

 ي عٕل تّ يُٕٕب ٔقاليح َٕثّ ؼهف انٛاء ألَّ يصُٗ 

 (208انُقص سقى) رياسيرذفM208 .Gh، فٙ انٍطه انٍاقي ٔنقٔاؼك  ٔفّٛ ضاْذ:  

 

       :ّ ّ  ٕن : قثكٕٚٓ، ٕٔٔنج ْما انُقُ تانؽهٔف انعهتٛح انًّانٛح: نتٛة أؼهي أ٘ .         ٔانّاْك فٛ

 ٔأـّٛ ْٕف قصد إِال تُٙ ظكٌ أْكٚا ٌٛكًْا ا نّ انًقّ تعم ِثعاٌ انرًصال 

٘ تّ ؼًكا  كنج  ٘ انم ّ انًقّ تًا يُػ قانثهَٔى ّ نتٛة أؼهي ْٕٔف قصد إِال ٔيقاو ا ن  ٔن ع، ٖ قثكٚ

 ق قثكّٚ   : ي عٕل تّ يُٕٕب ٔقاليح َٕثّ ؼهف انٛاء ألَّ يصُٗ .

 ٔٚشٖ انثذث تعذ عشؼ ْزِ انطٕاْذ :

                                                                 

 .  ٕٚٚتاريخ اليمن الثقافي ، ص  (ٔ) 
 . ٕٛ -ٓٛ نقوش مسندية وتعميقات ، ص(ٕ) 
 . ٜٕٙ، ٜٕ٘حولية اآلثار والنقوش اليمنية القديمة) ريدان (، نقوش جديدة من ذمار ، ص (ٖ) 
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ٌَّ انهغح ا  ْدٕ فٙ انًٍؤنح  انفالف ك نظَّؽد  نعهتٛح انعُٕتٛح َٔقِٕٓاأ ٓدا  ٌَّ األٔم انٍائك فٛ قدهاب ا ، ٔأ

 .تانؽهٔف ال تانؽهكاخ كًا لْة انثٕهٌٕٚ 

 

ْػَذس ؟ انثانثح : انًسأنح  ًَ َٕ أو ان  ٔ قانقَٕلُ فٙ أغِم االضرِقاِق؛ انفِعمُ ْ

 ٕ : قشالشحُ يماْة قهٗأٔم االِرقاق فٙ  اـره  انُؽٌٕٕٚ   

 :ٍ ْهتَاً. األٔل: يزْة انكٕفٛٛ َ٘ َهَب  َ٘  :ٕ ٌَّ انًٕكن يّرقٌّ يٍ ان عم ٔفهل قهّٛ، َؽ   أ

 : ٍٛٚيزْة جًٕٓس انثػش :ٙ ٌَّ ان عم يّرق يٍ انًٕكن ٔفهل قهّٛ انثاَ  أ

 يًُٓا أٌٔم تُ ٍّ . يٍ اٜـه. يزْة أتٗ تكش تٍ طهذح : : انًزْة انثانث ً ٌَّ كالَّ  أ

ٌَّ ْما انفالف ٔ ك   ال ٚعك٘ كثٛه يُ عحَا ُ انُؽٌٕٕٚ ْمِ انًماْة ٔنقُّْٔا، ٔـهٓ أتٕ ؼٛاٌ انٗ أ

ْٚدػ   :  ٔٚشٖ انثذث،  ٖ ق َٔ ٓدا َؽدٕق  ٌَّ انًمْة انصانس أٔنَٗ تانقثٕل ٔانرهظٛػ  نٕظٕق يٕاقن ال أفعال ن أ

ْٚم ق َٔ ْٚة  قٗٔق  َٔ ًْٚ  ٔق  َٔ    ٙانعايكج .ق  ٔأفعال ال يٕاقن نٓا كاألفعال ٘ ،ٔق 

ّ:  أسرارَا انذكرٕس/ ذًاو دسإٌْٔ يا لْة انّٛ    ٔالا ٔػَّ نُا أٌ َٕظك ناتطح تٍٛ انكهًاخ فُٛثغدٙ تقٕن

ٔدٕل  ًداخ تؤ ٛدٍٛ تدانهتٛ تدٍٛ انكه ٔدُٛع انًععً ًدا َعدٕق اندٗ  ـدهٖ، ٔاَ ٔداًل نى ٓدا أ نُا أاّل َععم ٔاؼدكج يُ

ُا فٙ قناٌح االِرقاق، ٔتمنك َعرثه األٕٔل انصالشح انًاقج، فُععم ْما انهتٛ تاألٕٔل انصالشح أٌاي يُٓع

أٔم االِرقاق، فانًٕكن يّرق يُٓا ٔان عم انًا٘ٙ يّرق يُٓا كمنك. ٔتٓما ال ٍَرطٛع أٌ ٍَُة انٗ ْمِ 

                                                                 

، التبيين عن مذاىب النحويين، ص ٜٙٔ-ٜٓٔ، ص ٔالخالف، ج: اإلنصاف في مسائل تفصيل المسألة في ينظر(ٔ) 
 .ٓٛ -ٖٚ، مسائل خالفية في النحو، صٕٔٔ، ٔٔٔائتالف النصرة، ص ، ٜٗٔ-ٖٗٔ

  . ٖٖ٘ٔ/  ٖ. ارتشاف الضرب، ٔٔٔائتالف النصرة ، ص  ،ٜٓٔ/  ٔاإلنصاف في مسائل الخالف،(ٕ) 
 .   ٖٗٔ، ص  ٚالتذييل والتكميل ، ج(ٖ) 
 .   ٙٓٔ، ص  ٕ،ىمع اليوامع، جٛٛٔ، ص ٕالمسالك ، ج أوضح(ٗ) 
 . ٖ٘ٔ، ص ٚالتذييل والتكميل ، ج(٘) 
 . ٖ٘ٚ، صٕ، شرح شذور الذىب، الجوجري،ج ٗٚ، ص ٕشرح التصريح ، ج(ٙ) 
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األٕٔل انصالشح أ٘ يعُٗ يععًٙ قهٗ َؽٕ يا ُٔع اتٍ ظُٙ، ٔاًَا َععم نٓمِ األٕٔل يعُٗ ٔظٛ ًّٛا ْٕ 

 ٔ ق.  ٓ انعال ح تٍٛ انً هقاخ يا ذئقّٚ يٍ قٔن ذهفٛ

ٓدى  ٔاألسرار انذكرٕس/ طاسق يذًذ انُجاس     ّ:   ... ٔنًٛ يعُٗ ْمِ أَُٙ أٔافق انثٕهٍٚٛ قهدٗ نأٚ تقٕن

ٓدى انقائدم اٌ  ٌَّ انًٕكن أٔم االِرقاق، ٔاٌ ان عم يّرق يُّ، كًا أَٙ ال أٔافق انكدٕفٍٛٛ قهدٗ نأٚ انقائم ا

  شى لكه كاليّ ٕ  ق.ان عم أٔم االِرقاق ، ٔاٌ انًٕكن يّرق يُّ، تم أٔافق أٌرالَا انككرٕن/ ذًاو ؼٍاٌ

 ٍاتق .ان

 ٔ ك ٔ   انثؽس قهٗ َقٍّٛ ٕٚ٘ؽاٌ انهأ٘ انهاظػ فٙ ْمِ انًٍؤنح .   

 ُةذ د ٚثةّ ذانُقص األٔل: فٙ كراب نغح انضاد َٔقٕضٓا انًسُذٚح ، ٔقذ ركةشِ انقاضةٙ انذجةش٘ ع

 ٖ قعٍ أقساو األفعال تهغح انًسُذ، ْٕٔ يٍ َقٕش كراب ضثاو انغشاس:

 

ُدا قهدٗ . أ٘ :  :       ٔانّاْك فٙ  ٕنّ ٕدكن ْ تٍرٕفٙ . ْٕٔ يٕكٌن يٍ ان عمقاٌرٕفٗ ، فقدك ظداء انً

ؽٗ انٗ ق اِٚ َ  ْٕ رأٔم فعهّ، ٔ ك ُقمَّ تان ُ ن انهغٕ٘  نٍٕٓنح انُطق تٍثة يعأنج كٍهج ٍْ ّٕ اء  يٍ تاب انرط

ٌ تعكْا ؼهف قٚاء ، ْٔما يٍ تاب ا قاللق ٌ ٚكٕ  ، ْٔما ْٕ انًٍاٚه نهقاقكج انٕهفٛح نًٕاقن ٗانًٓىج أ

٘دٙ يدع  ًدا ٚكدٌٕ قهدٗ ٔوٌ انًا ٕدكن يُٓ غٛه انصالشٙ. ٚقٕل يؽًك انُعان:  أيا انفايٍٙ ٔانٍكاٌٙ  فانً

ٌ كاٌ يثكًٔء تًٓىج ٔٔم  كاَطهَقَ  ٔيع اَطال اً، ٔاٌرفَهَض اٌرفهاظاً، كٍه شانصح، ٔوٚاقج أن   ثم اٜـه، ا

                                                                 

 .  ٜٙٔالمغة العربية مبناىا ومبناىا ، (ٔ) 
 .  ٕٗاألفعال التي ال مصادر ليا بين المغويين والنحويين ، (ٕ) 
 .  ٛٓٔ، ص ٔغة الضاد ونقوشيا المسندية، ج ل(ٖ) 
 .  ٜٓٔ،  ٛٓٔ، ص  ٔالسابق نفسو، ج (ٗ) 
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ٌدرٕنٗ  ٔا ردكٖ ا ردكاء  ٗ انقداًء،ٔفٙ غٛه لنك ذقهة ًْىجً اٌ ٌثقرٓا أند   كدؤنق.٘ى يا  ثم (ـهِ فقٛ،.. ٔا

 ٔ  .قاٌرٛالءً 

ٌَّ ا قالل فهلٌ فقك ناقد األٕٔل انهغٕٚح يٍ تاب قكو ا قالل. ٔيعهٕأيَّا نغح انًٍُك   و أ

ٌ األٔم ْٕ ان عم ال انًٕكن. ٔفٙ ْما انُقُ يا ٚئككُ  ٔقكُيّ أٌٔم، ٌَّ ا قالل يهؼهح  -أٚٙاً  -فٛكٕ أ

ًدكاً  انٛح : ٔؼ ًّد ٛدح ان ْدما انددُقُ تدانؽهٔف انعهت ٔدٕنج  ٍدُك . ٔ ٚدح قدٍ نغدح انً ٌددرٛ اء ذطٕن ِدعٓى تا ًدا ٔا ت

مٌ  ٚقٕل اتٍ فاني:،  ٕ قٕٔٔل أيٛهْى ْٔ : أَ ٍُ انَْعْٛ َٔ  ٍُ ٛ ِّّ ان َٔ  ُٔ ا َٕ َع  ان َِ َٔ ْٔ   ق ٍء أَ ْٙ د َِ دطِ  ٍْ َٚدكُلُّ َقهَدٗ ََ اِؼكٌ  َٔ

ثََّ َلنِكَ  ِْ ْٔ َيا أَ ِّ أَ  ٖ  ق. ذَْىُِِٚٛ

 سقى :ٙ  ٗ().  ( فٙ كراب َقٕش يسُذٚح ٔذعهٛقاخ19)انُقص انثاَ

 .انٍاقي فٙ انٍطه ٔاؼك ٔنق ٔفّٛ ِاْك  

 

:ّ أ٘ : أٔكال ق ذٕكم  . ٚقٕل يؽًك قهدٙ انؽعده٘ :   فقٕندّق أٔكدال  ظداء قهدٗ        ٔانّاْك فٙ  ٕن

االً ، شُىَّ أُِقمَّ تان ُٕؽٗ انٗ َٔ ْٔ َم أ َٔ ْٔ  أٔم فعهّق أَٔكم قهٗ ٔوٌقأَٔظَك أَٔظاَقاً ،ٔق أ

ٌ ٚاء ق  ، ٘ق اَٚعاق  ٔق إٚال    يٍ تاب ا قالل نغهٖ ٌٕٓنح انُطق، نًعأنج كٍه انًٓىج أٌ ذكٕ

 ْٕ انًٍاٚه نهقاقكج انٕهفٛح انرٙ ذقٙٙ تقهة انٕأ ٚاء. ْٔما

ٌَّ انٛاء فّٛ  ٕ: اِٚعاق  يٕكن  أَٔقك   فب ٍ يانك:   ذُقهة انٕأ انٍاكُح ٚاء الا اَكٍه يا  ثهٓا َؽ ٚقٕل ات

ٌَّ ا قدالل يهؼهدٔتكل يٍ انٕأ انرٙ ْٙ فاء انكهًح  ق ْدٕ أ ح  ، ٔٚئكك ْما انُقُ يا أكَّكِ انُقُ انٍاتق، ٔ

 :ٕٔٔنج ْما انُقُ تانؽهٔف انعهتٛح انًّانٛح  ذطٕنٚح قٍ نغح انًٍُك .

                                                                 

 . ٘ٗ، صٖضياء السالك إلى أوضح المسالك، ج(ٔ) 
 .   ٜٓٔ، ٛٓٔ، ص  ٔلغة الضاد ونقوشيا المسندية، ج (ٕ) 
 معجم مقاييس المغة، ) و ش ع (. (ٖ) 
 .  ٛٗٔنقوش مسندية وتعميقات، (ٗ) 
 .   ٜٓٔ،  ٔالضاد ونقوشيا المسندية ، ج  لغة(٘) 
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ٌدهّى قثدكِ ق كدهب قصدد        َدّ أقداق ٔ تٍٛ يهكٙ ٌثؤ ٔل٘ نٚكاٌ ٔؼًكاً نإلنّ ق انًقّ شٕٓاٌ تعدم أٔاو   أل

ٌ:ٕانعهذٍٛ تكم أٔكال ق ذّٕكم   ٔذصثّد. ق   . ٔفٙ انُقٍّٛ انٍاتقٍٛ أيهاٌ ظهَّٛا

 :ُل َّٔ ْدةنظَّؽد انعهتٛح انعُٕتٛح  األ ًدا ل ّدرق يدٍ ان عدم ك ٌَّ انًٕكن ي ٛدٌٕ،  أ لندك  قهدٗٚدكل  انكٕف

 يعٙء انًٕكن فٛٓا يؽر ظاً تٕٛغح ان عم، ٔٚظٓه ْما فٙ ان عم انًصال انًثكٔء تؽهف قهح 

  :ٙ ٕنح انثاَ ٌٓد  ِٖ انٛح نغده ًّد ُٔظك فٙ انعهتٛح ان ٌَّ ا قالل يهؼهح ذطٕنٚح قٍ نغح انًٍُك، ٔأَّ  أ

 نُطق . ا

 

 (3انقَٕلُ فٙ دقٛقح ) ِكال ، ٔ ِكهْرَا ( )انشاتعح : انًسأنح 

     :ٍ  اـره  انُؽٌٕٕٚ فٙ ؼقٛقح   ِكاَل، ٔ ِكهْرَا  يٍ َاؼٛح ا فهاق ٔانرصُٛح قهٗ يمْثٛ

 : ٍٛٚاألٔل: يةةزْة انثػةةش  ٌَّ ٌَّ  أ ٚددح كددـ  َؤض ، ٔأ ٛددحً يعُٕ َّدداً ٔذصُ ًددا افددهاقاً ن ظٛ ًددا فٛٓ  األندد  فٛٓ

ا يُقثهح قٍ  ٔأ   ( 4. ) كاألن  فٙ نؼا، ٔقٕا ، ٔأََّٓ

  : ٍٛٛيزْة انكٕف :ٙ  ٔأُٔم ِكالَ   كُّم ، فكٍُهخ ذصُٛح ن ظٛح ٔيعُٕٚح ، أٌ فًٛٓا انثاَ

ددهاٌ  ًْ ٚددكاٌ، ٔانَع ًددا فٙ انى ٛددح ك ٚددكخ األندد  نهرصُ ـُ ِّ ددد انددالو ِٔو ًددا نىٔيدداً  ،انكدداف ٔ ُددٌٕ يُٓ ٔؼددمفد ان

 (5).  فٙ ِكهْرَا  نهرؤَٛسِٔوَٚكخ انراء نإل٘افح، 

                                                                                                                                                                                                             

 .  ٕ٘ٔإيجاز التعريف في عمم التصريف، ص (ٔ) 
 .  ٔ٘ٔص  ، نقوش مسندية وتعميقات، ٜٓٔ، ص  ٔلغة الضاد ونقوشيا المسندية، ج (ٕ) 
، توضيح ٙ٘، ٘٘، ائتالف النصرة ،ٖٛٙ -ٜٖ٘، صٕ: اإلنصاف في مسائل الخالف، جتفصيل المسألة في ينظر(ٖ) 

 .ٕٔٔ-ٜٕٓ، أسرار العربية، ص ٖٖٓ- ٕٖٚ/ٔالمقاصد والمسالك، 
 . ٕٖٚ/ٔ، توضيح المقاصد والمسالك، ٙ٘،٘٘ائتالف النصرة ، ص(ٗ) 
 .ٛ٘٘، صٕ، ارتشاف الضرب، جٜٕ٘، ص ٕاإلنصاف في مسائل الخالف، ج(٘) 
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ٌداذٓى انهغٕ ـدالل قنا ٚدق يدُٓى  ، ٔ دكٚدح ظداْهجق ِكدال ِٔكهردا   ٔلكه تعٗ انًٍرّه ٍٛ يٍ  ا فه ٘ٓد قه

ْدٕ  ًدا  ٓدا ك ٌداخ انُؽداج ن ِدٛما يدٍ قنا تطهٚق يُٓعٙ، يٍ ـالل يا فًِٕٓ يٍ كرة انرهاز انعهتدٙ، فُقهدٕا 

 انٍايٛح األـهٖ .نكٚٓى، يقانٍَٛ لنك تًا ٔ ع ذؽد أٚكٚٓى يٍ انهغاخ 

ٚدكّل قهدٗ  W.Wright ناٚد قيا كرثّٔلنك َؽٕ  ًدا  ّ: َؽٕ انهغح انعهتٛح، فثعك أٌ لكهًْا ت   فٙ كرات

 ( 1. )أًَٓا يصُٛاٌ ن ظاً ٔيعُٗ، قاق ف ٍَّهًْا تًا ٚكّل قم ذصُٛرًٓا يعُٗ قٌٔ انه ع 

ٌَّ أٔم ق ِكال   ٔقِكهرَا   ْٕ انّكالنح قهٗ انىَّ  َدد ٔلْة تٍٛرٌٕ انٗ أ ٌدٕاء كا ٛدح فدٙ انهغدح انٍَّدثمٛح،  ٔظ

 (2)نهًمكه أٔ نهًئَس. 

ٌَّ يمْةَ ٔٚشٖ انثذث:    ٛداٌ  أٔنَٗ تانقثٕل ٔانرهظٛػ،  ٍثٕهٚٛان أ َّ ٌَّ   ِكالَ ِٔكهْرَا  ي دهقاٌ ن ظداً يصُ ٔأ

ًَّدأٔنٔق انًٍال تدمنك .  ٕا تّ ،يعُٗ  ٔلنك نقٕج يا اٌركن ٛه  ٔي ًٙد قُ ان ْٕ ال: َقد ًٍد ًدا ذدانجً ٔنق يدٍ ان قهٛٓ

َٓا -ظمَّ ِؤَُّ –قهٗ انه ع ، كقٕنّ ٍِ آذَْد أُكُهَ ًدالً قهدٗ  [.33.] انكٓف،)ِكهْرَا انَْجَُّرَْٛ فقال:  (ذد  تدا فهاق ؼ

٘دهتا انه ع، ٔنٕ كاٌ يصُٙ ن ظاً ٔيعُٗ نقال:  (ذرا ،كًا ٚقا ًدهاٌ  ٔ دٕل قدك٘ ، (3)ل: انىٚكاٌ لْثدا، ٔانع

ٌْ ِكالََا ** عهٗ يا َساََء غاِدثَُّ َدِشٚعُ ِضُشُِ أَُكا   تٍ وٚك:  (4)ٔأَْعهَُى أ

دداٌ،  ًَ ددا  َائِ ًَ ُددٗ فعهددٗ يددا ؼكددٙ قدٍ تعددٗ انعددهب:   ِكاَلُْ ًدداًل قهدٗ انًع ُددٗ ؼ ٛه يص ٙدًد ٔأيدا َنقُّ ان

ا نقٛرًٓا  ًَ ٛدح فرقدٕل:  ظداءَٙ،  ِٔكهْرَاُْ َّاً ظٕاُو ا٘افرًٓا اندٗ انرصُ ٌَّ فًٛٓا افهاًقا ن ظٛ ِكداَل  ٔانم٘ ٚكل قهٗ أ

ا، ٔيهنخ تًٓا  ًَ ِٓ ا ِكهَْٛ ًَ ُ ا، ٔنأٚرُٓ ًَ اَي ِكاَلُْ َٕ ـَ َٚك، ٔنأٚد ِكاَل أـٕٚك، َٔيهنُخ تِكاَل أـٕٚك، ٔظاءَٙ أَ َٕ ـَ أَ

ه، فهٕ كاَد ، كهًٛٓا  ًَ ْٙ ًُ ًُظَْٓه ٔان انرصُٛح فًٛٓا ن ظٛح نًا ظاو ا٘افرًٓا  ٔكمنك ؼكى ا٘افح  كهرا  انٗ ان

                                                                 

 . ٜٜ،  ٜٛكال وكمتا بين التراث النحوي والواقع المغوي، ص (ٔ) 
 . ٚٚالسبئي، باإلنجميزية والفرنسية والعربية، ص  المعجم(ٕ) 
 ٖٔٙ،صٕ،اإلنصاف في مسائل الخالف،جٛ٘ٛ، صٕ، باىر البرىان، جٕٔٚ، صٕالكشاف،ج(ٖ) 
   ٔٙٔ/  ٔ، اإلنصاف،ٕٔٗ/ ٖ، المقتضب، ٗٚ/ٖالبيت من )الوافر( وورد في: الكتاب، (ٗ) 

    والشاىد: في قولو: ) كالنا عمى ما ساء صاحبو حريص(، حيث عاد الضمير مفردًا عمى ) كال ( مما يدل        
 إفراده في المفظ، فقال: )حريص( باإلفراد نظرًا إلى المفظ، ولم يقل: )حريصان(.  عمى       
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ٗ انرصُٛح  ٔلنك ألٌ انّٙء ٗ َ ٍّ ان انٗ غٛه ْما ، (2)ٚقال: يهنُخ تؤـٕٚك اشًَُْٛٓا ، فال (1) ال ٚٙاف ان

٘داخ انردٙ  ٕدهٍٚٛ، ٔذُدهظَّػ ؼعدرٓى، ٔنُفهدٕ يدمْثٓى ٔأقندرٓى يدٍ االقرها يدٍ األقندح انردٙ ذُقدٕٖ يدمْة انث

َّدرِٓى. ًدمْة انكدٕفٍٛٛ ٔأقن ٚدٌٕ ن َٓدا انُؽٕ ٚدٌٕ ٔظَّٓ ٙداً  -ٔاـرهد  انُؽٕ َّداء فدٙ   -أٚ ِكهْرَدا  قهدٗ  فدٙ ؼقٛقدح انر

 :ٍ  يمْثٛ

  . "ٔلنك يثُٙ قهٗ انًزْة األٔل: انرَّاء الو انكهًح ْٔٙ يثذنح إيا يٍ "ٔأ" أٔ "ٚاء 

ِة  ٌدركلَّ تدـانٍَُّ ٌَّ أٔهٓا اندٕأ ا اـرالفٓى فٙ أٔم األن  ِيٍ   كال   ْم أٔهٓا انٕأ أٔ انٛاء . فًٍ  ال: ا

ّ٘ انٗ  أـد ٔتُِْد ، فٛقٕل:  ٕ ـَ ّ٘ ٔأ ّ٘ ِكهٕ  تؽمف انرَّاء. ٔقهّٛ ٌٛثّٕٚ ؼٛس  ال: ، ٔتََُٕ

    ٌّ٘ ٌّ٘ ٔشُِٕ َّٕٖ يٍ غٛهْا. ٔكمنك: ِكهْرَا ٔشُراٌ، ذقٕل: ِكهٕ َّٕٖ يُٓا كًا ٚع ٔ ال فٙ  ( 3. )... فانراء ٚع

ًَّٗ تٓا ِٛماً نى ٕٚهفّ ٌ ٌْ ٍْ  ال: نأٚد ِكهرا أـرٛك، فبََّّ ٚععم األنَ  أنَ  ذؤَٛس. فب فٙ  يٕ٘ع (ـه:   َٔي

هٖٔ  ِِ  (4). يعهفح ٔال َكهج، ٔٔانخ انراء تًُىنح انٕأ فٙ 

  (6).  ، ٔاـرانِ اتٍ ظُٙ (5)ٍَٔثّ انًهاق٘ نعًٕٓن انثٕهٍٚٛ  

ٌَّ أٔهٓا انٛاء  ٍْ  ال: ا ا َي ال فَرفهض َقٍ قهى أيَّ َٕ ٙ تعٗ اأْلَْؼ َّؤَِْٛس اِْل اأْلن  ذٕٛه ذَاء فِ ٔ هثد ذَاء  نرؤكٛك انر

َّؤَِْٛس ةا (] ارسةشاء/ ق-ذعال–فاٌركل تا يانح فٙ  ٕنّ، (7)انر ًَ ْٔ ِكالَُْ ا أَ ًَ ٍَّ ِعَُذَك انِْكثََش أََدةذُُْ  . [23إِيَّا َٚثْهَُغ

                                                                 

 .  ٖٙٙ، ٖ٘ٙ، صٕاإلنصاف في مسائل الخالف، ج(ٔ) 
 .  ٕٔٗ، ص ٖالمقتضب، ج(ٕ) 
 .ٜٓٔ، ص ٖ، التعميقة عمى كتاب سيبويو، جٖٖٙ، ص ٖالكتاب، ج(ٖ) 
 . ٖٗٙ، ص  ٖالكتاب، ج(ٗ) 
 . ٖٙٗٔ، ص  ٖج توضيح المقاصد والمسالك،(٘) 
 .  ٔ٘ٔ، ص  ٔ، ىمع اليوامع، جٕٙٔ، ص ٔسر صناعة اإلعراب، ج(ٙ) 
 .  ٔ٘ٔ، ص  ٔىمع اليوامع، ج(ٚ) 
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:ٙ ًددى ٚقددٕل أتٕقًهٔانددكاَ ددا  أَيدداَل فرؽددحَ انددالو ٔاألندد  تعددكْا ؼ ًَ ٍددائٙ،ٔأـهٓ انثددا ٌٕ  ق أٔ ِكالُْ ج ٔانك

 (2)ألتٙ قهٙ ان انٌٙٔانٍٕٛٚٙ ْما انقَٕل  ٍَٔة انًهاق٘، (1)فرؽٓا 

ّٙ  ٍَِٔثحُ ْما ٌدٛثّٕٚ ٔانَعهانهأ٘ ألتٙ قه ًَّا لَكَه يمَْة  ٛدح انرداء فدٙ   غٛه ٔؽٛػ  ألََّّ ن ّٙ فدٙ ؼق يد

ٙ ٔؼكِ، ٔنْى ٚعرهٖ قهٗ يمْة ٌٛثّٕٚ، فكاٌ لنك قنٛالً قهٗ يٕافقرّ نّ فٙ ؼقٛقح ِكهرَا   نقَّ يمْة انعهي

ٚدداء فددٙ ٔاألٔل أنَظددػ   نقددٕج قنٛهددّ، .  (3)انرداء ٓددا ذُقهددة  ٍدده انكدداف، أٔ ألَ ًددا  فهك أيددا ا يانددح فددٙ  كالْ

  (4. )انٗ انًًٙه

   ." ِكهرَا": " فِْعرَم" ٌُ ٙ: انراء صائذج، ٔٔص  انًزْة انثاَ

ّٙ  ،ٔأتٕانثقاء انعكثه٘ ،ٍَٔثّ اتٍ ظُٙ  ْدما انقدٕل  ( 5).  ٔانٍٕٛٚٙ ألتٙ قًه انَعهي ِٗ انُؽاج  ٔنى ٚهذ

:ٙ ُّٙ ٚقٕل:   كهرا    فِْعرَم   ٔانراء وائكج، ٔاألن  يدٍ األٔم،   فقال انٍٛهاف ٓدا   ٔكاٌ انَعهي ٍدثح انٛ ٔانُ

 ّ٘ ً لنك تقٕل ُيفران  ألٌ وٚاقج انراء فٙ يصم ْما انًٕ٘ع غٛه ِكهْرَٕ ّ٘  ، ٔنٛ ٗ:   َيهَْٕٓ ٙ َيهَْٓ   كًا ٚقال ف

ٛدها.  ٔال أقهى نّ فدٙ انكدال يٕظٕق  ألَٓا وٚاقج ذاء  ثم الو   ان عم ك ٔ دال ،  (6)  و َظ ّٓد ٚٔ  :ٙ ُد اتدٍ ظ

ًدح  ًدىج، ٔ ائ ٕ: ٚهؽدح ٔؼ ٓدا فرؽدح َؽد ٛدس انٕاؼدك اال ٔ ثه ٌَّ ذاء انرؤَٛس ال ذكٌٕ قاليح ذؤَ ت ٍاق ْما انقٕل أ

ٕ: ٌعالج، ٔقىْاج، ٔانالو فٙ   ِكهرَا   ٌاكُح ك ٓدما ٔظدّ. ٔٔظدّ ٔ اقكج، أٔ ذكٌٕ  ثهٓا أن ، َؽ ًدا ذدهٖ، ف

 ٌَّ ٌ أتكاً ٔقاليح (ـه أ ٌ (ـهاً ال يؽانح  انرؤَٛس ال ذكٕ ٔفٙ ْما انًٕ٘ع ٍٕٚق انثؽس . (7)ٌطا، اًَا ذكٕ

( فٙ كراب يخراساخ يٍ انُقٕش انًُٛٛح 21ْٕٔ انُقص سقى ) َقّاً يٍُكٚاً يهظؽاً نٓما انفالف انُؽٕ٘ .

                                                                 

 . ٖٗٚ، صٕالبيان في القراءات السبع ، ج جامع(ٔ) 
 .  ٔ٘ٔ، ص ٔىمع اليوامع، ج ،  ٕٖٛ، صٔتوضيح المقاصد والمسالك ، ج(ٕ) 
 .  ٜٓٔ، ص ٖالتعميقة عمى كتاب سيبويو، ج(ٖ) 
 .  ٗ٘، ص ٔشرح المفصل، ج(ٗ) 
 .  ٔ٘ٔ، ص  ٔمع اليوامع، جى.  ٖٖٛ، ص ٕج ، المباب ،ٕٙٔ، ص ٔسر صناعة اإلعراب، ج (٘) 
 .  ٚٔٔ، ص ٗشرح كتاب سيبويو، ج(ٙ) 
 .  ٕٙٔ، ص ٔسر صناعة اإلعراب، ج(ٚ) 
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ُةذٌ) 3913انقذًٚح، ٔسقًّ عُذ ستشذٕاس ) انًرذةف (، ْٕٔ َقص دفش عهةٗ نةٕح دجةش٘، ٕٔٚجةذ فةٙ ن

 ( :  1انثشٚطاَٙ( )

 

:ّ انٛح قهدٗ انُؽددٕ           ٔانطةاْذ فةٙ قٕنة ًّد ٛدح ان ْدما اندُقُ تددانؽهٔف انعهت ٔدٕنج  ٘: انكهددٕاخ ، ٔ . أ

 :ٙ ٘دّ نهدُقُ لاذٙ انصالز انكهٕاخ أ٘ انعًٛع .  ٔقًه انؽهاخانران ٚقٕل يؽًك تٍ قهٙ انؽعه٘ تعدك قه

ٙ: ِكهرَا -  نقك ظاءخ انٍاتق: ٘: تكٌٔ اقالل  -ٚعُ  تفٛ انًٍُك قهٗ أٔهٓا، أ

ٛدهج ٛدح كث ٌَّ نغح ٔـٛ انًٍُك نٓا أًْ ٕدؽٗ،  ق كهٕخ  ، تًعُٗ أ ٔدٕل تان  ٍدثح نًعهفدح األ ٕدؽٛػ يدا تانُ ٔذ

ٌددددددددددٛثّٕٚ . ٔددددددددددؽح  ددددددددددٕل  ٍددددددددددُك ذُقددددددددددهُّ  ٓدددددددددداْٙ نغددددددددددح انً ٛددددددددددّ يصددددددددددم : ِكهْرَددددددددددا. ف                                                                     (2)  ددددددددددانٕا ف

ذدغح انعشتٛح انجُٕتٛح نهاكٌٕ ذٔتٓزا  ٙ   يةزْة انثػةشٍٚٛ، قذ سجَّ ًةا إفةشادٌ نفظة ٌَّ " ِكةال ِٔكهْرَةا " فٛٓ  ٔأ

 يعُٕٚح . ٔذثُٛحٌ 

 انخاذًح

خ ، ٔأٔهٙ ٔأٌهِّى قهٗ ٌِّٛكََا  ّ ذرىُّ انٕانؽاخ ٔذُغ ه انىالَّ ّ ٔفٙه يؽًك ٔقهٗ انؽًك ّلِل انم٘ تُعًر

ِّ ٔأٔؽاتّ ففه انكائُاخ .  تعك ،،، ٔ(نِ

ٌَّ ِيٍك كم ِٙء ـاذًرّ،   ٔ فٛٓا يا ذى انرٕٔم انّٛ يٍ َرائط ٔ أتهوْا:فب

ا   -ٔ ًَ أكَّك انثؽس قال ح انعهتٛح انعُٕتٛح تانعهتٛح انًّانٛح ق نغـح انقه(ٌ انكهٚى  ، ٔال ٌثٛم انٗ اَكـانْا ك

ٙ نهعهتٛح انعُٕتٛح، ٔانٕٕنج انًرطٕنج  ٙ انٕنٚس انَّّهق ٌَّ انعهتٛح انًّانٛح ْ ٕ قًهٔ تٍ انعالء، ٔأ  ـال أت

 قُٓا .  

                                                                 

 .  ٚٙٔمختارات من النقوش اليمنية القديمة، ص (ٔ) 
 .  ٕٜٕلغة الضاد ونقوشيا المسندية، ص (ٕ) 
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األًٌاء انٍرح  ـطؤ  ٕل أتٙ ؼَّٛاٌ فًٛا ٍَثّ ألتٙ قهٙ  أٔ٘ػ انثؽس فٙ يٍؤنح   انفالف فٙ اقهاب  -ٕ

َّٓ فدٙ  ََد ّٙ  دك  ٌَّ أتدا قهد ٌَّ األن  ، ٔانٕأ، ٔانٛاء ؼهٔف اقهاب، ٔقٔال قهٗ ا قدهاب يعداً  أل ان انٌٙ أ

 ّ ّ انرّاو يع ٌٛثٕٚ ّ قهٗ يا ٚقطع تاذ ا  ِ انؽهٔف نٍٛد قالياخ اقهاب ٔال قٔال قهٛٓا، ٔاًَا ٔذعهٛقر ٌَّ ْم أ

ٌَّ ؼهكح يا  ثهٓا ذاتعح نٓا.ْ  ٙ ؼهف اقهاب ٔانؽهكاخ يقكنج قهٛٓا، ٔأ

ًدايأٔ٘ػ انثؽس فٙ لاخ انًٍؤنح ـطؤ ياٍَثّ أتٕ ؼٛاٌ ٔانٍٕٛٚٙ ن  -ٖ ٌَّ  أتاي، ٔأـاي،ٔؼ ، هٍٓٛهٙ تؤ

ٓددا يعهتددح  َّٓ فددٙ َرائعددّ قهددٗ يددا ٚقطددع تؤَ َدد ٛهٙ  ددك  ٍدٓد ٌَّ ان ُدداي  يعهتددح تددانؽهٔف ال تانؽهكدداخ  أل ْٔ

 . تانؽهكاخ

ّ ٔظًٕٓن  يمْة: ٔانصاَٛح  األٔنٗ ٕتٛح َٔقِٕٓا انًٍُكٚح فٙ انًٍؤنرٍٛنظَّؽد انهغح انعهتٛح انعُ  -ٗ ٌٛثٕٚ

ٌَّ األٔمَّ فٙ اقهاب األًٌاء انٍرح ، ٔانًصُٗ ٔظًع انًمكه انٍانى ْٕ ا قهاب تانؽهٔفان ال  ثٕهٍٚٛ، ٔأ

 تغٛهْا.

االِرِقاِق  ان عم أو  انصانصح :انقٕل فٙ أٔمِ  ُكٚح فٙ انًٍؤنحِٓا انًٍنظَّؽد انهغح انعهتٛح انعُٕتٛح َٔقٕ  -٘

ٌَّ انًٕكن يّرق يٍ ان عم ٔفهل قهّٛ .  انًٕكن؟  يمْة انكٕفٍٛٛ فٙ أ

ٍ ان  -8 َّ ٌ تٛ ّ يهؼهح ذطٕنٚح قٍ ثؽس أ انعهتٛح انعُٕتٛح ناقد األٕٔل انهغٕٚح يٍ تاب قكو ا قالل، ٔأََّ

ِٖ ٌٕٓنح انُطقنغح اًانٛح  ٔٔظٕقِ فٙ انعهتٛح انّنغح انًٍُك،   .  نقه(ٌ انكهٚى  نغه

ٙ انًٍؤنح ؽد انهغح انعهتٛح انعُٕتٛحنظَّ   -9 فٙ  ٍٛانثٕهٚ يمْة  ِكاَل ِٔكهْرَا ق انهاتعح : انقٕل فٙ ؼقٛقح  ف

 ٌَّ ٌّٙ ٔذصُٛحٌ  انًٍؤنح  ٔأ  يعُٕٚح .   ِكال ِٔكهْرَا   فًٛٓا افهاقٌ ن ظ

َّداء أٔ٘ػ انثؽس فٙ لاخ انًٍؤنح   -ٓٔ ّٙ فٙ ؼقٛقح انر ـطؤ يا ٍَثّ انًهاق٘ ٔانٍٕٛٚٙ ألتٙ قهٙ ان انٌ

ٛدح انرداء فدٙ   ّٙ فٙ ؼق ًَّا لَكَه يمَْة ٌٛثّٕٚ ٔانَعهي ّٙ فٙ ذعهٛقرّ ن ٌَّ أتا قه ٌَّ أٔهٓا انٛاء  أل فٙ   ِكهْرَا  ٔأ

قرّ نٍٛثّٕٚ فٙ ؼقٛح ِكهرَا  نقَّ يمْة انَعهيٙ ٔؼكِ، ٔنْى ٚعرهٖ يمْة ٌٛثّٕٚ، فكاٌ لنك قنٛالً قهٗ يٕاف

ٌَّ أٔهٓا انٕأ ال انٛاء.  انراءفٙ   كهرا  ، ٔأ
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  : ذٕغٛاخ انثذث 

ٌ لنك ٌٛئق٘  ٙ انثؽس تٙهٔنج االْرًاو تكناٌح انهغح انعهتٛح انعُٕتٛح َٔقِٕٓا انًٍُكٚح  أل ٕٔٚ

 انٗ :

 .انكهٚى   نغح انقه(ٌ  ٍ ا ِكاالخ فٙ انعهتٛح انًّاٚح ق  ؼمِّ كصٛه ي-ٔ

 كج انثاؼصٍٛ انعاقٍٚ انمٍٚ ٚهٚكٌٔ انٕٕٔل انٗ ؼقائق انظٕاْه انهغٕٚح ،  يٍاق-ٕ

 ٕٔٔن ذطٕنْا.      

  

أـررًّ تانؽًك ّلِل، انم٘ ظعهّ فاذؽح ذُىٚهّ ٔـاذًح أْم ظُرّ، ٔانٕالج ٔانٍالو قهٗ ٌٛكَا يؽًك ٔ

 ٔقهٗ (نّ انطٛثٍٛ، ٔأٔؽاتّ انُغهِّ انًٛايٍٛ. -ٔهٗ هللا قهّٛ ٌٔهى-
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 يػادس انثذث

 :أٔالً: انذٔسٚاخ 

ًدح و،.َقَٕ ظكٚكج يٍ ليان،ؼٕنٛحٖٕٔٓ،ـهكٌٔ ْىال قثكِ َعًاٌ -ٔ ٛدح انقكٚ ق اٜشدان ٔانُقدَٕ انًُٛ

 ٔ ؽح .  ٕٓنٚكاٌ  ، ٔوانج انصقافح انًُٛٛح، انعكق انصايٍ ، 

ًددك   -ٕ ٘ددٕء انُقددَٕ 9ٕٓٓانُعددان، ٚددانق يؽ ُددك انُؽددٍٕٚٛ انعددهب فددٙ  ٘ددح ق ٔددٕل انًهفٕ و، األ

 .، انعكق انصانسيٕهيعهح كهٛح انرهتٛح، انقٍى األقتٙ ، ظايعح قٍٛ ًًِ، ، انًٍُكٚح

ٓدا تدٍٛ انهغدٍٕٚٛ ٔانُؽدٍٕٚٛ، األفعدال انردٙ ال يؤٖٕٓانُعان، ٚانق يؽًك  -ٖ ٛدح ٕداقن ن ٛدح كه ، ؼٕن

 انؽٕنٛح انصانصح ٔانصالشٌٕ .اٜقاب ٔانعهٕو االظرًاقٛح ، ظًٕٓنٚح يٕه انعهتٛح ، 

  :ًانًطثٕعاخ:ثاَٛا 

و ، كال ٔكهرا تٍٛ انرهاز انُؽٕ٘ ٔانٕا ع انهغٕ٘، ٔؼكج انثؽدٕز 987ٔ -8ٓٗٔاتهاْٛى تهكاخ،   ٔ

 ٔانًُاْط، يعٓك ذعهٛى انهغح انعهتٛح، ظايعح أو انقهٖ.

 ، تكٌٔ .ٔو، أٌهان انعهتٛح، نثُاٌ، قان األن ى ، 999ٚٔ-ْـٕٓٗٔاتٍ األَثان٘،  ٕ

ٍ انعٕو٘،  ٖ ـ ، واق انًٍٛه فٙ قهى انر ٍٛه، ذؽقٛق: قثك انهواق انًٓك٘، ٚ ٕٕٗٔ ات ، تٛهٔخ ، ْٔ

 قان انكراب انعهتٙ . 

ٕداقك٘ ، ٕٗٓٓ -ْـ ٕٗٗٔاتٍ انٕائا ،   ٗ ٌدانى ان ٛدق : اتدهاْٛى  و ، انهًؽح فٙ ِهغ انًهؽح ، ذؽق

 انٍعٕقٚح ، َّه قًاقج انثؽس انعهًٙ تانعايعح ا ٌاليٛح تانًكُٚح انًُٕنج . 

 . ، يكرثح انهِكٔ، قهم انُؽٕ، ذؽقٛق: يؽًٕق ظاٌى، ٚو999ٔ-ٍِٕٓٗٔ انٕناق، ات  ٘

 ، تٛهٔخ ، قان انكرة انعهًٛح .ِٔ ، ٌه ُٔاقح ا قهاب،ٕٚٔٗٔ، اتٍ ظُٙ   ٙ

 . ٔو ، يقكيح اتٍ ـهكٌٔ، ذؽقٛق: قثكهللا انكنُٔٚ، ٕٚٗٓٓ-ِٕ٘ٗٔاتٍ ـهكٌٔ،   7

 ٛق:يؽًٕق ِاكه، قان انًكَٙ.اتٍ ٌاّلو انعًؽٙ، تكٌٔ، ٚثقاخ فؽٕل انّعهاء، ذؽق  8

 ، انقاْهج ،  قان انرهاز .ٕٓ، ٚو ، ِهغ اتٍ ققٛم98ٓٔ-ٓٓٗٔققٛم، اتٍ   9
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 و ، يقاًٚٛ انهغح، ذؽقٛق: قثك انٍالو ْانٌٔ ، ق.ٚ،  قيّق .979ٔاتٍ فاني ،   ٓٔ

، ٔ، اٚعاو انرعهٚ  فٙ قهى انرٕهٚ ، ذؽقٛق: يؽًك انًٓك٘، ٚوْٕٕٓٓـ/ ٕٕٗٔاتٍ يانك ،  ٔٔ

 تٛح انٍعٕقٚح ، قًاقج انثؽس انعهًٙ تانعايعح ا ٌاليٛح . انًًهكح انعه

 ، تٛهٔخ ، قان ٔاقن . ٖانعهب ، ٚ نٍاٌْـ ، ٗٔٗٔاتٍ يُظٕن،   ٕٔ

 .ٌٕٚ  انثقاقٙ، قيّق  ذؽقٛق ،أٔ٘ػ انًٍانك  األَٕان٘، تكٌٔ ،اتٍ ّْاو   ٖٔ

 ِهغ انً ٕم، انقاْهج ، اقانج انطثاقح انًُٛهٚح .تٍ ٚعُٛ، تكٌٔ ، ا  ٗٔ

 .،تٛهٔخٔو، ا َٕاف فٙ يٍائم انفالف، ٖٕٚٓٓ األَثان٘، أتٕ انثهكاخ  ٘ٔ

ٚدددة  -و ٕٙٓٓ -ْددـ 7ٕٗٔأتددٕ انددُعى انععهددٙ ،  ٙٔ ًددك أق ٛددق  يؽ ٚددٕاٌ أتددٙ انددُعى انععهددٙ ، ذؽق ق

 قثكانٕاؼك، قيّق ، يطثٕقاخ يعًع انهغح انعهتٛح .

  .، قيّقٔ، ذؽقٛق ؼٍٍ ُْكأ٘ ، ٚو ، انرمٚٛم ٔانركًٛمٕٓٓٓ،أتٕ ؼٛاٌ األَكنٍٙ  7ٔ

 ، ذؽقٛق نظة قصًاٌ يؽًك، ٔ، انذّاف انٙهب، 998ٚٔ، ؼٛاٌ األَكنٍٙأتٕ   8ٔ

 ق/ نيٙاٌ قثك انرٕاب، انقاْهج ، يكرثح انفاَعٙ .

ٔ9  ، ّٙ  .انقٕو٘ ، انقاْهج  ، ذؽقٛق قٕٖو، انرعهٛقح 99ٖٔ أتٕ قهٙ ان انٌ

ٕٓ  ، ّٙ ، ٔو ،انًٍائم انثٕهٚاخ، ذؽقٛق يؽًك انّاٚه أؼًك، 98٘ٚٔ -ْـ ٘ٓٗٔأتٕ قهٙ ان انٌ

 كج ، يطثعح انًكَٙ . ظ

  .، ا ياناخٔيع انثٛاٌ فٙ انقهاءاخ انٍثع، ٚ،ظاو 7ٕٓٓ، أتٕ قًهٔ انكاَٙ  ٕٔ

ْددده٘ ،   ٕٕ ٕدددٕن األو ٛدددح ٔ، ٚو ، يعددداَٙ انقدددهاءاخ 99ٔٔ -ْدددـ  ٕٔٗٔأتدددٕ يُ ، انًًهكدددح انعهت

 انٍعٕقٚح ، ظايعح انهك ٌعٕق ، يهكى انثؽٕز فٙ كهٛح اٜقاب. 

ًدٕق  هاقدح، و ،  99ٓٔ-ْـ ٔٔٗٔاألـ ُ األٌٔٛ،   ٖٕ ْدكٖ يؽ يعاَٗ انقه(ٌ، ذؽقٛق اندككرٕنج/ 

 ، انقاْهج ، يكرثح انفاَعٙ . ٔٚ

 ، تٛهٔخٔو، ِهغ انرٕهٚػ قهٗ انرٕ٘ٛػ، ٕٚٓٓٓ-ٕٔٗٔ، األوْه٘ـانك   ٕٗ
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 ، يٕه ، يطثعح االقرًاق.ٔاخ انٍايٛح، ٚو ، ذانٚؿ انهغ9ٕ9ٔائٛم ٔن ٌٍُٕ، اٌه  ٕ٘

ٕٙ  ًَُٕٙ ِْ  .، تٛهٔخٔ ٛح اتٍ يانك، ٚ، ِهغ األًَِٕٙ قهٗ أن998ٔ-ْـ9ٔٗٔ األُ

 هتٛح انعُٕتٛح انقكًٚح، انقاْهج.انًفرٕه فٙ قهى انهغح انع ،9ٖٓٔاغُإٚٛي غٕٚك٘،  7ٕ

ٚدك٘،   8ٕ ُدإٚٛي غٕ ٌددالو، 98ٙٔاغ ٛددح  ثدم ا  ٚدهج انعهت ٘ددهاخ فدٙ ذددانٚؿ اندًٍٛ ٔانعى و ، يؽا

ّ: اتهاْٛى انٍايهائٙ، ٚ  ، تٛهٔخ ، قان انؽكاشح . ٔذهظًّ ٔ كو ن

ٍدرٌٕ،   9ٕ ًدح: نفعددد 99٘ٔأن دهق تٛ ٍددُك ، ذهظ ٛدح  كراتداخ انً ٛددح انعُٕت و ،  ٕاقددك انُقدَٕ انعهت

 ْىٚى، ق. ٚ ، األنقٌ .

و ، انًععى انٍثمٙ، تا َعهٛىٚح  98ٕٔأن هق تٍٛرٌٕ، ظاي نٚكًاَى، يؽًك انغٕل، ٔاذه يٕنه،   ٖٓ

 ٔان هٍَٛح ٔانعهتٛح، انًٍٛ ، يُّٕناخ ظايعح ُٔعاء.

 ، تٛهٔخ . ٘ح يعُاْا ٔيثُاْا ، ٚح انعهتٛو، انهغٕٙٓٓ -ْـ 7ٕٗٔذًاو ؼٍاٌ ،   ٖٔ

 نثُاٌ. ،ٗو، انً ٕم فٗ ذانٚؿ انعهب  ثم ا ٌالو، ٕٚٔٓٓ-ْـٕٕٗٔظٕاق قهٙ،   ٕٖ

َددٕاف  ٕٗٓٓ-ِٖٕٗٔ، انَعدَٕظه٘   ٖٖ ٛدق   ِدمٔن انددمْة فدٙ يعهفدح كددالو انعدهب، ذؽق ِدهغ  و ، 

 انعهًٙ تانعايعح ا ٌاليٛح . ، انًكُٚح انًُٕنج ، َّه قًاقج انثؽسٔانؽانشٙ ، ٚ

ٗ ترٕؽٛؽّ ٔذهذٛثّ : ٔنٛى تٍ انٕنق ،   ٖٗ ٍ انععاض ، اقرُ ٌ نإتح ت ٌ ، قٕٚا ٍ انععاض ، تكٔ نإتح ت

 انكٕٚد ، قان تٍ  رٛثح نهطثاقح ٔانُّه ٔانرٕوٚع .

 .، تٛهٔخ  ْٖـ ، انكّاف قٍ ؼقائق غٕايٗ انرُىٚم، ٚ 7ٓٗٔانىيفّه٘ ،   ٖ٘

٘دٕء انُقددَٕ و ، انعال ددآٌٖٕٓدعٛك فداٚى ،   ٖٙ ٕده فددٙ  ٛددح ٔي ٚدهج انعهت ٙدانٚح تددٍٛ انعى خ انؽ

 انعهتٛح انقكًٚح، انًًهكح انعهتٛح انٍعٕقٚح، يكرثح انًهك فٓك انُٕٚٛح .

 ، تٛهٔخ، قان انكرة انعهًٛح.ٔو، َرائط ان كه فٙ انُؽٕ، ٚ 99ٕٔانٍٓٛهٙ،   7ٖ

 .  ٙ،يكرثح انفاَعٖب، ذؽقٛق/ قثك انٍالو ْانٌٔ، ٚو ،انكرا988ٔ-8ٌٓٗٔٛثّٕٚ،   8ٖ
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ٌدٛك قهدٙ، 8ٕٓٓ-9ِٕٗٔ،انٍٛهافٙ  9ٖ ٓدكنٙ، قهدٙ  و ، ِهغ كراب ٌٛثّٕٚ، ذؽقٛق: أؼًك ؼٍٍ ي

 ، تٛهٔخ ، قان انكرة انعهًٛح .  ٔٚ

 ، انًكرثح انرٕفٛقٛح . ذؽقٛق ق/ قثكانؽًٛك ُْكأ٘ ،، ًْع انٕٓايع تكٌٔ ، انٍٕٛٚٙ (40

 ، نثُاٌ ، قان انعهى. ٔو ، قناٌاخ فٙ فقّ انهغح، 9ٙٓٚٔ، ٔثؽٙ اتهاْٛى  ٔٗ

٘ انىتٛك٘،   ٕٗ ٙ تكه انىتٛك ٍ أت و ، ائرالف انُٕهج فٙ اـرالف َؽاج  987ٔ -ِ 7ٓٗٔقثكانطٛ  ت

 ، قانى انكرة .  ، تٛهٔخٔٚانكٕفح ٔانثٕهج، ، ذؽقٛق ق/ ٚانق انعُاتٙ، 

 ، قان انُٓٙح انعهتٛح.و ، قنٔي فٙ انًماْة انُؽٕٚح، تٛهٔخ98ٓٔ،قثكِ انهاظؽٙ  ٖٗ

ٛده انؽهددٕاَٙ، 99ْٕٚٔدـ ٕٔٗٔانعكثده٘،   ٗٗ ًدك ـ ٛددق: يؽ ٛددح فدٙ انُؽدٕ، ذؽق ٍدائم ـالف ، ٔو ، ي

 تٛهٔخ ، قان انّهق انعهتٙ . 

ٛدق اندككرٕن/ قثكا نددّ  98ٙٔ-ْدـ ٙٔٗٔانعكثده٘،   ٘ٗ ُداء ٔا قدهاب، ذؽق و ، انهثداب فدٙ قهدم انث

 ، قيّق ، قان ان كه.ٔانُثٓاٌ، ٚ

ٕدهٍٚٛ ٔانكدٕفانعكثه٘،   ٙٗ ٌدانى انرثٍٛٛ قٍ يدماْة انُؽدٍٕٚٛ انث ٛدق ق/ قثدكانهؼًٍ تدٍ  ٍٛٛ، ذؽق

 ، انهٚاٖ ، يكرثح انعثٛكاٌ . ٔو، 9ٙ8ٚٔ-ْـ88ٖٔانعصًٍٛٛ، 

 .، انقاْهج ، َٓٙح يٕه ٖو ، فقّ انهغح ، ٕٚٗٓٓقهٙ قثكانٕاؼك ٔافٙ،   7ٗ

 انًقرٙة، ذؽقٛق/ يؽًك قثكانفانق قًٙٛح، تٛهٔخ، قانى انكرة .انًثهق، تكٌٔ ،  8ٗ

 ، تٛهٔخ ، يئٌٍح انهٌانح . ٔانٍانك ، ٚو، ٘ٛاء ٕٔٓٓ-ْـٕٕٗٔانُعان،  يؽًك  9ٗ

ّده 98٘ٔيؽًك قثكانقاقن تافقّٛ ٔ(ـهٌٔ،   ٓ٘ و ، يفراناخ يٍ انُقَٕ انًُٛٛح انقكًٚح، ذًَٕ ، َ

 انًُظًح انعهتٛح نهرهتٛح ٔانصقافٛح ٔانعهٕو . 

 نهطثاقح  ، انًئٌٍح انعهتٛحو، ذانٚؿ انًٍٛ انقكٚى، تٛهٔخ98٘ٔيؽًك قثكانقاقنتافقّٛ،  ٔ٘

 .نًعُٕ٘ا قائهج انرٕظّٛ انًٍٛ،  َقِٕٓا انًٍُكٚح، ، نغح انٙاق ٔوٕ٘ٓٓانؽعه٘، يؽًك قهٙ   ٕ٘

 .يؽًٕق فًٓٙ ؼعاو٘، ق.خ ،قهى انهغح انعهتٛح، انقاْهج، قانغهٚة نهطثاقح ٔانُّه  ٖ٘
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ًددهاق٘   ٗ٘ ٛددق  8ٕٓٓ -ِ 8ٕٗٔ، ان ٛددح اتددٍ يانددك، ذؽق ّددهغ أن  ٍددانك ت ٔددك ٔانً ٘ددٛػ انًقا و ، ذٕ

 هٔخ ، قان ان كه انعهتٙ. ، تٛٔقثكانهؼًٍ قهٙ ٌهًٛاٌ ، ٚ

ٚددداَٙ،   ٘٘ ٓددده قهدددٙ ا ن ٍدددُكٚح ٔذعهٛقددداخ، 99ٓٚٔيط ، اندددًٍٛ ، يهكدددى انثؽدددٕز ٕو ، َقدددَٕ ي

 ٔانكناٌاخ انًُٛٙ.

،  ٕو ، يكنٌح انكٕفح ٔيُٓعٓا فٙ قناٌح انهغح ٔانُؽدٕ ، 9٘8ٚٔ - 77ٖٔيٓك٘ انًفىٔيٙ،   ٙ٘

 انقاْهج ، يٕط ٗ انثاتٙ انؽهثٙ ِٔهكاِ .

قهٙ يؽًك فاـه  ذًٓٛك انقٕاقك تّهغ ذٍٓٛم ان ٕائك، قناٌح ٔذؽقٛقْـ ، 8ٕٗٔ، َاظه انعُٛ  7٘

 ، انقاْهج ، قان انٍالو نهطثاقح ٔانُّه. ٔٔ(ـهٌٔ، ٚ

٘8   ، ّٖ ُدد 998ٔ -ْـ9ٔٗٔانٍُٛاتٕن و ، تاْه انثهْاٌ فٗ يعاَٗ يّكالخ انقه(ٌ، ذؽقٛق ٌعاق ت

 يح . ٔانػ تاتقٙ، انًًهكح انعهتٛح انٍعٕقٚح ، ظايعح أو انقهٖ تًكح انًكه

 ، تٛهٔخ ، قان ٔاقن. ٕو ، يععى انثهكاٌ، 99٘ٚٔٚا ٕخ انؽًٕ٘،   9٘
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Abstract: Since ancient times, the ferocity of the grammatical dispute between 
the visuals and the Kufites has become famous, so that there is hardly any issue 

of grammar except in two schools: visual and kufic.  Southern Arabic and its 
Musnadic inscriptions have a strong relationship in Northern Arabic (the 
language of the Holy Quran). 

Controversial grammatical issues in the light of ancient Arabic inscriptions 
He dealt with four famous issues, most likely the disagreement between the two 

schools in the light of the revelations of inscriptions in which the Arabic language 
was written, and the issues were as follows: 

 
 

 
 

    
The research relied on the inductive approach in presenting the issues, taking care 

to be aggregate and avoiding redundancy, expressing an opinion or acceptance 
based on the available evidence, and then listing the Musnadic inscriptions in 
which theprobable evidence on the matter is presented . 
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