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ABSTRACT
The grammar of the Arabic Language has received the
attention of its scholars .They were interested in reclining the
grammatical rule and install the pillars of these bases which made
them take care of the order of its sentences until they became
readymade templates among the scholars .It is covered in a later
lesson from an earlier one . It was among their cocern with those
rules, their attention to multiple ranks in one sentence to give this
multiplicity an addition benefit that didant exist in the sentence
without plurality. This multiplicity was the intention of the Arabic
speaker to lead to use on the one hand and a mural benefit deroid of
the Arabic sentence if there is no multiplicity in it.
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التعدد النحوي بيف النظر واالستدالؿ
أ .ـ  .د .عبدالكريـ عبد أحمد

قسـ المغة العربية ,كمية التربية لمعموـ اإلنسانية ,جامعة تكريت ,صالح الديف  ,العراؽ.

الخالصة:
صبكا ج ٌؿ عنايتيـ بتقعيد القاعدة النحكية كتثبيت ركائز
حظيت قكاعد المغة العربية بعناية عممائيا حتى ٌ
تمؾ القكاعد كأركانيا مما جعميـ يعتنكف بحفظ مراتب مككنات جمميا كترتيبيا حتى أصبحت قكالب جاىزة بيد
الدارسيف يتناكليا بالدرس الحؽ عف سابؽ ككاف مف بيف عنايتيـ بتمؾ القكاعد عنايتيـ بما تعدد في الجممة
الكاحدة مف الرتب ً
ليعطي ىذا التعدد فائدة إضافية لـ تكف تتكاجد في الجممة مف دكف تعدد  ،فكاف ىذا التعدد مف
قصد متكمـ المغة العربية ليترتب عميو التكسع في االستعماؿ مف جية  ،كفائدة معنكية تخمك منيا الجممة العربية
إذا لـ يكف فييا تعدد .

الكممات الدالة :النحك  ،المفعكؿ بو  ،مبالغة  ،تككيد ،القرينة.
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المقدمة

الحمد هلل ِّ
رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى خاتـ األنبياء كالمرسميف سيدنا محمد ػ ػ ػ صمى

اهلل عميو كسمـ ػ ػ ػ كعمى آلو كصحبو أجمعيف  .كبعد :

فقد حفظ لنا عمماؤنا قكاعد لغتنا العربية مف خبلؿ ما سمعكه مف أفكاه متكممييا أك قياسيـ عمى ما

جرل في كبلميـ  ،كقد تنبيكا إلى استعماالت أخرل تزيد عمى رتب القكاعد النحكية مما يؤدم الى

تعدد رتبيا فجعميـ يطمقكف عميو بالتعدد الذم كاف كراءه غرض يبتغيو المتكمـ األمر فحاكلت جمع
ما تعدد مف كظائؼ نحكية كبينت فييا أحكاـ ىذا التعدد مع بياف عممو كالقيكد التي كانت كراء

ىذا التعدد ثـ حاكلت ذكر قسـ مف دكاعي التعدد النحكم كالغرض مف كرائو مستشيدا لذلؾ بأمثمة
مف القرآف الكريـ عرضت فيو أقكاؿ العمماء في تكضيح ما تعدد مف ذكر ما جاء في القاعدة

النحكية مستندا بذلؾ عمى السياؽ القرآني  ،كقد اكتممت فكرة البحث بمبحثيف :

المبحث األكؿ  :نظرية التعدد كعمميا  ،كعرضت فيو عمؿ التعدد النحكم  ،كقيكده  ،كدكاعي

التعدد  .المبحث الثاني  :أحكاـ التعدد كاستدالالتيا  ،كبينت فيو أحكاـ التعدد النحكم مقسمو

بحسب المكضكعات النحكية .

كانتيى البحث بأىـ النتائج التي تكصمت إلييا  .كقد اعتمدت في كتابتو عمى مصادر كاف مف

أىميا كتاب سيبكيو ( ت َُٖى ػ )  ،كاألصكؿ في النحك البف السراج ( ت ُّٔى ػ )  ،كشرح
التسييؿ البف مالؾ ( ت ِٕٔىػ ػ )  ،كشرح التصريح عمى التكضيح لمشيخ خالد األزىرم ( ت

َٓٗ ى ػ ) .

وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آله وصحبه وسمـ

********
المبحث األوؿ  :نظرية التعدد وعممها
أوالً  :عمؿ التعدد النحوي

 :1عمّة األصؿ والفرع

أسس عمماء العربية قكاعدىـ المغكية عمى أساس فكرة األصؿ كالفرع  ،فاألصؿ ىك  (( :ما ييبنى
(ِ)

عميو غيره))(ُ)  ،أما مفيكـ الفرع فيك خبلؼ األصؿ كىك (( اسـ الشيء ييبنى عمى غيره ))
فكؿ قاعدة عندىـ ليا أصؿ كاحد ثـ يتسع فييا االستعماؿ إلى استعماالت أخرل تختمؼ صكرىا

،

معاني جديدة عما كانت عميو في األصؿ  ،فعمى ىذا يككف األصؿ في
عف ذلؾ األصؿ لتعطي
ى
مفيكميـ ىك ما أيسس عميو القاعدة النحكية أما الفرع فيك ما شابو األصؿ مع زيادة كما ٌبيف ىذا
السيكطي بقكلو  (( :الفركع ىي المحتاجة إلى العبلمات كاألصكؿ ال تحتاج إلى عبلمات بدليؿ
( )1التعريفات ِٖ .
( )2المصدر نفسو ُٔٔ .
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أنؾ تقكؿ في المذكر قائـ  ،كاذا أردت التأنيث قمت  :قائمة ))(ُ)  ،ىكذا ٌبيف لنا عمماء العربية
أما في مجاؿ تطبيؽ ىذيف المصطمحاف
فكرة األصؿ كالفرع في بياف منيجيـ في عمكـ العربية ٌ ،
في عمـ النحك يقكؿ ابف يعيش  (( :التعريؼ فرع عمى التذكير ؛ ألف أصؿ األسماء أف تككف
نكرات كلذلؾ كانت المعرفة ذات عبلقة كافتقار إلى كضع لنقمو عمى األصؿ ))

(ِ)

 ،كقد الحظت

ىذه العمٌة كاضحة في أحكاـ التعدد النحكم فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر الفعؿ ( رأل ) في
األصؿ يتعدل إلى مفعكليف  ،كبعد دخكؿ اليمزة عميو صار يتعدل بيا إلى ثبلثة مفاعيؿ .
 :2عمّة الجواز والوجوب

عمٌة الجكاز كالكجكب مف أىـ العمؿ في بياف األحكاـ المغكية  ،كيمكف بياف دالالتيما في

االصطبلح المغكم  ،فعمٌة الجكاز ىي (( إباحة الكجو الصرفي أك النحكم أك المغكم دكف كجكب
أك امتناع كىي تقتضي ثنائية الكجو أك تعدده في المسألة الكاحدة ))

(ّ)

 ،أما عمٌة الكجكب فيي
(ْ)

يسكغ معو كجو آخر ))
(( االنتحاء بما يترتب عمى القاعدة انتحاء مكجبا ال َّ

 ،فمف خبلؿ ىذه

التعاريؼ اتٌضح باف عمٌة الجكاز فييا تكسع في االستعماؿ فيترتب عميو تكسع في المعنى بخبلؼ
عمٌة الكجكب التي تككف معيا األحكاـ قطعية ال تحتمؿ إال كجيا كاحدا  ،ككاف نتيجة كثرة ىاتاف
العمتاف في ضبط القكاعد المغكية فبل يكاد لغكم يتخمى عنيما عندما يريد كضع أسس قكاعد

العربية لتأصؿ جذكرىما فيذا ابف جني يعقد ليما بابا في كتابو الخصائص إذ قاؿ  (( :باب ذكر
الفرؽ بيف العمة المكجبة ،كبيف العمة المجكزة اعمـ أف أكثر العمؿ عندنا مبناىا عمى اإليجاب بيا
كنصب الفضمة أك ما شابو في المفظ الفضمة ،كرفع المبتدأ ؛ كالخبر ،كالفاعؿ ،كجر المضاؼ

إليو ،كغير ذلؾ .فعمؿ ىذه الداعية إلييا مكجبة ليا ،غير مقتصر بيا عمى تجكيزىا  ،كعمى ىذا
مقاد كبلـ العرب كضرب آخر يسمى عمة  ،كانما ىك في الحقيقة سبب يجكز كال يكجب ))

(ٓ)

،

كقد اتضحت ىاتاف العمتاف بشكؿ بارز في أحكاـ التعدد النحكم فعمٌة الكجكب ظيرت مع تعدد

المفعكؿ فيو الذم أكجب النحكيكف تعدده شرط اختبلؼ جنسيما.
ثانيا :قيود التعدد النحوي

 : 1المبس وأمف المبس  :أمف المبس ظاىرة عرفتيا المغة العربية  ،كمتكمميا يحاكؿ جاىدا
إيصاؿ ما يريده إلى المتمقي بكؿ كضكح مف خبلؿ ألفاظو كعباراتو متجنبا ما يشكؿ عميو ليؤمف
المبس مف خبلؿ معرفتو بأحكاؿ لغتو لييجر المبس ككؿ ما يقترب إليو في لغتو في تككيف
( )3األشباه كالنظائر في النحك ِ. ِٖ/
( )4شرح المفصؿ ُ. ٓٗ/
( )5المعجـ المفصؿ في عمكـ المغة ُ. ِْٓ/
( )6المصدر نفسو ِ. ٕٖٔ/
(ُ) الخصائص ُ. ُٔٓ/
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العبارات كالتراكيب حتى ال تتشابو عميو ما يمزـ طريقة كاحدة في التعبير مما يشؽ عمى متكمـ

المغة التفريؽ بيف ىذه التعابير فيككف عميو في غاية الصعكبة في فيـ القاعدة النحكية  ،لذا يعد
أمف المبس (( مف األغراض الميمة التي راعتيا العرب في كبلميا إذ الغرض األكؿ مف التعبير
اإلفياـ  ،كالمبس عكس اإلفياـ إذ ىك يؤدم إلى اإلبياـ كعدـ الفيـ كلذلؾ كاف إزالة ما يؤدم إلى

المبس مف أكلى أغراض المتكمـ ))

(ُ)

 ،لذا يعد أمف المبس غاية ال يمكف التفريط فييا في جميع

المغات ؛ ألف (( المغة الممبسة ال تصمح كاسطة لئلفياـ كالفيـ كقد خمقت المغات أساسا لئلفياـ

كالفيـ ))

(ِ)

 ،كمف خبلؿ تتبع أحكاـ التعدد في النحك العربي كجدتو عند عمماء النحك قيدا مف

قيكد التعدد فمف خبلؿ المبس كأمنو ٌبيف العمماء عائدية ىذا التعدد كما في تعدد الحاؿ فيككف
الحاؿ األكلى لثاني االسميف  ،كالحاؿ الثانية ألكؿ االسميف نحك  :لقيت زيدا ضاحكا مستبش ار ،
ككذلؾ في تعدد المفعكؿ بو مف كجكب تقديـ المفعكؿ بو األكؿ عمى الثاني نحك  :أعطيت زيدا

عم ار .

 :2القرينة  :داللة القرينة ىي أمر يشير إلى المطمكب
إلثبات صحة قاعدة أك استعماؿ

(ْ)

(ّ)

 ،أك ىي الدليؿ الذم يعتمد عميو

 ،كتعد القرينة مف أىـ كسائؿ فيـ النص مف خبلؿ إيضاح

المعنى المقصكد  ,كتعييف مكاضع اإلبياـ ككشؼ العبلقات بيف مراتب مككنات الجممة النحكية
التي ليا مكاضعيا الخاصة في كؿ جممة كالتي ترتبط فيما بينيا ترابطا كظيفيا استنادا إلى مكاقعيا
في تككيف الجممة ؛ ألف (( الغاية التي يسعى إلييا الناظر في الجممة ىي فيـ النص ))

(ٓ)

 ،كىذا

كىذا الفيـ يحصؿ مف خبلؿ القرائف المفظية التي تؤخذ مف تراكيب الجمؿ الظاىرة عمى النص

فيي مرتبطة بالمقاؿ  ،ككذلؾ مف القرائف المعنكية التي تفيـ مف معنى المقاؿ  ،كتعد القرينة ركيزة

مف ركائز قيكد التعدد النحكم  ،كقد الحظت ىذا في تعدد الحاؿ فالقرينة كضحت لنا كيؼ يرجع

لقيت ىندان مصعدان منحدرةن )  ،ككذلؾ قرينة
كؿ حاؿ إلى صاحبو قرينة التأنيث في نحك ( :
ي
التثنية أك الجمع نحك  :شاىدت زيدا كبك ار كاقفا ضاحكيف  ،فمف خبلؿ قرينة التثنية اتضح بأف
الحاؿ المثناة صاحبيا المثنى  ،كالحاؿ المفردة لصاحبيا المفرد .

 :3التقديـ والتأخير :التقديـ كالتأخير خصيصة مف خصائص العربية ؛ ألنيا لغة مرنة غير
جامدة قابمة لممناكرة بيف مراتب مككنات الجممة عمى الرغـ مف قانكف الترتيب لمراتب الجمؿ لذا
عرفت بما يخرج عف ىذا األصؿ بأف تقدـ ما حقو التأخير كتؤخر ما حقو التقديـ ضمف إطار
(ُ) الجممة العربية كالمعنى ِٔ .
(ِ) المغة العربية معناىا كمبناىا ِّّ .
(ّ) التعريفات ُْٕ .

(ْ) المعجـ المفصؿ في عمكـ المغة ُ. ْٔٓ/
(ٓ) القرينة في المغة العربية ُٗ .
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الفصاحة مما يعطي قدرة لممتكمـ في التصرؼ بمككنات الجممة بحسب حاجتو مف عناية كأىمية

يقدمكف الذم بيانو أىـ ليـ كىـ ببيانو أعنى ،كاف كانا جميعان
كأنيـ َّإنما ٌ
لذلؾ قاؿ سيبكيو ٌ (( :
ً
كي ٍعنًيانيـ ))(ُ)  ،كليذه األىمية التي تنتج مف غرض التقديـ كالتأخير قد أعددناه قيدا مف
يي ًي ٌمانيـ ى
قيكد التعدد في النحك العربي معتمديف عمى ذلؾ ما جاء في أحكاـ التعدد مثؿ تقديـ المفاعيؿ فيما

بينيا .

 :4داللة التعدد عمى المعنى  :لـ تكف رتبة األلفاظ مجردة مف المعنى سكاء كانت رتبتو عمدة أـ
فضمة لذا كانت الغاية مف تحقيؽ القاعدة النحكية ىك إبراز المعنى ككضكحو كلكال المعنى ألصبح
النحك جر از خاليا مف الدالالت التي يسمك بيا النحك ؛ ألف الكبلـ إذا انتحى منياجا كسمتا كاحدا

جيمت معرفة معنى مراتبو لذا فالنسيج التركيبي بيف ىذه المراتب مقصكدة كمحككـ عمييا بالمعنى
مف أجؿ فيـ النص األمر لذا كانت عناية العمماء بالمعنى عناية كاضحة كجمية مبينيف الى ما

يحصؿ فيو مف إصبلح المعنى كفساده لذا ال يمكف فؾ العبلقة بيف النحك كالمعنى فبينيما عبلقة

ترابطية في الشكؿ كالمضمكف كما بينو لنا السكاكي مف خبلؿ تعريفو لمنحك (( اعمـ أف عمـ النحك

ىك أف تنحك معرفة كيفية التركيب فيما بيف الكمـ لتأدية أصؿ المعنى ))(ِ)  ،كىذا ابف ىشاـ يبيف
أىمية المعنى في تحقيؽ القاعدة النحكية إذ قاؿ  (( :ىمتى بني ًفييىا عمى ظىاىر المَّ ٍفظ ىكلـ ينظر
ًفي يمكجب اٍل ىم ٍعنى حصؿ اٍلفساد ))(ّ)  ،كقد اتضح لنا ىذا القيد في تعدد التككيد في قكلو
تعالى  :ﱡ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﱠ (ْ) ،إذ أفاد كؿ مؤكد معنى إضافيا إلى القاعدة النحكية

 :5اإلطالؽ والتقييد :اإلطبلؽ كالتقييد مصطمحاف متقاببلف يتعمقاف بالحكـ النحكم كيرتكزاف عمى
أساس ركني الجممة العربية األسمية كالفعمية مف خبلؿ المسند كالمسند إليو  ،فالحكـ الذم يتكقؼ
عمى ىذيف الركنيف ىك اإلطبلؽ كما زاد عمى المسند كالمسند إليو بما يتعمؽ بأحد ىذيف الركنيف

أك بكبلى ما يسمى بالتقييد كلك ترؾ أك أغفؿ فاتت فائدتو المقصكدة التي مف أجميا جاءت ،
كأىمية التقييد في األحكاـ تأتي (( لزيادة الفائدة كتقكيتيا لدل السامع لما ىك معركؼ مف أف
(ٓ)

الحكـ كمما زادت قيكده ازداد إيضاحا كتخصيصا فتككف فائدتو أتـ ك أكمؿ ))

 ،كمف خبلؿ ىذا

ىذا تبيف لي العبلقة بيف مصطمحي اإلطبلؽ كالتقييد عبلقة عمكـ كخصكص فاإلطبلؽ يككف في
األحكاـ الشائعة في جنس ذلؾ العمـ  ،كالتقييد حكـ أفاد تخصيص أك تقييد ما شاع  ،كقد عددت
اإلطبلؽ كالتقييد قيد مف قيكد تعدد األحكاـ النحكية فقد الحظت حكـ اإلطبلؽ مع أحكاـ تعدد
(ُ) الكتاب ُ. ّْ/
(ِ) مفتاح العمكـ ٕٓ .
(ّ) مغني المبيب عف كتب األعاريب ٖٔٔ .
(ْ)[ ص ].

(ٓ) عمـ الببلغة ػ ػ البياف كالبديع كالمعاني ػ ػ ػ ػ َُّ .
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قيد العمماء ىذا التعدد
الخبر  ،أما التقييد فقد الحظتو مع أحكاـ تعدد التككيد المعنكم عندما ٌ
بكجكب تقديـ ( كؿ ) عمى ( أجمع ) ككذلؾ يجب أف يتقدماف ( كؿ ) ك ( أجمع ) عمى
( أبصع ) ك ( أكتع ) .

ثالثا  :دواعي التعدد :حفظ لنا النحكيكف قكاعد المغة العربية مف خبلؿ رتب جمميا الفعمية
كاالسمية مع بياف العبلقة بيف الفاعمية كالمفعكلية لمجممة الفعمية  ،كالمسند كالمسند إليو لمجممة

االسمية لتضع ك ٌؿ ركف مف أركاف الجممة في مكضعو غير أف متكمـ المغة يؤثر في كبلمو ليزيد
لداع يدعك إليو فيأتي بيا (( عمى خبلؼ األصؿ أك عمى
رتبا أخرل عمى قكاعد الصنعة النحكية و
غير المألكؼ لسبب مف األسباب ترجع إلى معنى يقصد إليو كيراعى فيو ما يعرؼ بمقتضى

الحاؿ ))

(ُ)

 ،كفيما يأتي بياف دكاعي التعدد مف خبلؿ أمثمة مف القرآف الكريـ مكضحة مف قبؿ

عمماء العربية  ،كلـ ألجأ إلى أمثمة مف قكاعد النحك ؛ ألف المعنى لـ يتضح جميا مثمما يظير مف

خبلؿ الشاىد القرآني لعناية العمماء بو :

 :1معنى اإلحاطة والشموؿ :مف دكاعي التعدد النحكم التي اعتنى بيا العمماء معنى اإلحاطة
كالشمكؿ مف خبلؿ تعدد

التككيد المعنكم في قكلو تعالى  :ﱡ ﳅ ﳆ ﳇ

ﳈ ﳉ ﱠ (ِ) ،فتعدد التككيد أفاد معنى جديدا لـ يكف إذا لـ يتعدد كما بينو العمماء  ،فيذا
أبك حياف كضح الداعي مف تعدد التككيد في اآلية الكريمة قائبل  (( :لك قاؿ ( فسجد المبلئكة )

فكاف يمكف أف يككف سجدكا كميـ ككاف يمكف سجد بعضيـ فمما قاؿ  ( :كميـ ) أحاط باألجزاء
كاخراج الشؾ كلك قاؿ ( كميـ ) فقط لكاف أيمكف أف يككنكا سجدكا في أكقات متفرقة كميـ ،
فقاؿ  ( :أجمعكف ) ليعمـ أف السجكد كاف منيـ في كقت كاحد ))

(ّ)

 ،فالتككيد األكؿ ػ ػ كؿ ػ ػ ػ أفاد

العمكـ كرفع الكىـ بأف السجكد حصؿ مف بعضيـ  ،في حيف أفاد تعدد التككيد بالمؤكد الثاني

( أجمعكف ) بأف السجكد حصؿ في كقت كاحد مف قبؿ الجميع  ،فجاء تعدد التككيد في التعبير

القرآني (( لممبالغة في التعميـ كمنع التخصيص ))

(ْ)

.

 :2معنى المبالغة :صرح عمماء النحك بيذا المعنى عند تعدد بدؿ البداء كجاء ىذا التصريح في
قكؿ الرضي  (( :يعتمده الشعراء كثي ار لممبالغة كالتفنف في الفصاحة كشرطو أف يرتقي مف األدنى

لؤلعمى كقكلؾ  :ىند نجـ بدر شمس كأنؾ كاف كنت معتمدا لذكر النجـ تغمط نفسؾ كترل أنؾ لـ
تقصد في األكؿ إال تشبييا بالبدر ككذلؾ قكلؾ بدر شمس ))
(ُ) نحك المعاني ْٖ .
(ِ)[ الحجر ].
(ّ) تذكرة النحاة ِٓٓ .

(ْ) تفسير البيضاكم ّ. ّٔٗ/
(ٓ) شرح الرضي عمى الكافية ِ.ّٖٔ/
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ّ :التقرير وزيادة االيضاح  :جاءت ىذه الداللة في تعدد الحاؿ في قكلو تعالى  :ﱡ ﱁ ﱂ
(ُ)
كضح العمماء فائدة تعدد الحاؿ فالغضب كاألسؼ حصبل
ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱠ  ،كقد ٌ
َّ
مف سيدنا مكسى ػ ػ عميو السبلـ ػ ػ ػ منو في كقت كاحد بعد رجكعو مف ميقات ربو ؛ ًأل َّ
ىف (( الموى
ضباف أ ً
ىف الس ً
م قى ٍد أ َّ
ىخ ىب ىرهي أَّىنوي قى ٍد فىتى ىف قى ٍك ىموي ،ىكأ َّ
ىسفنا لً ىذلً ىؾ ))(ِ) .
َّام ًر َّ
اف قى ٍد أ ٍ
اف يريج ي
ى
كعوي ىغ ٍ ى ى
ىضميي ٍـ ،فى ىك ى
ىك ى
كقد أفاد الحاؿ الثانية تقري ار كزيادة إيضاح لمحاؿ األكلى فيما ليس بالداللة نفسيا  ،فداللة األسؼ
(ّ)

تقترب مف داللة الغضب غير أنيا تزيد عمى داللة الغضب بأنو غضب لشدة الحزف

؛ ألف

(( حقيقتو ثكراف دـ القمب شيكة االنتقاـ ،فمتى كاف ذلؾ عمى مف دكنو انتشر فصار غضبا،
(ْ)

كمتى كاف عمى مف فكقو انقبض فصار حزنا ))

كيمكف بياف معنى التقرير كزيادة اإليضاح

الذم جاء بو تعدد الحاؿ العدكؿ مف صيغة الصفة المشبية فعبلف ( غضباف ) إلى صيغة مبالغة

اسـ الفاعؿ ( أسؼ ) فالغضب أصبح صفة ثابتة لسيدنا مكسى عميو السبلـ مف جراء ما حصؿ
بو مف قكمو  ،ثـ عدؿ بعد ذلؾ إلى ذكر صيغة المبالغة ( أسؼ ) فيي حاؿ عارضة لسيدنا

مكسى ػ ػ عميو السبلـ ػ ػ لـ تدؿ عمى ثبكتيا فيو لتعطي داللة التقرير كاإليضاح لما ح ٌؿ بو مف
الحزف الشديد عمى فساد حاؿ قكمو(ٓ) .
 :4المبالغة في الوصؼ  :ظير ىذا المعنى في تعدد الصفات في قكلو تعالى  :ﱡ ﲼ ﲽ
ﲾﲿﳀﳁ ﳂﳃﳄ ﳅﱠ

(ٔ)

فبيضاء صفة ثانية لكأس كلذة صفة ثالثة لو كقد

جاء ىذا التعدد إلفادة المبالغة في كصؼ خمر الجنة  ،فكصفيا اهلل ػ ػ سبحانو كتعالى ػ ػ ػ بيضاء
(ٕ)

كىذا يعني أف خمر الجنة أشد بياضان مف المبف

 ،كعدد بعد ىذا الكصؼ فذكرىا بكصؼ آخر

(ٖ)
ىم :لى ٍكينيىا
كىك ( لذة ) لممبالغة فخمر الجنة بيذه األكصاؼ (( ىخ ٍمهر ىج ًارىيةه ىب ٍي ى
اء ،أ ٍ
ض ي
و
الد ٍنيا ًفي م ٍنظى ًرىا اٍلب ًش ًع َّ ً ً
اص ًف ىروار أ ٍىك
ى ى ى
ىح ىس هف ىب ًي ٌّي ىال ىك ىخ ٍم ًر ُّ ى
الرًدمء ،م ٍف يح ٍم ى ورة أ ٍىك ىس ىكاد أ ًىك ٍ
َّ
ً ً
السمًيـ .كقىكليوي ىع َّز ك ىج َّؿ ( :لى َّذ وة لً َّ
ِّ
ً
ِّب ىكمى ٍكنًيىا،
ىم طى ٍع يميىا طىي ه
مش ًاربً ى
يف ) أ ٍ
إلىى ىغ ٍي ًر ىذل ىؾ م َّما يي ىنف ير الط ٍب ىع َّ ى ى ٍ
ى
يح  ،بً ًخ ىبل ً
ً
يب الطَّ ٍعًـ ىدلًي هؿ ىعمىى ًط ً
ؼ ىخ ٍم ًر ُّ
يع ىذلً ىؾ ))(ٗ)  ،كيؤكد لنا السياؽ
الد ٍن ىيا ًفي ىج ًم ً
الر ً
يب ِّ
ىكط ي

(ُ)[ األعراؼ .] َُٓ:
(ِ) تفسير الطبرم َُ. ْْٗ /
(ّ) ينظر الكميات ُُْ .

(ْ) المفردات غريب القرآف ( أسؼ ) ِٕ .
(ٓ) التحرير كالتنكير ٗ. ُُْ /
(ٔ)[ الصافات ].
(ٕ) ينظر تفسير الخازف ٔ. ِِ/
(ٖ) تفسير البيضاكم ٓ. َُ /
(ٗ) تفسير ابف كثير ٕ. ُّ /
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السياؽ القرآني ىذه المبالغة في الكصؼ فجاء التعبير القرآني بإقامة الظاىر مقاـ المضمر فمـ
يقؿ سبحانو كتعالى  ( :لذة ليـ )  ،فقاؿ تعالى  ( :لذة لمشاربيف ) فػ (( أظير مكضع اإلضمار

تعميمان كتعميقان لمحكـ بالكصؼ  ،كجمع إشارة إلى أنيـ ال يعمكنيا إال كذلؾ بما فيو مف مزيد
المذة ))(ُ)  ،فضبل عف ىذا فإنيا كصفت بالمصدر فجاء التعبير بمذة كلـ ً
يأت بالكصؼ لذيذان
صد ىك المبالغة في الكصؼ
فكاف ليذا الكصؼ بالمصدر قى ٍ

(ِ)

.

المبحث الثاني  :أحكاـ التعدد النحوي واستدالالتها

أوال  :أحكاـ تعدد المبتدأ  :المبتدأ ىك (( االسـ المجرد عف العكامؿ المفظية))(ّ) .فالمبتدأ ىك
االسـ الكاقع في أكؿ الجممة االسمية كال بد لو مف خبر يخبر بو حتى تكتمؿ رتبة الجممة االسمية
(ْ)

مف المبتدأ كالخبر  ،كبيذا قاؿ ابف مالؾ
مبتدأ زيد وعاذر خبر
(ٓ)

كقد أجاز النحكيكف تعدد المبتدأ

:

إف قمت في زيد عاذر مف اعتذر

 ،كقد قاؿ اليرمي في حكـ جكاز تعدد المبتدأ  (( :كقد تككف

ثبلث مبتدآت كأربعة مبتدآت فصاعدا إلى ما ال نياية لو ))

(ٔ)

 ،كالغالب في تعدد المبتدآت أف

يككف خبر المبتدأ األكؿ جممة اسمية  ،أك كجكد ضمير يعكد عمى المبتدأ

(ٕ)

 ،كيمكف بياف أحكاـ

تعدد المبتدأ عمى كفؽ ما بينيا عمماء النحك كىي عمى النحك اآلتي :

ُ  :أف يقع مبتدأ بعد مبتدأ نحك :زيد أبكه قائـ (( فاألب كالقائـ جممة اسمية خبر عف زيد  ،كالياء

في ( أبكه ) عائد عمى ( زيد ) إذ ال بد في الجممة الكاقعة خب ار مف عائد يعكد عمى المبتدأ ))

(ٖ)

ِ :يجكز تعدد المبتدأ بشرط كجكد عائد الى المبتدأ مع تعدد األخبار(ٗ)  ((:فىييؤتى بعد خبر
ألكؿ كتاؿ لمتمكه ))(َُ)  ،قاؿ ابف السراج (( :كقد يجكز أف يأتي مبتدأ بعد
ٍاألىخير بياء آخ ار ٌ
مبتدأ بعد مبتدأ ،كأخبار كثيرة بعد مبتدأ كىذه المبتدئات إذا كثركىا فإنما ىي شيء قاسو النحكيكف

نظير ،فمف ذلؾ قكليـ :زيد ىند العمراف
نا
ليتدرب بو المتعممكف  ،كال أعرؼ لو في كبلـ العرب
(ُ) نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكرُُّٔ/
(ِ) تفسير فتح القدير ّّْٗ/
(ّ) التعريفات ُٕٗ .

(ْ) ينظر شرح ابف عقيؿ ُ. ُٖٖ/
(ٓ) ينظر شرح التسييؿ ُ ، ِّٕ/كشرح جمؿ الزجاجي البف عصفكر ّٖٓ .
(ٔ) المحرر في النحك ِ. ْْٓ/
(ٕ) المصدر نفسو ِ. ْْٓ/
(ٖ) المصدر نفسو ِ. ْْٓ/

(ٗ) األصكؿ في النحك ُ ، ٔٓ/كينظر ىمع اليكامع ُ. َّْ/
(َُ) ىمع اليكامع ُ. َِْ/
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منطمقاف إلييما مف أجمو ،فزيد مبتدأ أكؿ ،كىند مبتدأ ثاف ،كالعمراف مبتدأ ثالث ،كىند كما بعدىا
خبر ليا ،كالعمراف كما بعدىما خبر ليما ،كجميع ذلؾ خبر عف زيد ،كالراجع الياء في قكلؾ ،مف

أجمو ،كالراجع إلى ىند الياء في قكلؾ :إلييا كالمنطمقاف ىما العمراف ،كىما الخبر عنيا .كفييما
(ُ)

ضميرىما ))

.

ّ :يجكز تعدد المبتدأ بشرط إضافة ضمير يعكد عمى المبتدأ الذم قبمو  ،نحك  :زيد عمو خالو
(ِ)

أخكه أبكه قائـ

 ،كمعنى ىذا المثاؿ  :أبك أخي خاؿ عـ زيد قائـ  ،قاؿ اليرمي  (( :إذا كثرت

المبتدئات إلى خمسة كالى عشرة فيي تضبط بالعائد الذم يعكد عمى المبتدئات كىك الياء
المضمرة فتككف ىذه الياء في المبتدأ األخير عائدة عمى ما يمييا مف المبتدئات  ،كالياء التي في
(ّ)

المبتدأ الذم يمييا عائدة عمى ما يمييا مف المبتدأ  ،كىكذا إلى المبتدأ األكؿ ))

حد الخبر ىك (( الجزء الذم حصمت بو الفائدة مع مبتدأ غير الكصؼ
ثانيا  :أحكاـ تعدد الخبرٌ :
المذككر ))(ْ)  ،كالنحكيكف متفقكف عمى تعدد الخبر  ،فقد يككف لممبتدأ الكاحد خبراف أك ثبلثة أك

(ٓ)
جكز تعدد الخبر ؛ ألف (( الخبر حكـ كيجكز أف يحكـ عمى الشيء الكاحد
أربعة  ،كالذم ٌ
بحكميف أك أكثر ))(ٔ)  ،غير أف ىذا التعدد يخضع ألحكاـ حددىا العمماء  ،كفيما يأتي ذكرىا :
(ٕ)

الحكـ األكؿ  :جكاز تعدد الخبر إذا تعدد في المفظ كالمعنى

 ،كضابط ىذا الحكـ بأف يككف

تعدد ىذه األخبار كؿ كاحد منيا مخالؼ لآلخر مف حيث المفظ كالمعنى  ،كمف تعدد األخبار

الخاضع ليذا الحكـ قكلو تعالى  :ﱡ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﱠ (ٖ) ،كمما كرد مف
(ٗ)

كبلـ العرب قكؿ رؤبة

 [ :الرجز ]

مقيظ مصيؼ مشتي

مف يؾ ذا بت فهذا بتي

كيترتب عمى ىذا الحكـ حكما نحكيا آخر كىك جكاز العطؼ بيف األخبار كتركو فإذا عطفت فيما

بينيا أعربت الثاني اسما معطكفا عمى األكؿ  ،كاذا ترؾ العطؼ أعربت أخبا ار بحسب تعددىا(َُ).
(ُ) األصكؿ في النحك ُ. ٔٓ/
(ِ) ينظر شرح التسييؿ ُ ، ِّٕ/كارتشاؼ الضرب ُُّٗ ػ ػ ػ َُُْ  ،كىمع اليكامع ُ.َِْ/
(ّ) المحرر في النحك ِ ْْٓ/ػ ػ ػ ْٓٓ .

(ْ) أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ُ. ُّٗ/
(ٓ) ينظر أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ُ ، ِّ/كشرح ابف عقيؿ ُ. ِٓٔ/
(ٔ) شرح األشمكني ُ. ُِّ/
(ٕ) ينظر شرح الكافية الشافية ُ ، ِّٕ/كشرح االشمكني ُ ، ُِّ/كحاشية الصباف ُ. ِّٔ/
(ٖ)[ البركج.] ُْ :

(ٗ) مجمكع أشعار العرب كىك مشتمؿ عمى ديكاف رؤبة بف العجاج ُٗ .
(َُ) ينظر شرح الكافية الشافية ُ ، ّّٕ/كشرح ابف عقيؿ ُ ، ِٕٓ/كىمع اليكامع َُْ.
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مز ػ ػ  ،كىذا أبيض
الحكـ الثاني  :تعدد في المفظ دكف المعنى نحك  :ىذا حمك حامض ػ ػ بمعنى ٌ
أسكد ػ ػ ػ بمعنى أبمؽ(ُ) ػ ػ  ،كضابطو (( أف يككف المخبر عنو مشتمبل عمى طرؼ مف كؿ الخبريف
(ِ)

الخبريف ال عمييما معا ))

 ،فبل يصدؽ األخبار إال إذا كانت األلفاظ مختمفة كلكؿ لفظ معنى

خاص يخالؼ المفظ الثاني مف حيث المعنى فتجتمع ىذه األلفاظ لتعطي معنى مقصكد ال يتحقؽ
(ّ)

إال باجتماعيما

 ،كيترتب عمى اجتماع األخبار في ىذا الحكـ امتناع تكسط المبتدأ بيف الخبريف

الخبريف نحك  :حمك الرماف حامض

(ْ)

 ،أك تأخر المبتدأ عمى الخبر نحك  :حمك حامض الرماف ،

 ،كيترتب عمى حكـ تعدد الخبر لفظا دكف معنى لمانع امتناع العطؼ فبل يجكز عطؼ األخبار
عمى بعضيا ؛ ألف ال يصدؽ األخبار ببعضو عمى المبتدأ فالخبراف بمنزلة الخبر الكاحد
(ٔ)

غير أف أبا عمي الفارسي جكز العطؼ بينيما

.

(ٕ)

الحكـ الثالث  :تعدد الخبر راجع الى تعدد المبتدأ نحك  :بنكؾ كاتب كصائغ كفقيو

عمى ىذا الحكـ كجكب العطؼ

(ٖ)

(ٗ)

 ،كقكؿ طرفة بف العبد

 [ :المتقارب ]

(ٓ)

 ،غير

 ،كيترتب

وأخرى ألعدائها غائظة

يد خيرها يرتجى
يداؾ ٌ
كفائدة العطؼ بيف ىذه األكصاؼ ىي أف يحقؽ ما قبمو مف كصؼ كيقرره كمف خبللو يزيد
(َُ)

عمى التككيد معنى التقرير أيضا

 ،كيترتب عمى العطؼ حكما نحكيا آخر كىك اتباع الصفات

كقطعيا فإذا لـ يتضح المكصكؼ إال بمجمكع الصفات كجب اتباع الصفات مف غير عطؼ ؛

ألنيا بمثابة الشيء الكاحد لممكصكؼ كىي خاصة بالمكصكؼ كلـ يشاركو أحد بيا نحك  :مررت
(ُُ)

بزيد التاجر الفقيو الكاتب

 ،فيذه الصفات ال يجكز فييا العطؼ ؛ ألنيا تتكاجد كميا في

مكصؼ كاحد كلـ يشاركو بيا شخص آخر ىذا إذا تعينت الصفات لمكصكؼ كاحد  ،أما إذا لـ

تتعيف فجاز االتباع مع الصفات التي تتعيف مع المكصكؼ  ،كجاز القطع مع الصفات التي لـ

(ُ) ينظر النحك الكافي ُ. ِٓٗ/
(ِ) شرح التصريح عمى التكضيح ُ. ِِّ/
(ّ) ينظر النحك الكافي ُ. ِٓٗ/
(ْ) ينظر حاشية الصباف ُ. ِّٕ/
(ٓ) ينظر ىمع اليكامع ُ. َِْ/

(ٔ) ينظر المصدر نفسو ُ. َِْ/
(ٕ) ينظر شرح االشمكني ُ. ُِْ/
(ٖ) ينظر المصدر نفسو ُ. ُِْ/
(ٗ) ديكاف طرفة بف العبد َُٕ .

(َُ) ينظر معاني النحك ّ. ُْٕ/
(ُُ) ينظر أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ّ ، ِْٖ/كشرح ابف عقيؿ ّ. َِّ/
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(ُ)

تتعيف

الحكـ:

(ِ)

 ،كيشترط عمى ىذا تقديـ النعكت المتبعة عمى النعكت المنقطعة

فتعيف عمى ىذا

أوال :اتباع األخبار ( الصفات )  ،ثانيا  :اتباع بعضيا كقطع بعضيا اآلخر  ،كضابط ىذه
األحكاـ كميا أف (( تككف األخبار مف جنس كاحد سكاء كاف مفرديف نحك  :زيد قائـ ضاحؾ  ،أك

جممتيف نحك  :زيد قاـ ضحؾ  ،فإف اختبلفا بأف كاف أحدىما مفردا كاآلخر جممة فبل يجكز ذلؾ
(ّ)

نحك  :زيد قائـ ضحؾ ))

.

حد المفعكؿ بو ىك (( ما كقع عميو فعؿ الفاعؿ بغير كاسطة
ثالثا  :أحكاـ تعدد المفعوؿ به ٌ :
حرؼ الجر أك بيا ))(ْ)  ،كيتعدد المفعكؿ بو كيتكقؼ تعدده عمى عاممو ػ ػ الفعؿ ػ ػ فيناؾ أفعاؿ
(ٓ)

تتعدل الى مفعكليف كأخرل تتعدل إلى ثبلثة

 ،غير أف ىذا التعدد يخضع ألحكاـ نحكية يمكف

بيانيا عمى النحك اآلتي :

الحكـ األوؿ  :ما كاف أصؿ المفعكليف مبتدأ كخبر كالعامؿ فييا مف باب ظف كأخكاتيا يترتب
عمى ىذا الحكـ النحكم أحكاـ نحكية :
ُ :كجكب تقديـ المفعكؿ بو األكؿ الذم ىك في األصؿ مبتدأ عمى المفعكؿ بو الثاني الذم ىك

في األصؿ خبر نحك  :ظننت زيدا قائما  ،ففي ىذا الحكـ يجب تقديـ ( زيدا ) عمى ( قائما ) ،
(ٔ)

كىذا الحكـ مبني عمى مراعاة األصؿ ؛ ألف رتبة المبتدأ مقدمة عمى رتبة الخبر

.

ِ  :امتناع تقديـ المفعكؿ بو األكؿ عمى المفعكؿ بو الثاني كىذا الحكـ يكجب مخالفة األصؿ
فيتقدـ المفعكؿ بو الثاني عمى المفعكؿ بو األكؿ إذا اتصؿ في المفعكؿ بو األكؿ ضمي ار يعكد

عمى المفعكؿ بو الثاني نحك  :ظننت في البيت صاحبو  ،ففي ىذا الحكـ امتنع تقديـ المفعكؿ بو

األكؿ ( صاحبو ) عمى المفعكؿ بو الثاني كىك الظرؼ ( في البيت ) كمخالفة األصؿ في ترتيب

المفاعيؿ راجعة الى عكد الضمير كلك اتبع األصؿ في الترتيب نحك  :ظننت في الدار صاحبيا ،
لعاد الضمير عمى متأخر لفظا كرتبة  ،كىذا ال يجكز األمر الذم أدل الى مخالفة األصؿ فأكجب
(ٕ)

تقديـ المفعكؿ بو الثاني عمى المفعكؿ بو األكؿ

.

(ُ) ينظر شرح ابف عقيؿ ّ. َِّ/
(ِ) شرح التصريح عمى التكضيح ِ. ُِّ/
(ّ) شرح ابف عقيؿ ُ. َِٔ/
(ْ) التعريفات ِِْ .
(ٓ) ينظر األصكؿ في النحك ُ ، ُِٕ/كأكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ِ. ِٕ/
(ٔ) ينظر ىمع اليكامع ِ ، ُٓ/كالنحك الكافي ِ. ُٕٔ/
(ٕ) ينظر النحك الكافي ِ. ُٕٔ/
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ّ  :جكاز تقديـ المفعكؿ بو الثاني عمى المفعكؿ بو األكؿ إذا كاف المفعكؿ بو األكؿ نفس المعنى
(ُ)

مع المفعكؿ بو الثاني

.

الحكـ الثاني  :إذا لـ يكف أصؿ المفعكليف مبتدأ كخبر كالعامؿ فييما مف باب أعطى كأخكاتيا :
عدة :
نحك  :أعطيت زيدا درىما  ،كأعطيت زيدا عم ار يجكز في ىذا الحكـ أحكاما ٌ
ُ :األصؿ في ترتيب المفاعيؿ ىك تقديـ المفعكؿ بو الذم ىك فاعؿ في المعنى(ِ) نحك  :أعطيت
زيدا درىما  ،فيجب تقديـ ( زيدا ) عمى ( درىما )  ،قاؿ ابف مالؾ  (( :كاألصؿ تقديـ المفعكؿ

الذم ىك فاعؿ معنى عمى المفعكؿ الذم ليس كذلؾ كزيد مف مسألة  :أعطيت زيدا درىما  ،فأنو

مفعكؿ في المفظ فاعؿ في المعنى لككنو آخذا كمتناكال بخبلؼ الدرىـ فأنو مفعكؿ في المفظ

كالمعنى فأصمو أف يتأخر ))

(ّ)

.

ِ :جكاز مخالفة األصؿ فيتقدـ ما أصمو مفعكؿ ػ ػ كىك المفعكؿ بو الثاني ػ ػ عمى ما أصمو فاعؿ ػ ػ
كىك المفعكؿ بو األكؿ ػ ػ ػ قاؿ السيكطي  (( :كقد يخرج عف ىذا األصؿ فيقاؿ  :أعطيت درىما

زيدا ))

(ْ)

.

الحكـ الثاني  :كجكب تقديـ المفعكؿ بو األكؿ عمى المفعكؿ بو الثاني في مكاضع يمكف
تكضيحيا عمى النحك اآلتي :

(ٓ)

ُ :إذا يحصؿ لبس بيف المفاعيؿ نحك  :أعطيت زيدا عم ار

 ،فيجب تقديـ المفعكؿ بو األكؿ

كىك ( زيدا ) عمى المفعكؿ بو الثاني ( عم ار ) ؛ لعدـ كجكد قرينة لفظية كمعنكية تكضح كتبيف

اآلخذ مف المأخكذ  ،ففقداف القرينة في إزالة المبس بيف المفعكليف أكجب تقديـ المفعكؿ بو األكؿ

عمى المفعكؿ بو الثاني .

ِ :إذا كاف المفعكؿ بو الثاني محصك ار ب ػ ( ٌإال ) فيجب تأخيره عف المفعكؿ بو األكؿ ؛ لئبل
(ٔ)

تذىب فائدة الحصر  ،نحك  :ما أعطيت زيدا ٌإال درىما ؛ ألف المحصكر ب ػ ( ٌإال ) يجب تأخره
(ٔ)

تأخره

ّ :أف يككف المفعكؿ بو األكؿ ضمي ار متصبل  ،كالمفعكؿ بو الثاني اسما ظاى ار ؛ ألف
(ٕ)

الضمير ال ينفؾ عف الفعؿ نحك  :أعطيتؾ درىما

.

عدة
الحكـ الثالث  :امتناع تقديـ المفعكؿ بو األكؿ عمى المفعكؿ بو الثاني  ،في مكاضع ٌ
(ُ) ينظر المصدر نفسو ِ ِِ/ػ ػ ػ ػ ِّ .
(ِ) ينظر شرح التسييؿ ِ ، ُِٓ/كشرح المككدم ِ ، َّْ/كىمع اليكامع ِ. ُٓ/
(ّ) شرح التسييؿ ِ. ُِٓ/
(ْ) ىمع اليكامع ِ. ُٓ/
(ٓ) ينظر شرح التسييؿ ِ ، ُِٓ/كشرح المككدم ِ. َّٓ/

(ٔ) ينظر شرح التسييؿ ِ ، ُِٓ/كشرح المككدم ِ ، َّٓ/كالنحك الكافي ِ. ُٕٕ/
(ٕ) ينظر شرح التسييؿ ِ ، ُِٓ/كشرح المككدم ِ ، َّٓ/كالنحك الكافي ِ. ُٕٕ/
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ُ :إذا كاف المفعكؿ بو ىك الفاعؿ في المعنى كمحصك ار بػ ( ٌإال ) نحك  :ما أعطيت درىما ٌإال

زيدا

(ُ)

.

ِ :أف يككف المفعكؿ بو األكؿ الذم ىك فاعؿ في المعنى متصبل بو ضمي ار يعكد عمى المفعكؿ
بو الثاني نحك  :أسكنت في الدار بانييا  ،فالدار مفعكؿ بو ثاف كجب تقديمو عمى المفعكؿ بو

األكؿ ( بانييا ) ككجكب ىذا التقديـ حتى ال يرجع الضمير عمى لفظ متأخر في الرتبة

(ِ)

.

ّ :أف يككف المفعكؿ بو الثاني ضمي ار متصبل كالمفعكؿ بو األكؿ اسما ظاى ار فيجب تقديـ
المضمر عمى الظاىر نحك  :الدرىـ أعطيتو زيدا

(ّ)

.

(ْ)

الحكـ الرابع  :ما تعدد بو المفاعيؿ إلى ثبلثة كىي أعمـ كأرل كنبأ كأنبأ كخبر كأخبر كحدث

كالخمسة األخيرة (( لـ ترد تعديتيا إلى ثبلثة مفاعيؿ صريحة في كبلـ العرب إال كىي مبنية
لممفعكؿ  ...فيككف أكؿ المفاعيؿ نائب فاعؿ مرفكعا ،كيككف الثاني كالثالث صريحيف  ،أك تسد
مسدىما جممة  ،أك يككف أحدىما صريحا ،كالثاني مكانو جممة ))

(ٓ)

رابعا  :أحكاـ تعدد الظرؼ ( المفعوؿ فيه )

.

حد الظرؼ ( المفعكؿ فيو ) ىك (( ما في ًعؿ فيو فعؿ مذككر لفظا أك تقدي ار مف زماف أك
ٌ
(ٔ)
مكاف ))  ،كمف التعريؼ يتضح بأنو ينقسـ عمى قسميف  :ظرؼ المكاف  ،كظرؼ الزماف .
كقد يتعدد الظرؼ ( المفعكؿ فيو ) كفؽ أحكاـ حددىا العمماء يمكف تكضيحيا عمى النحك اآلتي :
الحكـ األكؿ  :جكاز تعدد الظرؼ ( المفعكؿ فيو ) كالعامؿ كاحد كىذا الحكـ مشركط باختبلؼ

(ٕ)

جنس الظرؼ بأف يككف أحد الظركؼ لمزماف كاآلخر لممكاف كال يجكز اتحادىما زمانا أك مكانا

كمثٌؿ ابف مالؾ في اجتماعيما بقكلو  ( :رح غدا مع األشراؼ )(ٖ) ،كيترتب عمى ىذا جكاز
(ٗ)

العطؼ أيضا بدال مف التعدد نحك  :أعطيت السائؿ أمامؾ كيكـ العيد

.

الحكـ الثاني  :جكاز تعدد الظرؼ ( المفعكؿ فيو ) كىما مف جنس كاحد كفي ىذا الحكـ صكرتاف

األولى  :يتعدد الظرؼ ( المفعكؿ فيو ) المتفقاف في الجنس فيعرب الثاني بدال مف األكؿ كليس
(ُ) ينظر شرح التسييؿ ِ ، ُِٓ/كشرح المككدم ِ ، َّٓ/كىمع اليكامع ِ. ُٓ/
(ِ) ينظر شرح التسييؿ ِ ، ُِٓ/كشرح المككدم ِ ، َّٓ/كىمع اليكامع ِ. ُٓ/

(ّ) ينظر شرح التسييؿ ِ ، ُِٓ/كشرح المككدم ِ ، َّٓ/كىمع اليكامع ِ. ُٓ/
(ْ) ينظر أكضح المسالؾ الى ألفية ابف مالؾ ِ ، ِٕ/كشرح ابف عقيؿ ِ. ْٔ/
(ٓ) أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ِ. ِٕ /
(ٔ) شرح كتاب الحدكد لؤلبدم ُِّ .
(ٕ) ينظر حاشية الخضرم عمى ابف عقيؿ ُ ، ّْٓ/كالنحك الكافي ِ. ِٓٓ/
(ٖ) ينظر شرح الكافية الشافية ِ. ٕٔٓ/
(ٗ) ينظر النحك الكافي ِ. ِٓٔ/
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(ُ)

مفعكال فيو ثانيا

 ،قاؿ الخضرم  (( :أما المتفؽ فبل يتعدد إال مع اتباع الثاني لؤلكؿ بدال

كسرت يكـ الجمعة سحر ))

(ِ)

الثانية  :يتعدد الظرؼ ( المفعكؿ فيو ) المتفقيف في الجنس إذا كاف العامؿ اسـ تفضيؿ نحك :
(ّ)

اليكـ أحسف منو أمس
زيد ى
متقدما عميو كمتأخ ار .

 ،فاليكـ كأمس ظرفا زماف تكسط بينيما اسـ التفضيؿ كعمؿ فييما

خامسا  :أحكاـ تعدد المستثنى
كحده عند النحكييف ىك (( إخراج شيء مما دخؿ
االستثناء أسمكب مف أساليب النحك العربي ٌ ،
(ْ)
كحد ىذا التعريؼ في مفيكـ االستثناء التاـ
فيو غيره  ،أك إدخاؿ شيء فيما خرج منو غيره )) ٌ ،

التاـ عندما تككف أركاف االستثناء الثبلثة مكجكدة في الجممة كىي المستثنى منو كالمستثنى كأداة
االستثناء  ،فإخراج المستثنى مف المستثنى منو عندما يككف االستثناء مثبتا  ،أما إدخاؿ المستثنى

مما خرج منو المستثنى منو فيك استثناء منفي  ،كقد تتعدد المستثنيات في الجممة العربية مع
االستثناء التاـ المتصؿ المثبت كالمنفي ككذلؾ مع االستثناء المفرغ غير أف ىذا التعدد يخضع

ألحكاـ يمكف ذكرىا عمى النحك اآلتي :

أوال  :أحكاـ تعدد المستثنى مع االستثناء التاـ المتصؿ المثبت كالمنفي :
ُ :إذا تقدمت المستثنيات عمى المستثنى منو :
إذا تقدمت المستثنيات عمى المستثنى منو كجب نصب جميع المستثنيات سكاء كاف االستثناء
(ٓ)

المتصؿ مثبتا أك منفيا

 ،قاؿ ابف ىشاـ في بياف ىذا الحكـ  (( :فإف تقدمت المستثنيات عمى

المستثنى منو نصبت كميا نحك  :ما قاـ ٌإال زيدا ٌإال عم ار ٌإال أحد ))

(ٔ)

 ،كال يجكز االتباع مع

االستثناء المتصؿ المنفي كما كاف في األصؿ مع عدـ تعدد المستثنيات لعدـ جكاز تقديـ التابع
(ٕ)

عمى المتبكع

.

(ُ) ينظر حاشية الخضرم عمى ابف عقيؿ ُ ، ّْٓ/كالنحك الكافي ِ. ِٓٓ/
(ِ) حاشية الخضرم عمى ابف عقيؿ ُ. ّْٓ/
(ّ) ينظر حاشية الخضرم عمى ابف عقيؿ ُ ، ّْٓ/كالنحك الكافي ِ. ِٓٔ/
(ْ) الممحة في شرح الممحة ْٕٓ .
(ٓ) ينظر شرح الكافية الشافية ِ ، ُِٕ/كشرح األشمكني ُ. ُِٓ/
(ٔ) أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ِ. ِّٔ/

(ٕ) ينظر شرح التصريح عمى التكضيح ُ. ّٓٓ/
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ِ :إذا تأخرت المستثنيات عمى المستثنى منو :

يتكقؼ ىذا الحكـ عمى نكع االستثناء مف حيث ككنو مثبتا أك منفيا  ،فإذا كاف مثبتا كجب نصب

جميع المستثنيات كما كاف حكـ االستثناء في األصؿ مف غير تعدد نحك  :قاـ القكـ ٌإال زيدا ٌإال
(ُ)

عم ار ٌإال بك ار

 ،قاؿ ابف ىشاـ  (( :كاف تأخرت فاف كاف الكبلـ إيجابا نصبت أيضا كميا ))(ِ).

أما إذا كاف الكبلـ منفيا كتعدد المستثنى فيجكز في كاحد منيا في اإلعراب ما إذا كاف الكبلـ مف
ٌ
دكف تعدد فيعرب عمى البدلية فإذا كاف المستثنى منو مرفكعا يعرب بدال مرفكعا نحك  ( :ما جاء

يد ٌإال بك ار ٌإال محمدا )  ،كاذا كاف المستثنى منصكبا يعرب بدال منصكبا نحك  ( :ما
القكـ ٌإال ز ه
شاىدت القكـ ٌإال زيدا ٌإال بك ار ٌإال محمدا ) ففي ىذه الحالة يعرب كاحد مف المستثنيات بدال
منصكبا كاألخر تعرب مستثنيات منصكبة  ،ككذلؾ إذا كاف المستثنى منو مجرك ار نحك  ( :ما
مررت بالقكـ ٌإال ز ويد ٌإال بك ار ٌإال محمدا )  ،كيصح أف يككف االسـ الثاني بدال أك الثالث دكف
تعييف بشرط اشغاؿ العامؿ بأحد المستثنيات مف دكف تحديد

(ّ)

 (( ،فأنت في ذا بالخيار إف شئت

نصبت ً
اآلخر كرفعت األكؿ ))
شئت نصبت األكؿ كرفعت اآلخر ،كاف شئت
ى
(( ال يتعيف المستثنى األكؿ لتأثير العامؿ فيو بؿ يترجح لقربو مف العامؿ ))(ٓ).
الحكـ
(ْ)

 ،كعمى ىذا

الحكـ الثاني  :تعدد المستثنيات مع االستثناء المفرغ :

االستثناء المفرغ ىك ما فقد منو ركف المستثنى منو في الجممة كيشترط فيو أف يككف في الكبلـ
(ٔ)

المنفي

 ،كقد تتعدد معو المستثنيات كحكميا معو بأف ينشغؿ أحدىما بالعامؿ مف دكف تحديده

يد ٌإال بك ار ٌإال محمدا )  ،كيجكز أف يشغؿ العامؿ
كينصب بقية المستثنيات نحك  ( :ما قاـ ٌإال ز ه
المستثنى الثاني أك الثالث(ٕ)  ،قاؿ ابف ىشاـ  (( :فاف كاف العامؿ الذم قبؿ ( ٌإال ) مفرغا تركتو

يد ٌإال عم ار
تركتو يؤثر في كاحد مف المستثنيات كنصبت ما عدا ذلؾ الكاحد نحك  ( :ما قاـ ٌإال ز ه
ٌإال بك ار )  ،كال يتعيف األكؿ لتأثير العامؿ بؿ يترجح  ،كتقكؿ  :ما رأيت ٌإال زيدا ٌإال عم ار ٌإال بك ار
بإال عمى االستثناء ))(ٖ).
فتنصب كاحد منيا بالفعؿ عمى أنو مفعكؿ بو كتنصب البكاقي ٌ

الحكـ الثالث  :تعدد المستثنيات لمتككيد أك العطؼ ىذا الحكـ راجع الى المعنى فقد تتعدد
(ُ) ينظر أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ِ ، ِّٔ/كشرح ابف عقيؿ ِ. ِِْ/
(ِ) أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ِ. ِّٔ/

(ّ) ينظر شرح ابف عقيؿ ِ ، ِِْ/كشرح األشمكني ُ. ُِٓ/
(ْ) الكتاب ِ. ّّٖ/
(ٓ) شرح التصريح عمى التكضيح ُ ، ِٓٓ/كينظر شرح األشمكني ُ. ُِٓ/
(ٔ) ينظر شرح ابف عقيؿ ِ. ُِٗ/

(ٕ) ينظر شرح الكافية الشافية ِ. ُّٕ/
(ٖ) أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ِ ِّٓ/ػ ػ ِّٔ .
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المستثنيات فيككف المستثنى الثاني مكافقا مف حيث المعنى لبلسـ فيترتب عمى ىذا الحكـ بأف
يككف االسـ الثاني بدال كليس مستثنى نحك  :ما مررت بأحد ٌإال ز ويد ٌإال أخيؾ(ُ)  ،كقد يككف

المعنى مختمؼ كبيذه الحالة يجب العطؼ نحك  :قاـ القكـ ٌإال زيدا كا ٌال عم ار  ،كتقديره  :قاـ القكـ
(ِ)

ٌإال زيدا كعم ار

 ،كجاء ىذا في قكؿ الشاعر(ّ) [:الطكيؿ ]

واال طموع الشمس ثـ غيارها

هؿ الدهر إال ليمة ونهارها

(ْ)

كقد اجتمع المعنياف ػ ػ البدؿ كالعطؼ ػ ػ في قكؿ الشاعر
مالؾ مف شيخؾ إال عممه

سادسا  :أحكاـ تعدد الحاؿ

 [ :الرجز ]

إال رسيمه واال رممه
(ٓ)

عرؼ النحكيكف الحاؿ بأنو (( االسـ المنصكب المفسر لما إنبيـ مف الييئات ))
ٌ
مف صاحب يعرؼ بصاحب الحاؿ  ،كعمماء النحك متفقكف عمى تعدد الحاؿ  ،قاؿ ابف مالؾ :
(( يجكز أف يككف لبلسـ الكاحد حاالف فصاعدا ))
(ٕ)

الحاؿ أك مع تعدده أيضا

(ٔ)

 ،كىذا التعدد قد يككف مع إفراد صاحب

 ،كالى ىذا أشار ابف مالؾ

والحاؿ قد يجيء ذا تعدد

 ،كال بد لو مف

(ٖ)

:

لمفرد ػػػ فاعمـ ػػػ وغير مفرد

كيخضع ىذا التعدد إلى أحكاـ حددىا عمماء النحك كىي عمى النحك اآلتي :

الحكـ األوؿ  :تعدد الحاؿ مع إفراد صاحب الحاؿ كفي ىذا يككف لصاحب الحاؿ أكثر مف حاؿ
نحك  :جاء زيد راكبا مسرعا

(ٗ)

 ،كمثؿ ىذا التعدد قكلو تعالى  :ﱡ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ
(ُُ)

ﲯ ﱠ (َُ) ،ككذلؾ في قكؿ مجنكف ليمى
ﲰ

 [ :الطكيؿ ]
أطوؼ ببيت اهلل َرجالف حافيا

حمفت لئف القيت ليمى بخموة

(ُ) ينظر شرح الكافية الشافية ِ ، ُُٕ/أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ِّْ .
(ِ) ينظر شرح ابف عقيؿ ِ ، َِِ/كشرح األشمكني ُ. َُٓ/
(ّ) ديكاف اليذلييف ُ. ُِ/
(ْ) البيت ببل نسبة في الكتاب ِ ، ُّْ/ك في شرح الكافية الشافية ِ. َُٕ/
(ٓ) الحدكد في عمـ النحك ْٕٗ .
(ٔ) شرح التسييؿ ِ. ّْٖ/
(ٕ) ينظر شرح التسييؿ ِ ، ّْٖ/كمغني المبيب ّّٕ  ،كالممحة في شرح الممحة ُ. ّٖٔ/
(ٖ) ينظر شرح ابف عقيؿ ِ. ِْٕ/
(ٗ) ينظر أكضح المسالؾ ِ ، ِٕٕ/كمغني المبيب ّّٕ  ،كشرح التصريح ُ. َُٔ/
(َُ)[ طو.] ٖٔ:

(ُُ) ديكاف مجنكف ليمى ِّّ .
033

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol ( 12) Issue (8): 309-338

الحكـ الثاني :تعدد الحاؿ مع تعدد صاحبو  ،كىذا الحكـ يخضع إلى أحكاـ :
األكؿ  :تعدد الحاؿ كمعناه كلفظو كاحد  ،يتعدد الحاؿ لتعدد لصاحبو فيككف الحاؿ في المعنى
كالمفظ كاحد كعندىا يجب تثنية الحاؿ إذا كاف صاحب الحاؿ مثنى  ،كجمعو إذا كاف جمعا  ،كمف

ﳊﳌﳍﳎﳏﳐ ﱠ
ﳋ
المثنى قكلو تعالى :ﱡ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ

(ُ)

،

ﲎ ﲐ ﲑ
ﲏ
كمف الجمع قكلو تعالى :ﱡ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ

ﲒ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱠ (ِ) ،كمعنى ىذا سخر لكـ الميؿ مسخ ار  ،كالنيار
ﲓ
كالنيار مسخ ار  ،كالشمس مسخرة  ،كالقمر مسخ ار  ،كالنجكـ

مسخرة()3

.

الثاني :تعدد الحاؿ كمعناه كلفظو مختمؼ  ،كيككف ىذا في أحكاؿ متعددة :

ُ :عند أمف المبس  :يتعدد الحاؿ مع صاحبو كيككف الحاؿ مختمؼ في لفظو كمعناه فإذا لـ
(ْ)

يحصؿ لبس في عائدية الحاؿ فيرجع كؿ حاؿ إلى صاحبو

المعنى يرد كؿ حاؿ إلى ما يميؽ بو ))

(ٓ)

 ،قاؿ األشمكني  (( :فعند ظيكر
(ٔ)

كمف ىذا التعدد قكؿ الشاعر

لقى ابني أخويه خائفا

[ الرمؿ ]

منجديه فأصابوا مغنما

ِ :عند المبس  :يتعدد الحاؿ مع تعدد صاحبو كقد يحصؿ لبس في عائدية األحكاؿ إلى أصحابيا
نحك  ( :لقيت زيدا مصعدا منحد ار )  ،ففي ىذه الحالة يقدر أكؿ الحاليف لبلسـ األكؿ  ،كالحاؿ
(ٕ)

الثانية لبلسـ الثاني

 ،قاؿ ابف مالؾ  (( :كينبغي عند التفريؽ أف تجعؿ أكؿ الحاليف لثاني

االسميف كآخرىا ألكليما كينبغي ذلؾ إف خيؼ المبس ؛ ألنو إذا فعؿ ذلؾ اتصؿ أحد الكصفيف
بصاحبو كعاد ما فيو مف ضمير إلى أقرب المذككريف كاغتفر انفصاؿ الثاني كعكد ما فيو مف

ضمير إلى أبعد المذككريف إذ ال يستطاع غير ذلؾ مع أف المبس مأمكف حينئذ كأما إذا جعؿ أكلى

الحاليف ألكؿ االسميف كآخرىما لثانييما فأنو يمزـ انفصاؿ المكضعيف معا كاألصؿ اتصاليما معنا

لكنو متعذر فييما ممكف في أحدىما فمـ يعدؿ عف الممكف مما يقتضيو األصؿ ٌإال إذا منع مانع
(ٖ)

كأمف المبس ))

أما إذا كجدت قرينة فبل يراعى
 ،ىذا إذا لـ تكجد قرينة تعييف كؿ حاؿ لصاحبو ٌ

(ُ)[ إبراىيـ ].
(ِ)[ النحؿ ].

(ّ) ينظر كأكضح المسالؾ ِ ، ِٕٖ/كشرح األشمكني ِ ، ِٔ/كشرح التصريح ُ. َُٔ/
(ْ) ينظر شرح ابف عقيؿ ِ ، ِْٕ/كشرح األشمكني ِ ، ِٕ/كشرح التصريح َُِٔ/
(ٓ) شرح األشمكني ِ. ِٕ/
(ٔ) البيت ببل نسبة في شرح ابف عقيؿ ِ ، ِْٕ/ك في شرح األشمكني ِ. ِٕ/

(ٕ) ينظر أكضح المسالؾ ِ ، ِٕٖ/كمغني المبيب ّّٕ  ،كشرح ابف عقيؿ ِ. ِٕٓ/
(ٖ) شرح التسييؿ ِ. ِٕٖ/
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(ُ)

ىذا الترتيب فالقرينة ىي الكفيؿ بتحديد لكؿ حاؿ صاحبو

[ الكافر ]

عهدت سعاد ذات هوى معنى

(ِ)

 ،كمف ىذا التعدد قكؿ الشاعر

فزدت وعاد سموانا هواها

فقرينة التذكير كالتأنيث حددت األحكاؿ كأصحابيا ( فذات ىكل ) حاؿ مف سعاد  ،ك ( معنى )

حاؿ مف ضمير المتكمـ التاء

(ّ)

الحكـ الثالث  :كجكب تعدد الحاؿ إذا كاف العامؿ اسـ تفضيؿ كيجب تكسطو بيف الحاليف نحك :
(ْ)

ىذا بس ار أطيب منو رطبا

 ،قاؿ ابف عقيؿ  (( :إف أفعؿ التفضيؿ ال يعمؿ في حالة متقدمة

ضؿ شيء في حاؿ عمى نفسو أك غيره في حاؿ أخرل فانو يعمؿ في
كاستثنى ذلؾ  ...ما إذا في ٌ
حاليف أحدىما متقدمة عميو كاألخرل متأخرة عنو كذلؾ نحك  :زيد قائما أحسف منو قاعدا  ،كزيد
مفردا أنفع مف عمرك معانا  ،فقائما كمفردا منصكباف بأحسف  ،كأنفع كىما حاالف ككذا قاعدا
كمعانا كىذا مذىب الجميكر ))

(ٓ)

 ،كيشترط في عمؿ اسـ التفضيؿ في الحاليف أف ال يتقدـ

الحاالف عميو نحك  :زيد قائما قاعدا أحسف منو  ،كال يتأخراف عميو نحك  :زيد أحسف منو قائما

قاعدا(ٔ).

إما )(ٕ) قاؿ السيكطي  (( :كيجب لمحاؿ إذا
الحكـ الرابع  :كجكب تعدد الحاؿ إذا كقعت بعد ( ٌ
إما ))(ٖ)  ،كمف ىذا التعدد قكلو تعالى  :ﱡ ﳂ ﳃ
إما أف تردؼ بأخرل معادا معيا ٌ
كقعت بعد ٌ

ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﱠ (ٗ) ،كقد أغنت ( أك ) عف ( إما ) الثانية
(ُُ)

الشاعر

 [ :الطكيؿ ]

وقد شفني إال يزاؿ يروعني

(َُ)

في قكؿ

خيالؾ إما طارقا أو معاديا

(ُ) ينظر شرح األشمكني ِ ، ِٕ/كشرح التصريح عمى التكضيح َُْٔ/
(ِ) البيت ببل نسبة في أكضح المسالؾ ِ ، ِٕٗ/كمغني المبيب ُ ، ّْٕ/كشرح التصريح ُ. َِٔ/
(ّ) ينظر شرح التصريح عمى التكضيح ُ. َِٔ/
(ْ) ينظر أكضح المسالؾ ِ ، ُِٖ/كشرح ابف عقيؿ ِ ، ِّٕ/كشرح األشمكني ِ. ِٔ/
(ٓ) شرح ابف عقيؿ ِ. ِْٕ/

(ٔ) ينظر شرح ابف عقيؿ ِ. ُّٕ/
(ٕ) أكضح المسالؾ ِ. ِٕٕ/
(ٖ) ىمع اليكامع ِ. ُّٕ/
(ٗ)[ اإلنساف ].

(َُ) ينظر النحك الكافي ِ. ِِْ/
(ُُ) البيت ببل نسبة في ىمع اليكامع ِ. ُّٕ/
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(ُ)

كيترتب عمى ىذا الحكـ حكما آخر ىك المنع فيمتنع إفرادىا في النثر كالنظـ

.

(ِ)

الحكـ الخامس  :كجكب تعدد الحاؿ إف كقع الحاؿ بعد ( ال ) النافية نحك  :ال راغبا كال راىبا
(ّ)

 ،كيندر تعدد الحاؿ بعد إفراد ( ال ) النافية
قهرت ِ
العدا ال مستعينا بعصبة

(ْ)

 ،كمف ىذا قكؿ الشاعر

،

 [ :الطكيؿ ]

ولكف بأنواع الخداع والمكر

سابعا  :أحكاـ تعدد التمييز

(ٓ)

التمييز ىك (( رفع اإلبياـ في جممة أك مفرد بالنص عمى أحد محتمبلتو ))

 ،كمف خبلؿ

التعريؼ يتبيف أف التمييز ينقسـ عمى قسميف ىما تمييز الجممة  ،كتمييز المفرد  ،كتمييز الجممة
يسمى تمييز النسبة أك تمييز الممحكظ كىك (( المسكؽ لبياف ما تعمؽ بو العامؿ مف فاعؿ أك
(ٔ)

مفعكؿ ))

 ،كتمييز مفرد أك ذات أك ممفكظ كىك (( رفع إبياـ ما دؿ عميو مف مقدار مساحي

أككيمي أك كزني ))

(ٕ)

(ٖ)

 ،كقد بيف ابف مالؾ في ألفيتو أمثمتو قائبل
كشبر أرض وقفيز ب ار

:

ومنوا عسال وتم ار

كيتعدد التمييز في النحك العربي كيخضع تعدده إلى أحكاـ ذكرىا العمماء كيمكف بيانيا
الحكـ األكؿ  :جكاز تعدد التمييز المفرد إذا اختمؼ جنسو

(ٗ)

 ،كجكاز ىذا التعدد يككف مف دكف

عطؼ أك بالعطؼ  ،قاؿ السيكطي  (( :إذا كاف المقدار مختمطا مف جنسيف فقاؿ الفراء

(َُ)

ال

يجكز عطؼ أحدىما عمى اآلخر بؿ تقكؿ  :عندم رطؿ سمنا عسبل إذا أردت أف عندؾ مف

السمف كالعسؿ مقدار رطؿ ؛ ألف تفسير الرطؿ ليس لمسمف كحده كال لمعسؿ كحده كانما ىك
مجمكعيما فجعؿ سمنا عسبل اسما لممجمكع عمى حد قكليـ ىذا حمك حامض ))

(ُُ)

 ،ففي

اختبلؼ األجناس جاز األمراف ترؾ العطؼ فنقكؿ  :عندم رطؿ سمنا عسبل عمى التشبيو بتعدد

(ُ) ينظر ىمع اليكامع ِ. ُّٕ/
(ِ) ينظر شرح ابف عقيؿ ِ ِْٕ/ىامش رقـ ( ِ )  ،كىمع اليكامع ِ. ُّٕ/
(ّ) ينظر ىمع اليكامع ِ. ُّٕ/
(ْ) البيت ببل نسبة في شرح الكافية الشافية ُ ، َْٓ/كشرح األشمكني ُ ، ّْٖ/كىمع اليكامع ُّٓٓ/
(ٓ) المفصؿ في العربية ّٗ .
(ٔ) شرح المفصؿ ِ. ِٖٕ/
(ٕ) شرح األشمكني ِ. ْٕ/
(ٖ) ينظر شرح ابف عقيؿ ِ ، ِٖٔ/كشرح األشمكني ِ. ْٕ/
(ٗ) ينظر ىمع اليكامع ِ ، ّّٖ/كحاشية الصباف ِ ، ُِٗ/كالنحك الكافي ِ. ِِْ/
(َُ) لـ أعثر عمى قكؿ الفراء في كتبو .
(ُُ) ىمع اليكامع ِ. ّّٖ/
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األخبار كما في نحك  :ىذا حمك حامض  ،كجاز العطؼ فنقكؿ  :عندم رطؿ سمنا كعسبل ؛ ألف

تصير ما قبميا كما بعدىا بمنزلة شيء كاحد ))(ُ).
(( الكاك الجامعة ٌ
الحكـ الثاني  :تمييز الجممة يتعدد كالمميز كاحد كفي ىذا الحكـ يجب العطؼ بيف التميزييف
نحك  :نما الغبلـ جسما كعقبل

(ِ)

.

ثامنا  :أحكاـ تعدد الصفة والموصوؼ ػػػػ النعت والمنعوت ػػػػػ

(ّ)

،

عرؼ السييمي الصفة قائبل  (( :تخصيص االسـ بصفة ىي لو  ،أك لسبب يضاؼ إليو ))
ٌ
(ْ)
كفائدة الصفة تخصيص نكرة أك تكضيح معرفة أك مدح أك ذـ أك ترحـ أك تككيد  ،كقد تتعدد

الصفات كيككف عندىا المكصكؼ مفردا أك متعددا  ،كيخضع ىذا إلى أحكاـ حددىا العمماء بما

يأتي  :الحكـ األوؿ  :تعدد الصفات كالمكصكؼ كاحد  :تتعدد صفات المكصكؼ الكاحد نحك :
(ٓ)

مررت برجؿ شاعر كاتب فقيو

 ،كيترتب عمى ىذا الحكـ جكاز العطؼ بيف ىذه األكصاؼ

المتعددة كتركيا  ،كقد بيف السييمي ىذا بقكلو  (( :فاف كاف في االسـ الثاني فائدة زائدة عمى

معنى االسـ األكؿ كنت مخي ار بيف العطؼ كتركو  ،فاف عطفت فمف حيث قصدت تعداد الصفات

كىي متغايرة كاف لـ تعطؼ فمف حيث كاف في كؿ كاحد منيا ضمير ىك األكؿ فتقكؿ في الكجو
األكؿ  :زيد شاعر ككاتب  ،كعمى الثاني  :شاعر كاتب كأنؾ عطفت بالكاك الكتابة عمى الشعر

كحيف لـ تعطؼ اتبعت الثاني األكؿ ؛ ألنو ىك مف حيث اتحد العامؿ لمصفات ))

(ٔ)

.

الحكـ الثاني  :تعدد الصفة مع تعدد المكصكؼ  :تتعدد الصفة كيأتي معيا المكصكؼ متعددا
غير أف ىذا الحكـ يخضع ألحكاـ متنكعة يمكف تكضيحيا :

ُ  :تعدد الصفة مع تعدد المكصكؼ المتحد في المعنى كالمفظ  :تتعدد الصفة كالمكصكؼ كيأتياف
عمى ىيأة المثنى أك الجمع كعندىا ال يجكز التفريؽ بيف الصفات إذا كاف المعنى كاحدا

(ٕ)

 ،قاؿ

ابف مالؾ  (( :إذا اتفؽ اثناف فيما ينعتاف بو أك جماعة فيما ينعتكف بو استغنيت عف تفريؽ
(ٖ)

التعييف كالنعكت  ،فقمت  :رأيت فتييف حسنيف  ،كزرت رجاال كرماء ))

 ،فيترتب عمى ىذا

الحكـ المطابقة بي ف الصفة كالمكصكؼ مف حيث التثنية كالجمع كال يجكز التفريؽ بينيما  ،أما إذا
(ُ) المصدر نفسو ِّّٗ .

(ِ) ينظر شرح األشمكني ِ ٓٔ/ىامش رقـ ( ُ)  ،كالنحك الكافي ِ. ِْْ/
(ّ) نتائج الفكر في النحك ُٖٓ .
(ْ) ينظر شرح قطر الندل كبؿ الصدل ِْٖ  ،كشرح ابف عقيؿ ّ ُِٗ/ػ ػ ػ ُّٗ .
(ٓ) ينظر أكضح المسالؾ ّ. ِِٖ/
(ٔ) نتائج الفكر في النحك ُٕٖ .

(ٕ) ينظر أكضح المسالؾ ّ ، ُِٖ/كشرح التصريح عمى التكضيح ِ. ُُٗ/
(ٖ) شرح الكافية الشافية ّ. ُُُٔ/
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كاف المكصكؼ متعددا كالصفة متعددة غير متفقة المعنى فعمى ىذا يجب التفريؽ بيف الصفات
(ُ)

نحك  :رأيت رجميف حسنا كفاحشا  ،كرأيت رجاال كريما كعالما كجاىبل

.

ِ :تعدد المكصكؼ مع اتفاؽ الصفات في المفظ كالمعنى نحك  :جاء زيد كبكر العاقبلف
(ّ)

كمنو قكؿ ابف ميادة

 [ :الكافر ]

بكيت وما بكا رجؿ حزيف

(ِ)

،

عمى ربعيف مسموب وبالي

الحكـ الثالث  :تعدد الصفة لتعدد العامؿ كيترتب عمى ىذا الحكـ نكع العامؿ كىك عمى أربعة
أنكاع كيمكف تكضيحيا عمى النحك اآلتي :

ُ :اتحاد العامؿ في المعنى كالعمؿ  :يتحد العامؿ في المعنى كالعمؿ مما يؤدم إلى تعدد
الصفات نحك  :ذىب زيد كانطمؽ عمرك العاقبلف  ،كحدثت زيدا ككممت عم ار الكريميف  ،كمررت
(ْ)

بزيد كجزت عمى عمرك الصالحيف

 ،كيترتب عمى ىذا الحكـ االتباع كال يجكز قطع الصفة .

ِ  :اتحاد العامؿ في العمؿ دكف المعنى  :يتحد العامؿ في العمؿ كالمعنى مختمؼ كعندىا يؤدم
(ٓ)

الى تعدد الصفات نحك  :جاء زيد كمضى عمرك الكاتباف

 ،كيترتب عمى ىذا الحكـ الرفع

كالنصب  ،فالرفع عمى تقدير مبتدأ أم ( ىما الكاتباف )  ،كالنصب عمى تقدير فعؿ أم ( أعني

الكاتبيف ) .

ّ  :اختبلؼ العامؿ في المعنى كالعمؿ  :يختمؼ العامبلف مف المعنى كالعمؿ مما يؤدم إلى تعدد
صفاتيما فيجكز في الصفة الرفع كالنصب فالرفع عمى تقدير مبتدأ كالنصب عمى تقدير فعؿ
نحك  :جاء زيد كشاىدت بك ار العاقبلف أك العاقميف .

ْ:اختبلؼ العامؿ في المعنى دكف العمؿ نحك  :جاء زيد كذىب بكر العاقبلف أك العاقميف .
التاسع  :أحكاـ تعدد التوكيد

عرؼ ابف جني التككيد بأنو (( لفظ يتبع االسـ المؤكد لرفع المبس كازالة االتساع ))
ٌ
(ٕ)
في الكبلـ ىي (( إثبات الخبر عمى المخبر عنو ))  ،كينقسـ عمى قسميف :

التككيد المفظي كيككف بتكرار المفظ عند إرادة تككيده ،

(ُ) ينظر شرح الكافية الشافية ّ. ُُُٔ/
(ِ) ينظر شرح التصريح عمى التكضيح ِ. ُُِ/
(ّ) شعر ابف ميادة ُِْ .
(ْ) ينظر شرح ابف عقيؿ ّ ، َِِ/كشرح التصريح عمى التكضيح ِ. ُِِ/
(ٓ) ينظر شرح التصريح عمى التكضيح ِ. ُُِ/
(ٔ) الممع في العربية ْٖ .
(ٕ) عمؿ النحك ّٕٖ .
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كيصمح ىذا التككيد في جميع مراتب الجممة سكاء كاف حرفا أك كممة أك جممة
(ِ)

 [ :الكامؿ ]

(ّ)

 [ :الطكيؿ ]

الحرؼ قكؿ جميؿ

ال ال أبوح بحب بثينة إنها

كمف تككيد الكممة

 ،فمف تككيد

عمي مواثقا وعهودا
أخذت ّ
كساع إلى الهيجا بغير سالح

إف مف ال أخا له
أخاؾ أخاؾ ّ
التككيد المعنكم كيككف مف خبلؿ إعادة معنى المفظ بمفظ آخر  ،كقد يككف عمى ضربيف :

األكؿ  :التثبيت كالتمكيف كازالة الشؾ كألفاظو ( نفس  ،كعيف ) .

(ْ)

الثاني  :اإلحاطة كالعمكـ كألفاظو ( كؿ  ،كجميع  ،كاكتع  ،كأبصع )

بالتككيد كأنكاعو يمكف بياف أحكاـ التعدد فيو :

 ،كبعد ىذا التعريؼ

أوال  :التككيد المفظي  :يجكز تعدده في الكبلـ بحسب الحاجة إليو مف خبلؿ تكرار ما يراد تككيده
 ،فإذا أريد تككيد ( زيد قائـ ) يكرر مرة أك مرتيف بحسب الحاجة كقد ينكب عف ىذا التعدد

استعماؿ مؤكدات كاالستغناء عف تكرار الجممة ؛ كذلؾ طمبا لمخفة فبدال مف أف نقكؿ  :زيد قائـ
إف زيدا قائـ  ،فكاف استعماؿ ( إف ) بدال مف تكرار الجممة  ،كاذا أريد تككيدىا
زيد قائـ  ،نقكؿ ٌ :
مرة أخرل نقكؿ  :إف زيدا لقائـ  ،فأفاد البلـ تككيدا إضافيا بدال مف تكرار الجممة مرتيف(ٓ) .
ثانيا  :تعدد التككيد المعنكم :الحكـ األوؿ  :يجكز تعدد التككيد المعنكم مف خبلؿ ألفاظ التمكيف
(ٔ)

كالتثبيت بمفظيو ( النفس كالعيف ) نحك  :قاـ زيد نفسو عينو

 ،كال يجكز العطؼ بينيما فبل

يجكز القكؿ  :قاـ زيد نفسو كعينو  .الحكـ الثاني  :يتعدد التككيد المعنكم الذم يدؿ عمى
اإلحاطة كالشمكؿ كيخضع الى شركط كىي ُ :إذا تكررت ألفاظ التككيد المعنكم فالكاجب تقديـ

( كؿ ) عمى ( أجمع )

(ٕ)

 ،كذلؾ (( ألف كؿ قد تستعمؿ مبتدأة كقكليـ  :كميـ منطمقكف  ،كال

يجكز أف تقكؿ  :أجمعكف منطمقكف فمما كانت

(ُ) ينظر الخصائص ّ ، َُْ/كاألصكؿ في النحك ِ ، ُٗ/كالمباب في عمؿ البناء كاإلعراب ُ، ّْٗ/
كالممحة في شرح الممحة ِ ، ُّٕ/كأكضح المسالؾ ّ. َُّ/

(ِ) ديكاف جميؿ بثينة ٕٗ .
(ّ) ديكاف إبراىيـ بف ىرمة ِّٔ .
(ْ) ينظر :الخصائص ّ. َُٔ/
(ٓ) ينظر  :المباب في عمؿ البناء كاإلعراب ُ. َِٓ/
(ٔ) ينظر :شرح األشمكني ِ. ِّْ/

(ٕ) ينظر :المباب في عمؿ البناء كاإلعراب ُ ، َّْ/كالممع في العربية ٖٓ .
001

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol ( 12) Issue (8): 309-338

كؿ قد تستعمؿ مبتدئة كليس قبميا ما يتبعو ككانت ( أجمعكف ) ال تستعمؿ ٌإال تابعة كجب تقديـ
(ُ)

األقكل ))
مالؾ

(ّ)

 ،كمنو قكلو تعالى  :ﱡ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﱠ (ِ) ،كفي ىذا قاؿ ابف

:

جمعاء أجمعيف ثـ جمعا

وبعد كؿ أكدوا بأجمعا

ِ :تتعدد ألفاظ أخرل يراد بيا التككيد المعنكم مجتمعة كىي ( أكتع كأبصع ) كيجب تأخيرىا عمى
(ْ)

( كؿ  ،كأجمع ) فتقكؿ  :جاء القكـ كميـ أجمعكف أكتعكف أبصعكف

المؤكدات كميا ىي (( شدة التككيد كال يجكز تقديـ بعضيا عمى بعض ))

(ٓ)

 ،كفائدة اجتماع ىذه
 ،بينما يرل ابف مالؾ

مالؾ اف التككيد الذم زاد عمى ( كؿ كأجمع ) ال يمزـ الترتيب بؿ ىك المختار إذ قاؿ  (( :كانما
البلزـ لمف ذكر الجميع أف يقدـ ( كبل ) كيكليو المصكغ مف ( جمع ) ثـ يأتي بالبكاقي كيؼ يشاء
(ٔ)

ٌإال إف تقديـ ما مف أكتع عمى الباقييف كتقديـ ما مف البصع عمى ما مف ابتع ىك المختار ))

،

كيترتب عمى أحكاـ ىذا التعدد أف يككف ىذا التعدد كمٌو مؤكدات لممؤكد كليس الثاني تأكيدا لمتأكيد
( ٕ)

 ،كال يجكز عطؼ بعضيا عمى بعض  ،كال قطع بعضيا عف البعض إلى الرفع أك النصب

(( ألنو ليس فييا معنى مدح أك ذـ ))

العاشر :أحكاـ تعدد البدؿ

(ٖ)

.

(ٗ)

 ،كىك عمى أربعة أقساـ :

(َُ)

 ،كبدؿ الغمط أك النسياف كىك

البدؿ ىك (( تابع مقصكد بما نسب إلى المتبكع دكنو ))

بدؿ كؿ مف كؿ  ،كبدؿ بعض مف الكؿ  ،كبدؿ االشتماؿ  ،كبدؿ المبايف  :كيككف عمى قسميف :
بدؿ البداء ( االضراب ) كىك ما يقصد متبكعو كما يقصد ىك

(ُُ)

ما ال يقصد متبكعو بؿ يككف المقصكد البدؿ  ،كاٌنما غمط المتكمـ فذكر المبدؿ منو

(ُ) عمؿ النحك ّٖٖ .
(ِ)[ ص ].
(ّ) ينظر شرح ابف عقيؿ ّ. َِٗ/
(ْ) ينظر الممع في العربية ٖٓ  ،كشرح الكافية الشافية ّ. ُُِٕ/
(ٓ) الممع في العربية ٖٓ .

(ٔ) شرح التسييؿ ّ. ِْٗ/
(ٕ) ينظر شرح األشمكني َِّْ/
(ٖ) الممحة في شرح الممحة ِ. َٕٗ/
(ٗ) التعريفات ِّْ .

(َُ) شرح ابف عقيؿ ّ. ِْٗ/
(ُُ) المصدر نفسو ّ. ِْٗ/
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كفيما يخص تتعدد البدؿ فالنحكيكف يجيزكف تعدد بدؿ البداء ( االضراب ) فقط  ،قاؿ ابف ىشاـ :

(( ال يعرؼ أف البدؿ يتكرر ٌإال في بدؿ االضراب كىك ضعيؼ ال يحمؿ عميو في التنزيؿ ))
 ،كقاؿ البغدادم  (( :لـ يعرؼ تعدد البدؿ في غير بدؿ البداء ))

(ِ)

(ُ)

،

 ،كفي تعدده غرض ببلغي

كليذا (( يعتمده الشعراء كثي ار لممبالغة كالتفنف في الفصاحة كشرطو أف يرتقي مف األدنى لؤلعمى

كقكلؾ  :ىند نجـ بدر شمس كأنؾ كاف كنت معتمدا لذكر النجـ تغمط نفسؾ كترل أنؾ لـ تقصد
في األكؿ إال تشبييا بالبدر ككذلؾ قكلؾ بدر شمس ))

(ّ)

 ،كجاء ىذا التعدد في الكبلـ الفصيح

كقد استشيد لو العمماء بقكؿ الرسكؿ ػ ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ ػ (( إف الرجؿ ليصمي الصبلة كما
(ْ)

كتب لو نصفيا ثمثيا  ...إلى عشرىا ))

(ٓ)

 ،كمنو قكؿ الشاعر

وكيؼ ال أبكي عمى عالتي

 [ :الرجز ]

(ٔ)

صبائحي غبائقي قيالتي

الخاتمة :في ختاـ البحث أكد ذكر أىـ النتائج التي تكصمت إلييا :

ُ :مركنة المغة العربية في طريقة استعماليا لمراتب الجممة كمككناتيا كطكاعيتيا لمتكمميا .
ِ :التكسع في المعنى فالتعدد في الجممة يأتي بمعنى لـ ً
تأت بيا الجممة إذا خمت مف التعدد .
ّ :تبنى فكرة التعدد في النحك العربي عمى أسس العمؿ .

ْ :يخضع التعدد النحكم إلى قيكد تمزـ متكمـ المغة االعتماد عمييا حتى يكتشؼ المعنى مف
خبلليا .

ٓ :يككف التعدد في الجممة لغرض معنكم كلكاله لخمت مف تمؾ الفائدة .

(ُ) مغني المبيب ُُٕ .
(ِ) خزانة األدب ٖ. ْٓ/
(ّ) شرح الرضي عمى الكافية ِ. ّٖٔ/
(ْ) ىمع اليكامع ّ. ُٕٖ/

(ٓ) ينظر الخصائص ِ. ِِٖ/
(ٔ) البيت ببل نسبة في الخصائص ِ. ِِٖ/
000

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol ( 12) Issue (8): 309-338

القرآف الكريـ:

قائمة المصادر

 .1األشباه كالنظائر في النحك  :لمسيكطي ( ت ُُٗى ػ )  ،تح  :غازم مختار  ،مجمع المغة بدمشؽ ُٖٕٗ ،ـ .
 .2األصكؿ في النحك :البف السراج ( ت ُّٔىػ)  ،تح :عبد الحسيف الفتمي  ،مؤسسة الرسالة ،لبناف – بيركت
 .3أكضح المسالؾ إلى ألفية إبف مالؾ  :البف ىشاـ (ت ُٕٔىػ)  ،دار الجيؿ – بيركت  ،ط. ُٕٗٗ ، ٓ/

 .4تذكرة النحاة  :ألبي حياف األندلسي  :تح  :د .عفيؼ عبدالرحمف  ،مؤسسة الرسالة  ،ط َُْٔ ، ُ/ىػ ػ .
 .5التعريفات  :لمشريؼ الجرجاني ( ُٖٔىػػ)  ،دار الكتب العممية بيركت –لبناف  ،طَُّْ ، ُ/ىػ .

 .6تفسير ابف كثير = المسمى ( تفسير القرآف العظيـ ) :البف كثير ( ت ْٕٕىػ)  ،تح  :سامي بف محمد سبلمة ،
دار طيبة لمنشر كالتكزيع  ،طَُِْ ، ِ/ىػ  ُٗٗٗ -ـ .

 .7تفسير البيضاكم = المسمى ( أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ) :لمبيضاكم ( ت ٖٓٔىػ) ،تح :محمد عبد الرحمف
المرعشمي ،دار إحياء التراث العربي– بيركت  ،ط ُُْٖ ، ُ/ىػ.

 .8تفسير التحرير كالتنكير = المسمى ( تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد ) :
لمطاىر بف عاشكر ( ت ُّّٗىػ)  ،الدار التكنسية لمنشر – تكنس  ُْٖٗ ،ى ػ .

 .9ػ تفسير الخازف = المسمى ( لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ )  :لعبلء الديف عمي بف محمد الشيير بالخازف ،
دار الفكر  ،بيركت  /لبناف  ُّٗٗ ، -ىػ ػ ػ ػ ُٕٗٗـ .

 .11تفسير الطبرم = المسمى ( جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف )  :لمطبرم ( ت َُّىػ )  ،تح :د .عبد اهلل بف
عبد المحسف التركي  ،دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف  ،ط ُِِْ ، ُ/ىػ .

 .11تفسير فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير  :لمشككاني  ،دار الفكر – بيركت .
 .12الجممة العربية كالمعنى  :د .فاضؿ صالح السامرائي  ،دار الفكر  ،عماف  ،األردف  ،ط ُِْٖ ، ُ/ىػ ػ .

 .13حاشية الخضرم عمى ابف عقيؿ  :لمحمد الخضرم ( ت ُِٕٖ ىػ ػ )  ،ضبط كتصحيح  :يكسؼ الشيخ محمد
البقاعي  ،دار الفكر لمطباعة كالنشر .

 .14حاشية الصباف عمى شرح األشمكنى  :ألبي العرفاف محمد بف عمي الصباف (َُِٔىػػ)  ،دار الكتب العممية
بيركت-لبناف  ،ط ُُْٕ ، ُ/ىػ =ُٕٗٗـ .

َّذم (تَٖٔىػ)  ،تح :نجاة حسف عبد اهلل نكلي الجامعة
 .15الحدكد في عمـ النحك :ألحمد بف محمد بف محمد األهب ه
اإلسبلمية بالمدينة المنكرة الطبعة :العدد ُُِ  -السنة ّّ ُُِْ -ى ػ =ََُِـ .
 .16خزانة األدب كلب لباب لساف العرب  :لعبد القادر البغدادم ( ت َُّٗى ػ )  ،تح  :عبدالسبلـ محمد ىاركف ،
مكتبة الخانجي  ،القاىرة  ،ط ُُْٖ ، ْ/ىػ ػ .

 .17الخصائص  :البف جني ( تِّٗىػ)  ،الييأة المصرية العامة لمكتاب  ،ط. ْ/

 .18ديكاف إبراىيـ بف ىرمة  :تح  :محمد جبار المعيبد  ،مكتبة األندلس  ،بغداد ُّٖٗ ،ى ػ ػ ػ ػ ُٗٔٗـ .
 .19ديكاف جرير  :شرح محمد حبيب  ،تح  :د .نعما ف محمد أميف طو  ،دار المعارؼ مصر .

نصار  ،مكتبة مصر  ،دار مصر لمطباعة .
 .21ديكاف جميؿ  :تح  :د .حسيف ٌ
 .21ديكاف مجنكف ليمى  :جمع كتحقيؽ كشرح  :عبدالستار أحمد فراج  ،مكتبة مصر  ُٕٗٗ ،ـ .
 .22ديكاف اليذلييف  :الدار القكمية لمطباعة كالنشر  ،القاىرة ُٗٗٓ ،ـ .

 .23شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ  :البف عقيؿ ( ت ٕٗٔ ى ػ )  ،تح  :محمد محي الديف  ،دار التراث ،
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 .24القاىرة  ،ط ََُْ ، َِ/ى ػ = َُٖٗ ـ .

 .25شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ  :لؤلي ٍش يمكني ( ت ََٗىػ)  ،دار الكتب العممية بيركت  ،طُُْٗ ، ُ/ى ػ
= ُٖٗٗـ .
 .26شرح التسييؿ  :البف مالؾ ( ت ِٕٔى ػ )  ،تح  :د .عبدالرحمف السيد  ،ك د .محمد بدكم المختكف  ،ىجر
لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ،ط َُُْ ، ُ/ى ػ = َُٗٗـ .

 .27شرح التصريح عمى التكضيح  :لخالد األزىرم ( ت َٓٗىػ)  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،طُُِْ ،ُ/ى ػ
=َََِـ .

 .28شرح جمؿ الزجاجي  :البف عصفكر ( ت ٗٔٔ ى ػ )  ،تح  :صاحب أبك جناح

 .29شرح الرضي عمى الكافية  :رضي الديف األستراباذم  ،تعميؽ :يكسؼ حسف عمر  ُّٖٗ ،ق  ُٕٖٗ -ـ

 .31شرح قطر الندل كبؿ الصدل  :البف ىشاـ ( ت ُٕٔىػػ)  ،تح  :محمد محيى الديف عبد الحميد  ،القاىرة ،
ط ُّّٖ ، ُُ/ى ػ .

 .31شرح الكافية الشافية  :البف مالؾ (ت ِٕٔىػ)  ،تح :عبد المنعـ أحمد ىريدم  ،جامعة أـ القرل  ،طُ/

 .32شرح كتاب الحدكد لؤلبدم  :لعبدالرحمف بف محمد المالكي ( ت َِٗ ى ػ )  ،تح  :د .المتكلي رمضاف أحمد
الدميرم  ُُّْ ،ىػ ػ = ُّٗٗـ

 .33شرح المفصؿ  :البف يعيش ( ت ّْٔىػ ػ )  ،المطبعة المنيرية  ،مصر .

 .34شرح المككدم عمى ألفية ابف مالؾ  :لممككدم ( ت َٕٖ ى ػ )  ،تح  :فاطمة راشد الراجحي  ،جامعة الككيت ،
ُّٗٗـ .

 .35شعر ابف ميادة  :جمعو كحققو  :د.حنا جميؿ حداد  ،راجعو كأشرؼ عمى طباعتو قدرم الحكيـ َُِْ ،ى ػ

 .36عمؿ النحك :البف الكراؽ ( ت ُّٖىػػ)  ،تح :محمكد جاسـ الدركيش  ،مكتبة الرشد  ،الرياض  ،طَُِْ ، ُ/
ى ػ = ُٗٗٗـ .

 .37عمـ الببلغة ػ  :ألحمد مصطفى المراغي  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف ،طُُْْ ، ّ/ى ػ ػ ػ ػ ُّٗٗـ .
 .38الكتاب  :لسيبكيو (ت َُٖىػ)  ،تح  :عبد السبلـ ىاركف  ،مكتبة الخانجي  ،القاىرة  ،ط َُْٖ ، ّ/ى ػ .
 .39الكميات  :ألبي البقاء الكفكم ،تح  :عدناف دركيش  -محمد المصرم  ،مؤسسة الرسالة  ،بيركتُُْٗ ،ىػ
 .41القرينة في العربية  :د .ككليزار كاكؿ عزيز  ،دار دجمة ػ ػ األردف  ،طََُِ ، ُ/ـ .

 .41المباب في عمؿ البناء كاإلعراب  :لمعكبرم ( ت ُٔٔىػ ػ )  ،تح  :غازم مختار  ،دار الفكر ،دمشؽ  ،ط، ُ/
ُٓٗٗ ـ .

 .42المغة العربية معناىا كمبناىا  :لتماـ حساف عمر  ،عالـ الكتب  ،طُِْٕ ، ٓ/ى ػ ػ ػ ػ ََِٔـ .

 .43ػ الممحة في شرح الممحة  :البف الصائغ ( ت َِٕىػ)  ،تح  :إبراىيـ بف سالـ  ،عمادة البحث العممي بالجامعة
اإلسبلمية  ،المدينة المنكرة ،المممكة العربية السعكدية  ،طُِْْ ، ُ/ى ػ =ََِْـ .

 .44الممع في العربية  :البف جني ( ت ِّٗىػػ)  ،تح  :فائز فارس  ،دار الكتب الثقافية – الككيت .

 .45ػ مجمكع أشعار العرب كىك مشتمؿ عمى ديكاف رؤبة بف العجاج  ،اعتنى بتصحيحو كليـ بف الكرد البركسي ،
دار ابف قتيبة لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ،الككيت .

 .46المحرر في النحك  :لميرمي ( ت َِٕ ى ػ )  ،تح  :أ.د .منصكر عمي محمد  ،دار السبلـ لمطباعة كالنشر ،
القاىرة ػ مصر  ،ط ُِْٗ ، ِ/ى ػ = ََِٖـ .

 .47معاني النحك  :د .فاضؿ صالح السامرائي  ،دار الفكر لمطباعة كالنشر  ،عماف  ،طُِّْ ، ِ/ى ػ .
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 إميؿ. د:  مراجعة،  كاالستاذ راجي األسمر،  محمد التنكخي. د:  إعداد:  المعجـ المفصؿ في عمكـ المغة.48
.  ُُِْى ػ ػ ػ ػ ََُِـ، ُ/ ط،  بيركت،  دار الكتب العممية، يعقكب

،  مازف المبارؾ ك محمد عمي حمد اهلل. د:  تح، )  البف ىشاـ ( ت ُٕٔ ى ػ: مغني المبيب عف كتب األعاريب.49
.  ُٖٓٗـ، ٔ/ ط، دار الفكر – دمشؽ

،  دار المعرفة،  محمد خميؿ عيتاكم:  تح، )  لمراغب األصفياني ( ت َِٓىػ ػ:  المفردات في غريب القرآف.51
.  ُِْٖىػ ػ ػ ػ ػ ََِٕـ، ٓ/ ط،  لبناف، بيركت

،  مكتبة اليبلؿ – بيركت،  عمي بك ممحـ. د:  تح، ) لمزمخشرم ( ت ّٖٓىػ: المفصؿ في صنعة اإلعراب.51
.  ُّٗٗ ـ، ُ/ط

، دار الكتب العممية،  نعيـ زرزكر: ضبطو ككتب ىكامشو كعمؽ عميو، ) لمسكاكي ( ت ِٔٔىػ:  مفتاح العمكـ.52
.  ُٕٖٗ ـ-  َُْٕ ىػ، ِ / ط، بيركت – لبناف

.  – بيركت. عالـ الكتب،  محمد عبد الخالؽ عظيمة:  لممبرد ( تِٖٓىػ) تح: المقتضب.53

َّ  ػ نتائج الفكر في.54
.  ُُِْ ى ػ، ُ/ ط،  دار الكتب العممية – بيركت، ) لمسييمي ( ت ُٖٓىػ:النحك
. ُٓ/ ط،  دار المعارؼ، ) عباس حسف ( ت ُّٖٗىػ:  النحك الكافي.55
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