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 في العربّية : المواِضُع والّنماذج الّتركيبيّ  اللَّْبس
 في مقاصِد العنوان:

ْسَتْحِكم ، وأّوهلا أّن ظاهرة الّلبس      
ُ
لعّله حيسن أْن أشرَع يف اخلوِض يف ثالثة مطالَب أعّدها من املقرَِّر امل
، والصريّف ، والرتكييّب ، واملعجمّي ، و  تتجّلى يف مستويات الّلغة املتباينة ، كالّلبس الواقع يف املستوى الصوتّ 

األسلويّب . وثانيها أّن الّلبس ظاهرٌة لغويّة عاّمة ليست العربّية ِبَدعا بني الّلغات يف هذه الظّاهرة ، وهذا يعيدنا 
ها.  وثالثها ثانيًة إىل اسرتفاد أنظار "تشومسكي" املعِجبِة القائلة "بالعمومّيات الّلغويّة" ، فليست مثّة لغة ختلو من

الّتفريق بني مصطلحني يتداخالن يف يومنا هذا ، ومها الّلبس والغموض ؛ إذ ليس كّل غموٍض لَبسا ، فالّلبس 
معناه تعدُّد املعاين ، وانتفاُء الوقوف على أحدمها على وجه الّتعيني ، مثل "خمُتار" يف الّلبس الّصريّف اليت حتتمُل 

"َضْرب الوالَدين" يف الّلبس الرّتكييّب ، و"الَعنْي" يف الّلبس املعجمّي ، فانتفاُء عهدنا معىن الفاعلّية واملفعولّية ، و
اللة ن دائرة دِ مِ  الغموض أوسعُ  ع عليها كلمةُ ترتبّ  اليتة الليّ ائرة الد  الدّ  أنّ  وأحسبُ مبعىن كلمٍة ما هو غموض ، 

ى ذلك يف تجلّ ي، وقد  د الكالمصِ قْ ، واالفرتاق عن مَ  املعاين دِ وتعدّ  ، االحتمال بس يدور يف فلكِ ، فاللّ  بساللّ 
 األمناط 
ُ
؛  بسمع اللّ  يلتقيا الغموض فهو . أمّ  كيب واملعجم واألسلوبِ والرتّ  صريفِ والتّ  صويتِ ن التّ مِ  قةِ خل  تَ امل
 ةميّ الكلمة املعج ن غرابةِ مِ  آتياً  ؛ فقد يكون الغموضُ  لبساً  غموضٍ  ، وليس كلّ  لبس هو غموض كلّ   ذلك أنّ 
 .غري امللبسة اكيبِ الرتّ  ن بعضِ ، أو مِ 

 مواضُعه وأمثلته : 
ا لبس هذا أمّ  ، واألبنيةة صريفيّ التّ  ه القوالبُ مضمارَ  أنّ  وتبنّي ،  صريفن التّ بس اآلت مِ اللّ ْت إشارة إىل متقدّ    
 
َ
 ن صعوبة املفرداتِ مآٍت  يف هذا املضمارِ  بساللّ  ، وليس معىن هذا أنّ  كيب، فهو واقع يف الرتّ  بلَ طْ امل

ها ، ولكنّ  القياد يف ظاهرها مسحةُ  على املرء مجلٌ  دَ رِ يَ  حيدث أنْ  فقد،  دّ ، بل األمر بالضّ  هاها يف سياقِ وغموضِ 
ا شريط بأنّ  وصف اجلملةُ يف الفهم أن تُ  يصحّ  وليس ،(1)لبس واقع يف تركيبها منها يكتنفُ  ملاها عتاصة يف داللتِ مُ 

 ، ومن ذلك:  لةسة حمتمِ ملبِ  ة مجلٌ ، فثمّ  به واالكتفاءِ  ، إليهظر املراد منه بالنّ  نصُ قتَ متسلسل يُ  أفقي  
 

 ا مريضة ي ألنّ ألخيت أن تبقى مع أمّ  نصحتُ  -1

 دٍ برفيق أخي حممّ  مررتُ  -2

 (2)سعيداً ضاحكاً  دٌ حممّ  قابل -3

 ك وأنت تنصفينظلمتُ  ما -4

ك وأنت أيضًا مل : ما ظلمتُ  ا تعين، إنّ  انمتضادّ  معنيان اليت يقع حتتها يف اجلملة األخريةِ  لننظرْ  
على  "تشومسكي"هنا تأت ثورة  نومِ . (3)ك لو أنصفتينتعين: ما ظلمتُ  وقدْ ك إنصايف. ، بل كان مذهبُ  تظلمين

                                                 

، 1979تصدر عنن معدند امنمناا، الكوين   األول،، كانون 7تشومسكي والثورة اللغوّية، الفكر العربي، العدد – ( انظر : سيرل، جون 1)
126.. 

 ( سيأتي بيان عن هذه الجمل الملبسة َبْعدًا. 2)
 . 126األضداد،  –( انظر : ابن األنبارّي  3)
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فهي  ،نادييالصّ  لُ تْ أمثلته: ق َ  ومن ،(4)ةمَ بهَ أمام مجل غامضة مُ  تقف عاجزةً  اأنّ ذلك   ؛ ةبعض مقوالت البنيويّ 
  وقدْ  ،(5)"حويليّ ما على املستوى التّ بهَ ل تثياًل مُ ثَّ تُ  فهي، " ني عميقتنينيتَ حتتها بِ  ؛ إذ إنّ  ةومِه ة مُ بنية سطحيّ 
من اجلمل  وجدنا أمثلةً  فقدْ ، " ةحويليّ ة التّ ظريّ اكيب وفاقًا للنّ لدراسة الرتّ  لَ األوّ  غَ املسوّ  اقبُ ظر الثّ كان هذا النّ 

، فمن أجل  ةحويليّ طبقًا للبنية التّ  غةِ ودافع لوصف اللّ  ،مستقلّ ر ، وهذا مبّ  واحدة من طريقةٍ  رَ م بأكثفهَ اليت تُ 
 . ("6)منها هذه اجلملة تْ قَّ ت ُ واة اليت اشْ النّ  أن نعرف مجلَ  الضروريّ ن ما مِ  نفهم مجلةً  أنْ 

 ستوى الرّتكييب  يف امل بساللّ  قِ لتخلُّ  حُ ترش  املواضع اليت  يأت حماولة الستشرافِ  وفيما 
َ
 د أنْ صِ قْ ، وليس امل

ة يفضي العلّ  ةِ البحث عن علّ  أنّ  ، واحلقّ  يطول طلبٌ مَ  فهذا؛  عينيعلى التّ  مجلةٍ  يف كلّ  ىن العميقةِ أقف عند البِ 
 ؛ ةفَ مؤل   ن بىن عميقةٍ ما يقع حتتها مِ  ، واستشرافَ  ةالبىن السطحيّ  جتاوزَ  أعين؛  م آنفاً ود على ما تقدّ إىل العَ 
 مركوز فيها.  املعىن ذلك أنّ 

 مير: الضّ  مرجعُ  -1
 اهر أنّ ، والظّ  مري، وهو الضّ  هايقوم مقامَ  على بديلٍ  الً معو   األمساءِ  م عن تكرارِ ل املتكلّ دِ عْ ما ي َ  كثرياً  

عمل ت مائرِ االستعانة بالضّ  إنّ  ثّ  ،(7)حقري، والتّ  بشأن صاحبه والفخامةِ  ، كاالختصارِ ة  للعدول أسبابًا خاصّ 
ها يف مائر إىل مراجعِ الضّ  ، ورد   إىل األصلِ  العودِ  عندى هذا يتجلّ  ، ولعلّ  أليفِ و رداءة التّ  تابةِ ب الرّ على جتنّ 
 ن ذلك. ، ومِ  ليّ مجُْ  سياقٍ 

)األوالد( مدير املدرسة فأمرهم )األوالد( باملواظبة  قابلهمإىل مدرستهم )األوالد(، وقد  األوالدُ  ذهبَ  
رئيس  مٌ كَ تَ حمُْ  املطابقةَ  ؛ ذلك أنّ  عواهنه علىى لقً أمراً مُ  باملراجعمائر  ق الضّ تعالُ  وليساألوالد(. على تدريبهم )
 ن ذلك: ، ومِ  همبرجعِ  الضمري، ويف ربط  غويّةالمة اللّ يف تقرير السّ 

 

 ه مريضإىل زيد ألنّ  ذهبتُ  -1

 يحجرة اليت تداعبها الرّ جل يتمايل مثاًل كالشّ الرّ  كانَ   -2

 اجلملةِ ، ففي  م يف تعيني املرجعكَ احملتَ  -ةحويّ الفصائل النّ  على اسرتفاد بعضِ  وهي قائمةٌ  – املطابقةف
ة مرجع ثاٍن، ولذا وليس مثّ  ،"اإلفراد" والعدد ،" ذكريالتّ ، ومها متطابقان يف اجلنس "  األوىل مرجع واحد وضمري

 ". زيد" ماملتقد  مري مبرجعه الضّ   ربطُ يتعنّي 
 

                                                 

     .I found the boy studying in the library                                                      ( ومن ذلك:   4)
The shooting of the hunters. 
 Old men and women   

  .Kooij- Ambiguity,59-60                       ، انظر :            117 -114البنى النحوية،  –: تشومسكي  انظر
 . 117( المرجع نفسه،  5)

 .91-74في اللغة،  تأمال  –ولمزيد بسط القول في مفدوم البنى العميقة انظر : تشومسكي  .123( المرجع نفسه،  6)

 Kats, J., Semantict Theory.P384-411.                                                                                   
 .25-4/24البرهان،  –( انظر : الزركشي  7)
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 وقواعد ،"جرةالشّ " و" جلالرّ مه امسان ، ومها " تقدّ  فقد" هاتداعبُ بالفعل "  ًً صلُ مري املتّ الضّ  اأمّ  
ا ، أمّ  ثمري مؤنّ والضّ  ، رمذكّ جل ، فالرّ  اجلنس فق معه يف فصيلةِ ه ال يتّ ؛ ذلك أنّ  جله على الرّ املطابقة تأىب عودَ 

 عليها.  مريِ عود الضّ  تعنّي ذا ، ول يف اجلنس والعدد فبينهما مطابقةٌ  جرةُ مري والشّ الضّ 
 

ن باشتباه ذِ ؤْ هذا امللحظ ال ي ُ  ، ولكنّ  هومالحمَ  يتطابقانمرجعان  مريَ م الضّ يتقدّ  حيدث أحيانًا أنْ  وقد 
من  امعالسّ  القتنصه مكسور" رير ألنّ السّ  فلُ الطّ  ركت  : " ه قيلفلو أنّ  ، للمعىن أحدمها مرجعًا ضابطًا يف تعنيُّ 
 يف ريرِ مري والسّ اً بني الضّ ة تطابقاً جليّ مثّ  هنا أنّ  طيفةُ ، واملفارقة اللّ  فلال الطّ  ريرالسّ هو  املكسورَ  أنّ  ماملتكلّ   مجلةِ 

األشياء يف  ومنطقِ  ، احلياةعلى حقائق  عويلَ ة، والتّ ياقيّ السّ  غوّي و العالقاتِ اإللف اللّ  ، ولكنّ  العدد واجلنس
 مجلٌ  امعِ على السّ  دَ رِ يَ  ال ينفي أنْ  هذا ولكنّ  ،(8)املتعني  العقل حنو  يهِ ذلك يعمل على توج ؛ كلّ  اخلارجيّ  العاملِ 
 . املرجع تعينيِ  ، مطلبِ  ها لبس آٍت من هذا املطلبِ يكتنفُ 
 :اجلمل اآلتيةِ  يف لننظرْ 

 ا مريضة. ي ألنّ ألخيت أن تبقى مع أمّ  نصحتُ  -1

 ه مريضألنّ  أيب الطبيبَ  زار -2
 ملّ أخي أيب أن يتك استأذن -3
 .ميتكلّ  أخي إىل أيب أنْ  طلب -4

  

، فإذا ما  ه باعث اشتباها يف الوقت نفسِ أنّ  واحلقّ  ، املرجعِ فضاًل يف تعيني  للمطابقةِ  آنفًا أنّ  متقدّ  
بس يف بعض ة للولوج يف اللّ قَ لَ زْ ذلك مَ  مري فإنّ الضّ  يف مالحمهما مع مالمحِ  فقانمتّ يف مجلة ما مرجعان  ضَ رَ عَ 

ذلك  ؛وأمي" أخيت: "  يتقدمانهذين مري واالمسني اللّ تطابقًا واقعًا بني الضّ  األوىل جند أنّ  ففي اجلملةِ  ، األحيان
يف  ، ولذلك يقع اخلاطرُ  ال خترجان عن هاتني الفصيلتني واألختُ  ، واألمّ  واإلفراد أنيثِ على التّ  مري يدلّ الضّ  أنّ 
 أم األخت:  مّ ، أهو األ املرجع تعينيها باعثُ  ة واشتباهٍ رَ ي ْ حَ 

 .مريضة" يأمّ ها " ي ألنّ مع أمّ  ىألختي أن تبق نصحتُ  -1
 .مريضة" أختيها " ي ألنّ مع أمّ  ىألختي أن تبق نصحتُ  -2

تشفع  ال Schlesingerث عنها احلياة اليت حتدّ  حقائقَ  ولعلّ ؛  لة كسابقتهاتمِ انية فهي حمُْ اجلملة الثّ  اأمّ  
هو  يكون املريضُ  قد حيدث أنْ  ولكنْ  ،"أيبمري على " ود الضّ ح عَ ترج   كانتْ   ، وإنْ  يف هذا املقام للقارئِ 
الن غري ، واألمران حمتمِ  ن حلَُم وتآصرما بينهما مِ احلادثة، ولِ  ةِ العلّ  لتلكمذهب أيب لزيارته  ، وقدْ  الطبيب
 . واحتمالاشتباه  قها َمْعلمَ يف سيا غدتْ  إبانةٍ  مُ لَ عْ اليت هي مَ  املطابقةَ  ه أنّ يف هذا كلّ  واملفارقة،  متدافعني
فيما ران عليه  ، فليس يصحّ  الثةيف اجلملة الثّ  مريالضّ مرجع  رُ قر  ا تُ ، ذلك أنّ  على حقائق احلياة ّعْوًدا 

"    مري املسترت على الضّ   عودُ ، ولذا يتعنّي  دّ بالضّ  ، بل األمرُ  مليتكلّ  هابنَ  األبُ  يستأذنَ  إلفنا ومعتقدنا أنْ 
 وحقائق احلياة.  غويّ اللّ  األشياء يف العرفِ  بس منطقُ اللّ  وكشفِ  ّعول عليه يف هذه اإلبانةِ وامل ، "أخي

                                                 
 حقائق الحياة وفضلدا في التواصل:  عن Schlesingerيث ( انظر : حد 8)

Production and Comprehension of Utterances, Lawrence Erlbaum, N. J. 1977,p150-159.  ًعنن: داود نقنال :
 .13النفسّي،  اللغةدراسا  في علم   –عبده 
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 ،"أيب"  على" ميتكلّ مري املسترت يف "الضّ  يعودَ  هلما أنْ أوّ  ، معنينيبني  دةٌ ابعة فهي مرتد  اجلملة الرّ  اأمّ  
احلياة يف هذه  حقائقَ  ويظهر أنّ  ، ياقسّ الل صاحل يف ذلك تقبَّ مُ  وكالمها" أخيعلى "  يعودَ  وثانيهما أنْ 
 . االثننييقع من  قدْ  لبَ الطّ  ؛ ذلك أنّ  مل تشفعاجلملةِ 

 وتغطية ألغراضِ  ن أراد تعميةً ن إمكانات اإللباس ملِ مِ  إمكانةً مري" الضّ  مرجعُ بس "يكون موضع اللّ  وقدْ  
 األعن عليّ  إيّل أنْ  أمري املؤمنني كتبَ  إنّ نب: "خالد بن عبد اهلل الَقْسرّي على امل قولن ذلك ، ومِ  فس شتّ يف النّ 
ا عنه، وإمنّ  اهللعلى علّي رضي   عائدلعنه اهلل"  ، فالعنوه:"  يف قوله الضمريَ  أنّ  فأوهم" لعنه اهلل ، فالعنوه، 
 . (9)علةنكِرت عليه هذه الفِ ، فأُ  هله بلعنتِ  اآلمرعلى  ، فهو عائدٌ  دّ بالضّ  األمرُ 

 نزيل:يف التّ  -ه تنزّ  -  اهلل يقول 
1- َهانبأَ  أنْ  ن قبلِ مِ  يف كتابٍ  كم إالّ وال يف أنفسِ  يف األرضِ  ن مصيبةٍ مِ  أصابَ  ماو(10) 

 مراجعَ  ثالثةِ  على" اهلاءمري "هذا الضّ  قواعد املطابقة تبيح عودَ  ذلك أنّ  ؛"نبأهاه تبارك " قولُ  ظرالنّ  موضع
 مة: متقدّ 

 فس نبأ النّ  ن قبل أنْ فس: مِ تعود على النّ  اأنّ : لهـاأوّ 
 نبأ األرض أنْ  ن قبلِ : مِ تعود على األرضِ  اأنّ : وثانيها
 . (11)نبأ املصيبة ن قبل أنْ تعود على املصيبة: مِ  اأنّ : وثالثها
 أالّ  حيدثُ  فقدْ  واصل،التّ الت عط  ن مُ مائر مِ الضّ  إىل أنّ  بَ هَ ذْ يُ  هذا العرض أالّ  نبيه إليه بعدَ ينبغي التّ  والذي  

  املرجع كفيالن باسرتفادِ   الذهينّ  اإللف والعهدَ  مرجع مذكور، ولكنّ  يكونَ 
ُ
عاً توسّ  عليهام " م يُقدِ ب، فاملتكلّ يَّ غَ امل

ن على األرض، وكما مَ  أي" ن عليها فانٍ مَ  كلّ ذكره: "   كما قال عزّ   ب،املخاطَ بفهم  واقتدارًا واختصارًا ثقةً 
 فكىن،  وحَ الرّ  يعين" اقيَ الرتّ  غتْ لَ ب َ إذا  كالّ : "  وجلّ  مس، وكما قال عزّ شّ ال يعين" جابِ باحلِ  وارتْ تَ  حّت : "قال
 "(12)هاذكرَ  يَ رِ يُْ  ن غري أنْ وح مِ مس والرّ والشّ  األرضعن 

 : (13)اإلضافة -2
 إىل االسم ضاف املصدرُ يُ  نها أنْ  مِ واملتعنّي  ، واالحتمالِ بس لتخّلق اللّ  حةِ ن املواضع املرش  مِ  واإلضافةُ  
:  بني معنيني دٌ مرتد  " اسالنّ املضاف إليه " أنّ  طحيّ السّ  كيبِ ن هذا الرتّ مِ  اهروالظّ ، " اسالنّ  برْ ضَ حنو " ، وذلك
 األشياءِ  ، وذلك حنو منطقِ  متضافرة العواملِ ن جمموعة مِ   املراد باستشرافِ يتعنّي  ، قدْ ، ولكنْ  ةواملفعوليّ  ةِ الفاعليّ 

 : بيانٍ  فضلُ  اآلتيةِ  ، ويف األمثلةِ  اتواملقاميّ  ، البنيويّ ياق شاية السّ ، ووِ  يف العامل اخلارجيّ 
 اخلبزِ  لُ كْ أَ  -1

                                                 

 .58-57االختالف ،  أوجب واألسباب التي امنصاف في التنبيه على المعاني  –( انظر : ابن السيد البطليوسي  9)
 (.  22( اآلية: ) الحديد،  10)
 .2/424البيان ،  –، ابن األنبارّي 2/719المشكل،  –( انظر : مكي  11)
تأوينننل  -( انظننر : هنننذا المطلننب: ابنننن  تيبننة 26 القيامننة،( ،) 32(، ) ص  26، واآليننا ) النننرحمن،339فقننه اللغنننة ،  –( الثعننالبّي  12)

 .226قرآن، مشكل ال
 –، ابننن األنبننارّي 21-1/13المقتضننب،  -المفعننول: المبننرد  أو( انظننر : مطلننب الحننديث عننن مضننافة المصنندر ملننى اسننم الفاعننل   13)

 .2/236األشباه والنظائر،  – السيوطي، 63-60شرح المفصل  –، ابن يعيش 234 – 1/231امنصاف،  
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 ضرُب زيٍد عمراً  أعجبين -2
 وُ ضرُب زيٍد عمر  أعجبين -3
 (14)"اسَ النّ  اهللِ  عُ فْ دَ   لوالوَ "  -4

 

،  عليها ةَ ة ال شبها تظهر جليّ فإنّ  درجات اإلبانةِ  مسلّ ها على م ذكرُ املتقدّ  األمثلةُ  ما ُعرضتْ  إذا 
معىن  كيبِ ن هذا الرتّ  مِ مأكواًل ال آكالً. وبذا يتعنّي  يكون اخلبزُ  يقتضي أنْ  اخلارجيّ  األشياء يف العاملِ  فمنطقُ 
البنيوّي يعمالن معًا يف  ياقالسّ  ة وتكاملُ اإلعرابيّ  الثة فالعالمةُ انية والثّ ا اجلملة الثّ ، أمّ  ةوهو معىن املفعوليّ  ، فردٌ 
" زيدٍ "    ياق البنيوّي بأنّ من السّ  وشايةٌ " عمراً " انتصابِ ، ففي  سبِ لْ الذي قد ي ُ  كيبِ معىن هذا الرتّ  لتعينيِ  تناغمٍ 
 اللة على أنّ دِ  ذو"ٌو عمر "ارتفاع  إنّ  ؛ إذْ  الثةيف اجلملة الثّ  دّ بالضّ  ، واألمرُ  مراً ارب عَ ، فهو الضّ  املعىن يف فاعل
 ذلك أنّ  ؛ واحداً  وجهاً  فليس حيتمل إالّ  الكرميةِ  يف اآليةِ  اإلضايفّ ب كيا الرتّ به يف املعىن . أمّ  مفعول" زيدٍ "
 
ُ
 ذلك يقتضي هذا املعىن.  ياق البنيوّي، كلّ ، والسّ  رفَ والعُ ،  يينّ الدّ  دَ قَ ت َ عْ امل

  كيبُ الرتّ بس باعثه هذا لَ  يقعَ  قد حيدث أنْ  ولكنْ  
ُ
 ن ذلك:، ومِ  فاملكثَّ  مُ وهِ امل

 ألساتذة. يرغب يف مساعدة ا يّ رِ سَ  -1

 ب. الطالّ  إزعاجَ  ويكرهُ  -2
 األصدقاء زيارةَ  وحيبّ  -3
 . (15)رمبَّ  تشومسكي نقدٌ  نقدُ  -4
5-    ّمعبادتِ بِ  سيكفرونَ  كال (16) . 

شار إىل يُ  أنْ  كريرِ ن التّ ه مِ ، ولعلّ  د بني املعنينيبس والرتدّ اللّ  ة ملحظُ اإلضافيّ  اكيبِ الرتّ  هذهن  مِ  يظهرُ   
يساعد  رّي يرغب يف أنْ سَ فَ  ، عميقتنية بعد استوائها على بنيتني طحيّ السّ  ي البنيةِ ن جتلّ  مِ س آتٍ اللبّ  أنّ 

يف  ، فاألساتذةُ  ن بني املعنيني جليّ وْ ة ب َ ، ومثّ  األساتذة يساعده يف أنْ  ه يرغبُ  أنّ يكون املتعنّي  ، وقدْ  األساتذة
 ، كأنْ  مغايرًا هلذا املعىن ، وقد يكونُ  به الطالّ يزعجَ  أنْ  رهُ . وهو يك فاعل انيةِ ويف الثّ  ، به نية األوىل مفعولٌ البِ 

،  أن يزوره أصدقاؤه ، أو حيبّ  هيزور أصدقاءَ  أنْ  حيبّ  لوفٌ . وهو أَ  بيزعج الطالّ  أنْ   يكرهه املعىن أنّ  يكونَ 
ة بني معىن الفاعليّ  دٌ مرتدّ املضاف إليه  قيل إنّ  ا قوله تعاىل فقدْ . أمّ  مهاما تقدّ  انية شأنا شأنُ الثّ  واجلملة
  ، وإنْ  م األصنامَ املشركون بعبادتِ  :سيكفرُ  قدير، فالتّ  الفاعل إىل مضافاً " عبادة" كان املصدرُ   ، فإنْ  ةِ واملفعوليّ 
 . (17)مبعبادتِ  األصنامُ  : ستكفرُ  قديرفالتّ  ، املفعولِ ضافاً إىل كان مُ 

 اعر: ه قول الشّ وجوه إعرابِ  دتْ تعدّ  اومّ  
 (18)مُ لِ تَ سْ يَ  إذا ما جاءَ  طيمِ احلَ  كنَ ُر  فاُن راحتهِ رْ ه عِ كُ سِ ميُْ  كادُ يَ 

                                                 

 (.40( اآلية ) الحج،  14)
 .126تشومسكي والثورة اللغوّية،  -سيرل ( هذا مثال أورده جون 15)
 (.82( اآلية ) مريم،  16)
 .6/202المحيط،  البحر –أبو حيان  2/881التبيان،  –، العكبرّي 2/136البيان،  –( انظر : ابن األنبارّي  17)
                          .                                                                                                                            360 -359امفصاح،  –: ما  يل في معراب البي : الفار ي  وانظر، 2/180للفرزدق انظر : ديوانه،  الشعر(   18)
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 ذلك أنّ  ؛ه"راحتِ  رفانعِ ل "احملتمِ  كيبِ ن هذا الرتّ مِ  ه آتٍ القول على إعرابِ  ئيس يف تباين وجهِ الرّ  ببَ السّ  أنّ  إخال
اليت  ن وجوه اإلعرابِ ، ومِ  ن حيث املعىنأو مفعواًل مِ  فاعالً قد يكون  مٍ إىل اس ضيفَ أُ  قدْ " عرفانُ " املصدرَ 
ه كن مفعول به، كأنّ والّر  ،" راحته، وهو " ضيف إىل الفاعلأُ  وقدْ  ،"هميسكُ للفعل "  فاعلٌ " عرفانُ " فيه أنّ  قيلتْ 
إىل  على إضافة املصدرِ  هنا قائمٌ  اإلضايفّ  كيبُ فالرتّ  ، احلطيمراحُته ركَن  تْ فَ رَ عَ  ميسكه أنْ  : يكادُ  قديريف التّ 

 ، مفعوله" راحتهو " ،"ميسكهرفاُن فاعل للفعل " ، فالعِ  املعىن خبالف هذا الوجه يكونُ  ، وقدْ  املعىنالفاعل يف 
يف هذا الوجه  اإلضايفّ  كيبُ ، فالرتّ  هراحتَ  كنُ الّر  فَ عرَ  أنْ ه : يكاد ميسكُ  ، واملعىن رفانفاعل العِ  هو" كنالّر و "
ة اليت طحيّ السّ  نيةُ باعثه تلكم البِ  البيتِ  يف فهمِ  باينِ هذا التّ  مردّ  أنّ  أحسبُ .  إىل املفعول ه إضافة املصدرِ عمادُ 
 عميقتني.  بنيتنيها ئ حتتَ ختب  

 : ةاإلعرابيّ  العالمةِ  فاءخ   -3
ة، واملفعوليّ  ، ةِ كالفاعليّ العريضة   ةِ حويّ ة دليل هاٍد إىل املعاين النّ اإلعرابيّ  العالمةَ  أنّ ِمن بَدهّي القوِل 

حوّي الذي يف املعىن النّ  فضي إىل التباسٍ يُ  راً تعذّ ة اإلعرابيّ  ظهور العالمةِ  رَ يتعذّ  أنْ  ، قد حيدثُ  ، ولكنْ  واإلضافةِ 
على   دُ رِ نا نَ ؛ ذلك أنّ  واالحتمال بسَ يفرز اللّ  خفاء للعالمةِ  كلّ   أنّ  قريرِ التّ ن هذا مِ  ، وليس املقصدُ  يه الكلمةتؤدّ 
 ، ةخارجيّ ة وأنظارًا سياقيّ   منها مسرتفدين قرائنَ املتعنّي  فنقتنصُ  ، ال تظهر فيها العالمة اليت من اجلملِ  كثريٍ 
 عندها.  غين عن الوقوفِ تُ  كثرةً   كثريةٌ   هذا امللحظِ  وأمثلةُ 

ا وسم بأنّ تُ  أنْ  ات اليت ميكنُ ن ذلك املبنيّ طويل، ومِ  فيه ، فالقولُ  خفاء العالمة ةِ ، علّ  ةمبحث العلّ  اأمّ  
.  ذلك وغري" اليت" و" الذي"و" نْ مَ "و،  يف حاالته الثالث واحدةً  لذي يلتزم حركةً ا كسيبويهِ "  تْ قَ لِ خُ  هكذا"

واألفعال املنتهية  ،"موسى" و" عيسى، وذلك حنو " ةاإلعرابيّ  ر فيه ظهور العالمةِ ا يتعذّ املقصورة مّ  واألمساءُ 
إىل  كإضافة االسمِ   العالمةِ  يف خفاءِ  يدٌ  ةِ حويّ ة النّ التصريفيّ  للعوارضِ  يكون ، وقدْ  ، ومنها خيشى ويسعى باأللف
 و" أخين ذلك "، ومِ  ، فيغدو كعيسى وموسى فيها عالمة اإلعراب حااًل واحدة ال تظهرُ  فيلتزم،  مياء املتكلّ 

صاهلا اتّ  ، ولكنّ  قبل هذا احلادث تظهر عليها احلركةُ  بةٌ عرَ مُ  األمساءهذه  أنّ  واملالحظ، " حماميّ " و" دفرتي"
 ر فيه ظهورُ ا يتعذّ مّ  لاملؤوّ  اجلمل واملصدرِ  . وإعرابُ  ة عليهااإلعرابيّ  قبول ظهور العالماتِ  لُ يبط" بالياء"

 م: بيان ما تقدّ  األمثلة اآلتيةِ  ويف. (19)العالمة
 كبري.  صديُق زيٍد له بيتٌ  دٌ حممّ  كانَ -1

 ٌد صديَق زيد له بيت كبري.حممّ  كان  -2
 صديقي له بيت كبري حممدٌ كان -3

                                                                                                                                            

               The Genitive “اللبس اآلتي من امضافة "  مطلب وانظر
Kooij- Ambiguity, p100 
Quik- Acomprehensive,p 1279.  

اهر طننفنني تعنندد المعنناني، وكننذلك  المحننذوف( يشننير محمنند عبنند اللطيننف ملننى ملحننظ فقنندان العالمننة والنغمننة، واالخننتالف فنني تقنندير  19)
 . 119-99امعراب ومشكالته،  وأسس، 305-295حموده. انظر : العالمة امعرابية،
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ح هذا اإلخبار يوض   يْنِ ، ويف ثِ  دًا له بيت كبريٌ حممّ  أنّ  إىلم يشري املتكلّ  األوىل أنّ  من اجلملةِ  يظهرُ  
 انية فهي مؤتلفةٌ الثّ  ا اجلملةُ بيان. أمّ  عطفَ " صديق، فيكون إعراب " زيدٍ  صديقه د ، فيذكر أنّ ن حممّ امع مَ للسّ 
ن هاتني اهر مِ بيت كبري". والظّ  له" ةاالمسيّ  ا اجلملةُ وثانيهم ، زيد" صديقما "هلُ أوّ  ، "كانخبين لٍ  " نمِ 

 خفاء هذه العالمةِ  ، وعندَ  ةِ حويّ بني املعاين النّ  الفارقةِ  ةِ اإلعرابيّ  بالعالمةِ  إالّ  يظهرُ قيق ال املعىن الدّ  اجلملتني أنّ 
 الثةالثّ  الن يف اجلملةِ حمتمَ  اجلملتني ني يفمَ املعنيني املتقدّ  فإنّ  مِ إىل ياء املتكلّ  املضافِ  ها على االسمِ ظهورِ  رِ وتعذّ 
 . الوصفَ  يكونُ  ، وقدْ  هصديقَ  كانَ داً  حممّ  بأنّ  اإلخبارَ  مِ املتكلّ  يكون مقصدُ  ، فقدْ 

 مكانَ  كلمةٍ   فباستبدالِ  ،(20)ةً جَ عْ ن َ  وتسعونَ  عٌ سْ له تِ  خيأَ  هذا إنّ  ه تعاىل: م قولُ ما تقدّ  مثلِ  نومِ  
   باختفاء العالمة:  يشتبهُ الذي  املعنويّ  الفرقُ ى يتجلّ  مصنوعٍ  سياقٍ  يف" أخي" 

 ماهر. وليدًا سائق   أخي إنّ  -  1    
 ماهر. أخي وليُد سائق   إن -2    
 األمثلة اآلتية:  يف لننظرْ 

 دٍ أخي حممّ  رفيقَ  رأيتَ  -1
 رفيق أخي حممداً  رأيت -2
 رفيق أخي مصطفى.  رأيت -3
 دفرت الطالب األعمى رأيت -4

 عمىرأيت أخاً الطالب األ-5
 

له كلمة " تثّ  الذيحوّي  املعىن النّ يف تعنّي  ةِ العالمة اإلعرابيّ  جبالء فضلُ  انيةِ اجلملة األوىل والثّ  يف يظهرُ 
ن هذا  معىن تضمييّن مِ وبذا يتعنّي  ،" أخيلكلمة " تابعةٌ ا يف اجلملة األوىل معناه أنّ  ها جمرورةً فمجيئُ  ، "دحممّ 
جمىيء كلمة  أنّ ذلك  ؛ هااليت تعقبُ  وليس ذلك كذلك يف اجلملةِ  ،" دحممّ ًا امسه "أخ مللمتكلّ  ه أنّ مفادُ  كيبِ الرتّ 
 ه أنّ ل مفادُ لألوّ  مفارقٌ  ن هذا معىن تضميينّ مِ  فيتعنّيُ ، " رفيق" ا تابعة لكلمةِ إنّ  ن بالقولِ ذِ ؤْ ي ُ  منصوبةً " دحممّ "
بس اللّ  يكمنُ  وفيها -الثةالثّ  ا اجلملةُ . أمّ  ىنإىل املع ه للعالمة اهلاديةِ كلّ   ". والفضلُ حممدأخي هو " رفيقِ  اسمَ 

 ياقِ يف هذا السّ  العالمة الفارقةِ  ظهورِ  رُ تعذّ  بسِ ة هذا اللّ ، وعلّ  منيبني املعنيني املتقدّ  دةٌ فهي مرتدّ  -واالحتمال
 : الرتكييبّ 

 أخي مصطفى رفيق   رأيتُ 
عن  متجافيةٌ  -ها على آخر األعمىر ظهورِ ذّ ة لتعاإلعرابيّ  العالمةُ  خفيتْ  وإنْ  -فهي ابعةُ الرّ  اجلملة اأمّ 

 ؛فرتال الدّ  البِ بالطّ " األعمىق "تتعلّ  ر أنْ يقرّ  اخلارجيّ  يف العاملِ  األشياءِ  منطقَ  ؛ ذلك أنّ  بس واالحتمالِ اللّ 
اًل يف فرت األعمى( يغدو متقبَّ )الدّ  لنواميس الكونِ  املفارقَ  عبريَ التّ هذا  ، ولعلّ  ذي روحٍ لِ  إالّ  ه ال يكونُ ذلك أنّ 
 احلياة ومنطقِ  وال حلقائقِ  نيويّ ياق البِ ، وليس للسّ  لةحمتمِ  سةٌ لبِ اخلامسة فهي مُ  اجلملةُ ا . أمّ  إبداعيّ  سياقٍ 

                                                 

 (.23( اآلية: ) ص، 20)
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  إىل خفاء العالمةِ  ثانيةً  نعودُ أوالِء  حنن . ها شايةٌ وِ  األشياءِ 
ُ
بس؛ فاألعمى قد واللّ  دِ عدّ التّ  يهِ بالولوج يف تِ  نِ ذِ ؤْ امل

 أخاه:  يكونُ  وقدْ  ، البَ الطّ  يكونُ 
 الطالب األعمى أخا  رأيت                                         

1-  

 به سعادُ  أتتك -2

 به فَ َرحاً.  أتتك -3
 أتتك به ُبشْرى.    

 

 حويّ ريّف والنّ الصّ :  املستوينيداخل بني التّ  يظهرُ  وهنا" ُبشرى"  املصنوعةِ  يف هذه األمثلةِ  ظرالنّ  موضعُ 
 ، وينبين على هذا االشتباهِ  رفن الصّ مِ  آتٍ  وهذا لبسٌ  ، ةِ واالمسيّ ة بني املصدريّ  كةٌ مشرِت " ىبشر " ، فكلمةُ 

ا ؛ ذلك أنّ  مفعواًل له منصوباً  تكونُ  ، وقدْ  ا اسمها ذاك فاعاًل ألنّ يف سياقِ  تكونُ  فقد،  حنويّ  الصريّف اشتباهٌ 
 العالمةِ  بظهورِ  ع إالّ رفَ ال يُ  الثةالثّ  حوّي يف اجلملةِ ريّف والنّ الصّ بني املستويني  دَ بس املرتدّ هذا اللّ  أنّ  . واحلقّ  مصدرٌ 
 انية. الثّ  كما يف اجلملةِ   ةِ الغائيّ  ةِ واملفعوليّ  ، األوىل يف اجلملةِ  كما  ةِ : الفاعليّ  نيحويّ للمعنيني النّ  زةِ ة املميّ اإلعرابيّ 

 اجحةِ سعاد  النّ  أختُ هذه -1

 اجحةِ أخُت سعاد  النّ  هذه -2
 غرى سعاد  الصّ  أختُ ه هذ-3

 الثة. يف اجلملة الثّ  بس الواقعِ ن بيان يغين عن جتلية اللّ م مِ تقدّ  ما لعلّ  
 اخلميس. يومَ  اليت ضاعتْ  رةِ املذكّ  هذا غالفُ -1

 اخلميس. يومَ  الذي ضاعَ  املذكرةِ  هذا غالفُ -2
 اخلميس. ق يومَ الغالم الذي تزّ  هذا دفرتُ -3
 اع يوم اخلميس.الذي ض هذا دفرُت الغالمِ -4

 الغالف" و اليت" رةاملذكّ : " على بيان املعىن تعملُ  لنياألوّ ، فهي يف املثالني  على املطابقةِ  وداً عَ  
هذا اخلاطر  حُ ال ترجّ  احلياةِ  حقائق ، ولكنّ  بالغالم قُ تتعلّ " الذي" ل إىل أنّ يذهب اخلاطر األوّ  ". وقدْ الذي
 معنيني لةٌ ابعة فهي حمتمِ الرّ  اجلملةُ  اأمّ . ق" الذي تزّ  فرتالدّ :" فرتللدّ  تابعةً " يالذ" تكونَ   أنْ ، ولذا يتعنّي  الواهمَ 
ه ياق مضمونُ ن هذا السّ هن مِ الذّ  يف  خاطرٌ ، ولذا يتعنّي  للغالمِ  صفةٍ  جرّ  حملّ  يف" الذي" تكونَ  : أنْ  هلماأوّ  ،
،  فرتِ للدّ  صفةٍ  رفع  حملّ  يف" الذي" تكونَ  أنْ  املعنيني كَ نِ يْ . وثاين ذَ  هو الغالم اخلميسِ  الذي ضاع يومَ  أنّ 

 مجيعِ  يف واحدةً  حركةً  هاوالتزامَ " الذيبناء " ، وال خيفى أنّ  فرتهو الدّ  اخلميسِ  يومَ الذي ضاع  واملعىن أنّ 
 :هذه املواضعِ  املعىن يف مثلِ  ر ظهورِ أوضاعها يفضي إىل تعذّ 

 يف القريةِ  الذين يعيشونَ  مو األوالدِ معلّ  جاءَ -1
 اخلميس يومَ  الذي ضاعَ  الغالمِ  دفرتُ  هذا-2
 أمس.  دتْ قِ هنٍد اليت فُ  حقيبةَ رأيت -3
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 قدت أمس. مررت بأخِت هنٍد اليت فُ -4

يف  بسِ ة يفضي إىل اللّ اإلعرابيّ  احلاالتِ  واحدة يف مجيعِ  حالةً  هماوالتزامَ " اليت" و" الذيبناء " أنّ  يظهرُ  
 انية لكان الكالم: الثّ  اجلملةِ  يف" اليت" استغىن عن كلمةِ  القائلَ  . لو أنّ  انيةِ األوىل والثّ  اجلملتني

 هنٍد املفقودةِ  حقيبةَ  رأيتُ 
.هنٍد املفقودةِ  حقيبةَ  رأيت ًَ 

 : لتْ ؤو  تُ  وإنْ لبسة ، وستبقى مُ  ةالثة ملبسِ الثّ  اجلملةَ  ولكنّ  
 

 أمس املفقودةبأخت هنٍد  مررت
 
 

 آخ  رَ  ن مطل  بٍ ، ب  ل ِم   ة فق  طاإلعرابيّ   العالم  ةِ  ن خف  اءِ ِم   ري ل  يس آتي  اً األخ   بسِ اللّ   ه  ذاعل  ى  الباع  ثَ  أنّ  إخ  ال
 " قالتعلُّ ، وهو " عليه حديثسيأت 

 ارن في الدّ م   أنا أعلمُ -1
 جهلن م   ال يعلمُ -2

 

ني يف ب ني معني ني حن ويّ  دُ املوص ول ي رتدّ  االسم" َمنْ " أنّ  يظهر،  اآلت من البناء العالمةِ  على خفاءِ  َعْوَدا 
 ج ر   يف حم لّ  يك ونُ  . وق دْ  : رأي ت َم ْن ج اء ؛ وذل ك حن و ب ه نص ب مفع ولٍ  يف حم لّ  يك ونُ  فق دْ  ؛ األوىل ملةِ اجل

 بٌ " قالَ  أعل  م" ذل  ك أنّ  ؛ املث  الِ ح  وّي يف ه  ذا والنّ  ريفّ ة ت  داخاًل ب  ني املس  تويني الّص  مثّ   ، وال خيف  ى أنّ  باإلض  افة
معني   ني  حتتم   لُ " نَم   " ، ويظه  ر منه   ا أنّ  هااني   ة فه   ي كس   ابقتِ الثّ  اجلمل   ةُ ا . أّم   ةوالفعليّ    ةَ حيتم   ل االمسيّ    تص  ريفيّ 
 ني يف إع رابِ ح ويّ د النّ إىل ت ردّ  ال يت أفض تْ  ةالعلّ   ولع لّ  ، ة، وثانيهما املفعوليّ  ةهلما الفاعليّ أوّ  ، ينمتضادّ ني حنويّ 
 ، "َم نْ يف "  العالم ةِ  خف اءُ  ه ي (21)داً ْه عَ  محنِ ال رّ  عن دَ  ذَ ن اخّت َم  إالّ  فاعةَ الّش  لك ونَ ميَ  اليف قوله تعاىل  "َمنْ "

 ص ب عل ى االس تثناءِ والنّ  ،" ميلك ون" يف" ال واوم ن " الب دلِ  علىفع ، والرّ  صبَ والنّ  فعَ : الرّ  فيها وجهني فقيل إنّ 
 العالم   ةِ  خف   اءِ  ةِ مَ هْ إىل ُس    ه اإلش   ارةُ ، ولكنّ    ع   ّد لبس   اً يُ  أنْ  ن إي   راد ه   ذا األخ   ريِ ِم    املقص   دُ  ول   يس ، (22)املنقط   ع
 .اإلعرابِ  وجوهِ  دِ ة يف تعدّ اإلعرابيّ 

 التّعلق:  -4
 مب ا تع ودُ  الكلم اتِ  يف ربط بعضِ  اشتباهٍ  إىل فضيَ ة لتُ كيبيّ ة الرتّ ياقيّ السّ  العالقاتُ  تتداخلَ  أنْ   حيدثُ  قدْ 

،  ص    ةٍ خمصو  يف ح    االتٍ  املوص    ولِ  ق االس    مِ يف تعلُّ     اش    تباهٌ  ذل    كن ، وِم     ن    ةمعيَّ  مواض    عُ  ش    تباهِ ، وهل    ذا اال إلي    ه
 ظرّي: النّ  ي هذا الوصفَ اً يلّ بياناً تطبيقيّ  اآلتيةِ  يف األمثلةِ  منه، ولعلّ  املستثىن، وتعيني  فة،وصاحب احلالوالصّ 

 . املباراةين خسرا ذَ غالماً الفريقني اللّ جاء َ -1

                                                 

 (.87( اآلية: ) مريم،  21)
 .2/882التبيان،  -العكبريّ  2/137البيان،  –، ابن األنبارّي 2/461المشكل،  –انظر : مكي  ( 22)
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 غالما الفريقني اللذان فازا جاءَ -2
 رأيت غالمي الفريقني اللذين فازا. -3

إىل  الق ارئَ  ت ديا  ؛ ذل ك أنّ  عن املع ىن ة فضاًل يف اإلبانةِ اإلعرابيّ  للعالمةِ  األوىل أنّ  اجلملةِ  نمِ  يظهرُ  
 مرفوع ةً "  ذاناللّ ، فمج ىيء " هاانية كس ابقتِ الثّ  . واجلملةُ  ةِ هما يف احلالة اإلعرابيّ لتوافقَ  بالفريقني قتتعلّ "ينذَ اللّ " أنّ 
 لةٌ فهي حمتمِ  –مثيل التّ  موضعُ وهي  –الثة الثّ  ا اجلملةُ ". أمّ غالماوهو " عِ املرفو  ها إىل االسمِ رجوعِ  عنإبانة  مُ لَ عْ مَ 

 العالم ةِ  القول بفض لِ  لُ هنا تعطُّ  ويظهرُ  ، "الغالمني" و" الفريقنيوداً على "عَ  حتتملُ " ينذَ اللّ " ذلك أنّ ؛  املعنيني
 تْ غ ة اجرتَح اللّ  ن واميسَ  ، ول و أنّ  اجل رّ  ع ىنوم،  ص ب، مع ىن النّ  معني ني حتتملُ " ذيناللّ ا يف "؛ ذلك أنّ  ةاإلعرابيّ 

 ال ثّ  يف احلاالتِ  متمايزةً  هلا حركاتٍ 
َ
واح دة  عل ى عالم ةٍ  االلتق اءَ  ، ولك نّ  يف ه ذا املوض ع بسُ ه ذا اللّ  وق عا الث مل

 بس: اللّ  إىل مزالقِ  يف مواضعَ  فضييُ يف حالتني متباينتني 
 حلة" لرّ وات ذهنب إىل االبات اللّ الطّ  هاتِ بأمّ  مررتُ " 

يف تعيني  ن االشتباهِ بس اآلت مِ باللّ  وهذا شبيهٌ  ، املوصول مرجع االسمِ  يف تعينيِ  اشتباهٌ  ثانيةً  يظهر 
م مرجعني متطابقني متضايفني يستدعي ، فتقدُّ  بسهذا اللّ  تفعل يف تشكيلِ  املطابقةَ  ذلك أنّ  ؛ مريالضّ  مرجعِ 
 ه عليهما: دِ وْ داً يف عَ مرتدّ  موصوالً  امساً 

             
 حلةِ إىل الرّ  ذهنبوات اللّ  الباتِ هات الطّ بأمّ  مررتُ    

 
 " : قالتعلّ ن "بس اآلت مِ اللّ  أمثلةِ  نومِ 

 قلَم حٍب سائلٍ  اشرتيتُ -1

 قلَم حٍب طويالً  اشرتيتُ -2
 أسودَ  حبٍ  قلمَ  اشرتيتُ  -3

 تع ودُ  اجمل رورة" س ائلٍ فكلم ة "، ها إىل موص وفِ  فةِ الّص للعالمة فض اًل يف رّد  أنّ  انيةِ األوىل والثّ  اجلملةِ  من يظهرُ     
 وف  اءً " قل  مَ " عل  ى" ط  ويالً " اني  ة فه  ي تقض  ي بع  ودِ الثّ  ا يف اجلمل  ةِ . أّم   ةإعرابيّ   وه  ذه مطابق  ةٌ  ، اجمل  رور" ح  بٍ عل  ى "
 . املطابقةِ  بقواعدِ 

ن ذِ ؤْ ، وه  ذا يُ    ّي ي  داً يف ذل  كاجلزئ   لغي  اب العالم  ةِ  ؛ ذل  ك أنّ  هةش  تبِ س  ة مُ لبِ مُ  فه  يالث  ة الثّ  اجلمل  ةُ  اأّم  
تني يف عالمت ني إع رابيّ  التق اءَ  أنّ  ، ويظه رُ  ، وكالمها ص احل أم القلم أهو احلبُ  ، "أسود"  فةِ الصّ  مرجعِ  يف باشتباهٍ 
 واجل رّ  صبِ د بني النّ ترتدّ  –رف من الصّ  وهي منوعةٌ  –" أسودَ "  ؛ ذلك أنّ  على ذلك هو الباعثُ  واحدةٍ  عالمةٍ 

واح  دة يف ح  التني متب  اينتني  رف عالم  ةٌ ن الّص  ِم   عل  ى االس  م املمن  وعِ  يلتق  يَ  أنْ  تقتض  يم لِ  إع  راب الكَ  ، وقواع  دُ 
،  والع ددِ  اجل نسِ ني يف م م رجعني متط ابقَ ه و تق دُّ  ياقِ يف ه ذا الّس  بسِ ي اللّ ن جتلّ مِ  والذي يزيدُ ،  (صب واجلرّ )النّ 
 ق: التعلّ  لبسِ  يف ختّلقِ  الفعلُ  اجلزئيّ  العالمةِ  يابِ ، ويبقى لغ نيصيلتَ تطابقهما يف هاتني الفَ  فةُ والصّ 
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 أمحرَ  قلَم حبٍ  اشرتيتُ 

  
 دة. حمدّ  يف حاالتٍ  بفضل العالمةِ  القولِ  لِ ، وتعطُّ  البدل يف مرجعِ  يأت لبيان اشتباهٍ  فيما لننظرْ 

 صديُق أخي إبراهيمُ  هذا -1

 صديُق أخي إبراهيمَ  هذا -2
 صديَق أخي إبراهيمَ  رأيت -3

 شقيقة أخيت سعادَ رأيت -4
 

بين ة  وه ي مُ  – اني ةُ ". واجلمل ة الثّ ص ديقا ب داًل م ن "يقتض ي كونَ  إب راهيمَ ، فرف ع  بس فيه اال لَ  ينةٌ بِ األوىل مُ  اجلملةُ 
 على املعنيني كليهم ا اشتملتْ  فقدْ  الثةُ الثّ  اجلملةُ ا " . أمّ أخين "مِ  بدالً " إبراهيم" يكونَ  تقتضي أنْ  - هاكسابقتِ 
 العالم  ةِ  لغي  ابِ  ، وال خيف  ى أنّ  ص  ديقي أه  و أخ  ي أمْ  ،" إب  راهيم" الب  دل"  مرج  عِ  يف تعي  نيِ  اش  تباهٌ ح  دث  ، وق  دْ 
مرج  ع  يك ونَ  تع  نّي أنْ ، وإذا ك  ان ذل ك ك ذلك  ، نص ب عالم ةَ " إب  راهيمَ عل ى " ، فالفتح ةُ  ي داً يف ذل  ك ةِ األص ليّ 
. " أخ   ي"املرج   ع  يك   ونَ   أنْ تع   نّي ، ذل   ك  ج   ّر، وإذا ك   ان ه عالم   ةُ اآلن نفِس    يف وه   ي،  ديقالّص    ه   و" إب   راهيم"

يف  اش  تباهٍ ي إىل ة امل  ؤدّ اإلعرابيّ   العالم  ةِ  بفض  لِ  ل الق  ولِ ه تعطُّ  ذل  ك باعثُ   ؛ ك  لّ  الث  ةكم  ا الثّ   س  ةلبِ مُ ابع  ة واجلمل  ة الرّ 
 ها. مبرجعِ  ق الكلمةِ تعلّ 

 ةَ القدمي مساجَد القدسِ  زرتُ -1 -1
 القدميةِ  القدسِ  مساجدَ  زرتُ -2 -2

 يف مساجِد القدٍس القدميةِ  اجلمعة يأصلّ  -3
 

زار  القائ   لَ  أنّ  األوىل م   ن اجلمل   ةِ  اهرُ ، فالظّ    فةالّص    ؛ مرج   عِ  تعي   ني املرج   ع اش   تباهِ جدي   داً عل   ى  ع   وداً 
الث ة فاملعني ان الثّ  ا اجلمل ةُ ، أّم  اني ةالثّ  يف اجلمل ةِ  القدمي ةِ  الق دسِ  يف ه زار املس اجدَ ، وأنّ  يف الق دس القدمي ةَ  املساجدَ 
ك ال   ة أنّ لّ ني بِ يزيد الطّ  اومّ ،  يتنازعان عليها مرجعان" القدميةِ " فةَ م الصّ ه تقدّ فيها أنّ  يظهرُ و  ، النحمتمِ مان املتقدّ 

 : متقدّ ن مثل ما ، ومِ  ةاإلعرابيّ  يف العالمةِ  ًُ املرجعني متماثلٌ 
 . املدينةإىل  جال واألوالد من أهل القريةِ الرّ  جاءَ -1

 اجلميالت.ساء والبنات عن النّ  مسعتُ -2
 هند أبوها قائم وشريفة. -3
 ه مّدرسة وحماسبد أمّ حممّ -4
 (23)د أبوه قائم وكرميحممّ -5

                                                 

 .63-2/62انظر : األصول،  ملبسالسراج هذا الوجه ألنه  ابن( ال يجوز   23)
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ق بك   ال تتعلّ    وق   د،  ِ ب  األوالد قُ تتعلّ    ق   د" أه   ل القري  ةِ  نِم   فة "، فالّص    ةٌ متني ملبَس  املتق   دّ  اجلملت   ني كلت  ا 
س  اء والبن  ات مع  اً. قه  ا بالنّ تعلّ  ، أوْ  ه  ا بالبن  اتقِ يف تعلّ  ل  ةٌ حمتمِ " اجلم  يالتفة "ج  ال واألوالد". والّص  الرّ "امل  رجعني 
 ةِ حويّ  النّ  واف  ق يف الفص  يلةِ الحّم  اء التّ  ب  األبِ " ش  ريفةق "بس فيهم  ا، فل  يس يلت  بس تعلّ  ال لَ   ابع  ةوالرّ  الث  ةُ الثّ  واجلمل  ةُ 

   باملبت   دأ  قتتعلّ   " فمحاس   ب." ابع   ة ك   ذلكالرّ  . واجلمل   ةُ  ه   ا عل   ى هن   دتقتض   ي عودَ  املطابق   ةِ  وقواع   دُ  ، "اجل   نس"
 واملع  ىن" أب  وه"  و" دحمّم  مني " امل  رجعني املتق  دّ  عل  ى" ك  رمي" ودَع  ي  ز املطابق  ة جتُ  فقواع  دُ  اخلامس  ةُ  اأّم   . "حمم  د"

 ل:احملتمِ 
 كريمو  قائم أبوه محمد

 

 
 وكريم قائم أبوه محمد
 
 

د ب ني ق د ي رتدّ  اخل اطرَ  إنّ  إذْ  ؛ احل ال ص احبُ " التعلّ ق" مِ ن ت وهّ اآلت ِم  بسِ اللّ  إىل مباحث ةِ  ينض اف اومّ  
 فضل بيان:  اآلتيةِ  ، ويف األمثلةِ  احلال مرجعِ  شيئني يف تعينيِ 

 ضاحكاً. سري   جاءَ -1 -1

 سرّى بثينَة ضاحكةً  قابل-2 -2
 سرّي بثينة ضاحكاً. قابل-3 -3
 سرّي أباه ضاحكاً  قابل-4 -4
 اآلباء أبناءهم وهم مسرورون قابل-5 -5

 مررت بصاحل جالساً.-  6

 انيةالثّ  ا يف اجلملةِ ه. أمّ على هيئتِ  ةٌ ، دالّ  قة بهواحدة متعلّ  ، وحالٌ  واحد األوىل مرجعٌ  ملةِ اجل يف يظهرُ 
 للمعىن فتتعنّي  تشفعُ  –املثالاجلنس يف هذا  أعىن فصيلةَ  –املطابقة  قواعدَ  ، ولكنّ  احلال ماة امسان تقدّ فثمّ 
 املطابقة فيها شفاعةُ  ال تنفعُ  لةٌ فهي حمتمِ  ابعةُ ا الرّ أمّ . كذلك   الثةُ الثّ  واجلملةُ ،  ببثينة ،"ضاحكةً ق "، وتتعلّ  اإلبانة

 ، اجلهةِ هما يف هذه تاثلُ  ، واحلالُ  مها مرجعان متماثالن يف اجلنسِ تقدّ  ، فاحلالُ  بسِ اللّ  مصدر؛ بل هي 
 ها بني مرجعني: بصاحبِ  ق احلالِ يف تعلّ  اخلاطرُ  دَ يرتدّ  ماثل أنْ فاقتضى هذا التّ 

 باه، أبوه ضاحك. سرّي أ قابلَ 

 ضاحك. أباه، سريّ  سريّ  قابل

احل ال  ح ان ك ونَ يرجّ  اخل ارجيّ  األش ياء يف الع املِ  احلي اة ومنط قُ  فحقائقُ  ادسةُ ا السّ ها. أمّ اخلامسة كسابقتِ  واجلملةُ 
 احل الَ  ين أنّ يع  فل يس؛  طفض ل حت وُّ  األخ ريِ  ن ه ذا املث الِ ِم  . واملقصدُ  حمموالً  القائلُ  يكونَ  أنْ  إالّ  ؛ "صاحلن "مِ 

 تعم  ل عل  ى درءِ  اتٌ ة مقاميّ  فثّم   ، رادب  اطّ  ملبس  ةً  ا تك  ونُ ، فإنّ   والع  ددِ  مها مرجع  ان متم  اثالن يف اجل  نسِ إذا تق  دّ 
 . طلق يف هواءٍ  ال تسيحُ  اليت غويّةِ اللّ  ةِ املادّ نا هلذه ر يف إدراكِ لألشياء يؤثّ  ة منطقٌ ، ومثّ  بسِ اللّ 
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 م:مثل ما تقدّ  نومِ 
1-   ِنيفاً حَ  إبراهيمَ  ةَ لّ مِ  عْ باتّ  أن

(24) 

2-   ِةً كافّ   املشركنيَ  لواوقات (25) 
 

املرف وع يف  مريُ هلما الضّ ، أوّ  قها مبرجعنيتعلُّ  ديرتدّ " حنيفاً " احلالَ  أنّ  ذلك؛  اليلّ دِ  احتمالٌ  ريفةِ الشّ  يف اآليةِ  يظهرُ 
،  م رجعني حتتم لُ  اني ةِ الثّ  ريفةِ الّش  يف اآلي ةِ  الُ واحل . (26)، وكالمه ا ص احل المالّس  علي ه" إب راهيم" وثانيهما ، "بعاتّ "
 .(27)"املشركني"و" الواوصل "املتّ  مريُ : الضّ  ومها

 ببنجاح الط الّ  علمتُ :" حنو، وذلك  املستثىن منه تعينيِ  اشتباهُ " قالتعلّ ظ "حَ لْ ن مَ اآلت مِ  بساللّ  نومِ  
: أي  الك لّ  عل ى" بعَض هماملس تثىن " : ه ل يع ودُ  الٌ سؤ  يستوقف السامعَ  وههناهم". بعضَ  إالّ  األساتذةِ  ، وعودةِ 
: إذا  فيه ا ى املس اءلةِ ، و مستص فَ  عس ريةٌ  فق ط  ه ذه مس ألةٌ  األس اتذةِ عل ى  يع ودُ  ، أمْ  ِ واألس اتذة بِ على الط الّ 

  . يظه  ر يف ه  ذا النّ للك  لّ  ها عل  ى بع  ض فه   ل يع  ودُ بعُض   فَ ِط  عُ  مج  لٍ بع  د  االس  تثناءُ  وردَ 
ُ
 م   ذاهبُ  لِ كِ ْش  ظ  ر امل

ه أو أنّ  ،"ال بعض" عل ى إرادةِ  دلي لٌ  يق ومَ  أنْ  إالّ  مال كٍ  ، وعليه ابنُ  بالكلّ  قُ يتعلّ  االستثناءَ  ذلك أنّ  نومِ ،  متباينة
إال  كعبي دَ   ك على أقاربك وأعت قْ ديارَ  واحبسْ  العلماءَ  رمْ كْ : أَ  ، فقولنا واحدٍ  لغرضٍ  سيق الكلّ  ق بالكّل إنْ يتعلّ 
، إذ  ةخاّص  فلألخ ريةِ  ، وإذا اختل فَ  فللك لّ  د العام لُ ه إذا احّت فق ط. أو أنّ  في ه لألخ ريةِ  االستثناءُ "  منهم ةَ قَ سَ الفَ 

 ن مداخلِ مِ  مدخالً  املخصوصُ  هذا يبقى هذا املوضعُ  ومعَ . (28)يف مستثىن واحد العوامل املختلفةِ  عملُ  ال ميكنُ 
 : هذا املطلبِ  أمثلةِ  نومِ ،  عليها نبيهُ التّ  بس اليت يبُ اللّ 

 ه إال قليالً يل نصفَ يخ اللّ الشّ  امَ ق-1

 إال اثنني كافرٍ   مئةَ  مؤمنٍ  مئةُ  غلبَ -2

 ي لَ اللّ  : ق امَ  واملع ىن" نص فهن "ِم  أو"  ي لاللّ لكون ه مس تثىن م ن " ٌ ص احل" قل يالً " األوىل أنّ  يف اجلمل ةِ  يظهرُ  
مها مرجع ان، تق دّ  ق د "اثنني" ذلك أنّ  ؛ ة أيضاً لشكِ مُ  انيةُ الثّ  واجلملةُ  . قليالً  يل إالّ اللّ  نصفَ  :قامَ  أو ، ً قليالإال 
ع  دد  فيك  ونُ ،  ك  افرٍ   ق مبئ  ةِ تتعلّ   ، وق  دْ  وتس  عني الغ  البني م  نهم مثاني  ةً  ع  ددُ  يك  ونُ ، وهب  ذا  م  ؤمن مبئ  ةِ  قُ تتعلّ   فق  دْ 

 . (29)وتسعني مثانيةً  الكافرينن املغلوبني مِ 
 

  ن األمثلةِ ومِ 
ُ
 :-ه تنزّ  -د املعاين قوله وتعدّ  حتمالِ اال قِ ختلّ يف  هذا املوضعِ  بينة عن أثرِ امل

                                                 

 (.123( اآلية )النحل،  24)
 (.36( اآلية ) التوبة،  25)
الضنمير ال منن مبنراهيم، ألننه مضناف  منن، و ند رجحنا كوندنا حنااًل 2/85ان، البين –، ابن األنبارّي 426المشكل،  –( انظر : مكي  26)

 .1/536مجيئ الحال من المضاف مليه. انظر : الشرح،  مجوزاً مليه. و د عدها ابن عقيل حااًل من مبراهيم 
 .2/643التبيان،  –. العكبرّي 2/733المغني  –( انظر : ابن هشام  27)
شنفاا العلينل فني ميضناح التسنديل،  – السلسنيلي. وانظر : رأي ابن مالك: 197 -2/196الدمع،  –ي ( انظر : هذه اآلراا: السيوط 28)

1/505. 
وأحسنب أننه رأي تحكمنّي، فالجملنة ملبسنة محتملنة  الجملنةحالنة تنأخر المسنتثنى، ومثنل بدنذه  فني" أولنى( يرى ابن مالنك أن الثناني "  29)

 .2/197المصدر نفسه،  –، السيوطي 1/505نفسه،  المصدر –للمعنيين. انظر : السلسيلي 
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ــلِ ع  نهم ل  ِمـ رِ ولـي األْمـإلـى أُ و   ســو ِ وه إلـى الرّ ردّ  ه، ولـوْ أذاعـوا بِـ أو الخــو ِ  نِ األْمـ نِمـ أمـر   جـاءهمْ  وإذا"  ه م 
 . (30)"ليالً ق   إالّ  يطان  م الشّ بعتُ ه التّ عليكم ورحمتُ  اللِ  لُ ضْ نهم، ولوال ف  ه مِ طون  بِ نْ تـ  سْ ي   الذين

 ق املستثىن، فقيل: تعلّ  يف تعينيِ  فلِ اختُ  وقدْ  
 قلياًل. يطان إالّ الشّ  بعتمتّ  المن قوله تعاىل: "  استثناءٌ  هإنّ         -1

 يستنبطونه إال قلياًل.  نه الذيمَ لِ عَ يستنبطونه، واملعىن: لَ  يف" الواومري " استثناء من الضّ  هإنّ         -2
 به".  أذاعوامري يف قوله تعاىل " استثناء من الضّ  هإنّ   -3
 ".به أذاعواقوله: "  يف" اهلاءمري " استثناء من الضّ  هإنّ   -4
 ".جاءهممري يف قوله: "استثناء من الضّ  هإنّ  -5
 (31)"عليكممري يف قوله "ن الضّ استثناء مِ  هإنّ  -6

 : العربيةمرونة الجملة -5
 تغيريَ  ذلك أنّ   ؛ةِ العربيّ  لةِ اجلم ن مرونةِ اآلت مِ  بسُ اللّ " قالتعلّ " مع ملحظِ  اليت تتضافرُ  املواضعِ  نومِ 

بني  الفصلُ  يطولُ  ، فقدْ  ةِ نيويّ ة البِ ياقيّ السّ  العالقاتِ يف  على اشتباهٍ  - يف مواضعَ  -ة يعمل الكلم األصليّ  مواقعِ 
يف  ملِ د العواتعدّ  ثُ دِ حيُْ  ، وقدْ  واحتمالٌ  ه وهمٌ ، ليعقبَ  البنيويّةِ  العالقاتِ  بتداخلِ هذا  ذنُ ؤْ ، في ُ  واملعمول العاملِ 
الفعل عن  وفصلَ ،  ةِ اجلملة العربيّ  مرونةَ  ولعلّ  ، هبعاملِ  قُ املعمول الذي يتعلّ  يف تعينيِ  اشتباهاً  الواحدِ  ياقِ السّ 
 اعر: الشّ  نازع يف قولِ التّ  مِ إىل توهّ  ه هي اليت أفضتْ مفعولِ 
 (32)ن املالِ مِ  قليلٌ  أطلبْ  ملْ وَ  فاينكَ   ىن معيشةٍ دْ عى ألَ ما أسْ  أنّ  ولو

 
 ب   ثّ  وال خيف   ى أنّ  ، "قلي   ل" واملعم   ولِ  ،"كف   اينل "ب   ني العاِم    ض   ةمعرتِ " أطل   بْ  ملمجل   ة " أنّ  واملالح  ظُ  
ْعرَتضِ  آخرَ  عاملٍ 

ُ
ول يس ذل ك ك ذلك  ، "أطل ب"  بالفع لِ " قلي ل" قِ وإىل تعلّ  ، نازعالتّ  مِ أفضى إىل توهّ  يف هذا امل

 . أطلبْ  وملْ  فاين قليلٌ : كَ  ، واملعىن لَ األوّ  الفعلَ  اعرُ أعمل الشّ  ، وقدْ  املعىن لفسادِ  ةالبتّ 
 : اآلتيةِ  يف اجلملِ   لننظرْ 

 ارة. يّ م اشرتوا السّ قبل سفري أنّ  علمتُ  -1

 ارة قبل سفري.يّ م اشرتوا السّ أنّ  علمتُ  -2
 ا. أسافر إىل عكّ  االثنني أنْ  يومَ  رتُ قرّ   -3
 ا يوم االثنني. إىل عكّ  أسافرأن   قررتُ  -4

                                                 

 (.83( اآلية: )النساا،  30)
. 476-1/475معننراب القننرآن  -النحنناس. وانظننر : مننا  يننل فنني معرابدننا: 1/262البيننان ،  –( انظننر : هننذه الوجننوه: ابننن األنبننارّي  31)

 .1/376التبيان، –العكبرّي  16/204المشكل  –مكي 
. وانظنر : البين : 39، 1985القناهرة  المعنارف،، تحقيق محمد أبو الفضل مبنراهيم، دار 39نه، ( الشعر المرئ القيس، انظر : ديوا 32)

، ابنننن 178المقنننرب، –، ابنننن عصنننفور 1/84امنصننناف  –، ابنننن األنبننارّي 4/76 المقتضنننب، -، والمبنننرد79 /1الكتننناب،  -سننيبويه 
 . 4/260ظائر . األشباه والن1/158شرح الكافية،  -األستراباذي 661 /2 المغني،–هشام 
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 .مبجيئ سرّي اليومَ  عملتُ   -5

 قبلَ  علمَ  القارئَ  أنّ   اجلملةِ ن ر مِ واملتقر   ،"علمتق بالفعل "متعلّ  رفَ الظّ  األوىل أنّ  اجلملةِ  نمِ  يظهرُ 
ق بعاملني تتعلّ  أنْ  حتتملُ سفري"  قبلَ " ؛ ذلك أنّ  لةحمتمِ  انيةَ الثّ  اجلملةَ  . ولكنّ  ارةيّ السّ  اشرتوا مه بأنّ سفرِ 

اشرتوا  مأنّ املعىن  يكونُ  ، وقدْ  ارةَ يّ م اشرتوا السّ ه بأنّ قبل سفرِ  ه علمَ ر أنّ يقرّ  لَ القائ املعىن أنّ  يكونُ  ، فقدْ  متباينني
  ةِ العربيّ  اجلملةِ  ه إىل مرونةِ ذلك مردُّ  ؛ كلّ  هقبل سفرِ  ارةَ يّ السّ 

ُ
 ق. يف التعلّ  اشتباهٍ إىل  ضيةِ فْ امل

 قبل سفري علمتُ 
 سفري قبل   اشتروا

 

    بالفع   ل هِق   تعلّ عل   ى  دال   يف موض   عٍ  مرك   وزٌ االثن   ني"  ي   ومرف "، والظّ    الث   ة فه   ي واض   حةٌ الثّ  اجلمل   ةُ  اأّم    
ه فص ار ل دى ِق م يف تعلّ وه  ، تُ  عامالن يتجاذبان ه مهتقدّ  وقدْ  -ابعةِ الرّ  يف اجلملةِ  –ن موضعه مِ  لَ قِ ا نُ وملّ  ،"رتُ قرّ "

 :  (33)االثنني كان يومَ   فرالسّ  ظرفَ  ، أو أنّ  االثنني يومَ كان   القرارِ  ظرفَ  : أنّ  معنيان اخلاطرِ 
 

 

 االثنينيوم  اعكّ أن أسافر إلى  رتُ قرّ 
 

 
امع  السّ  لمَ عِ  ، أو أنّ  جميئ سرّي كان اليومَ  منها أنّ  يتعنّيُ  ، فقدْ  هاكسابقتِ   لبسةٌ مُ  اخلامسة واجلملةُ 

 ضى على جميئ سري  وقد م ، اجلملةَ  قد يقولُ  مَ املتكلّ  ؛ ذلك أنّ  بني املعنيني عريضٌ  ة بونٌ ومثّ  ،"اليوم" كان
،  اجمليئ  يومَ قاهلا بعد أن عنّي  مَ املتكلّ   أنّ املتعنّي  يكونُ  وقدْ .  اليومَ  إالّ  ه مل يعلمْ ، ولكنّ  أو شهر يومان أو أسبوعٌ 

 واحداً:  العلمِ  زمن اجمليئ وزمنُ  فيكونُ 
 

 اليوم   بمجيئ سري   علمتُ 
 

 وُمَكتَّبُ  نه ساطعٌ مِ  اجلو   يف عصائباً  يستقلّ ع ٍ قْ ن َ بِ  فَ ُرموا -1

 "يف اجل وّ  يس تقلّ بالفع ل " قَ تتعلّ  ، كأنْ  إىل غري مرجعٍ  دُّ رَ ت ُ  ا قدْ أنّ  ذلك؛ " اجلوّ  يفقوله " لِ التأمّ  موضعُ  
من    ه  يف اجل    وّ  أي، " من    هق ب      "تتعلّ     ق    د، أو  هل    ا ، فتك    ون ص    فةً  : عص    ائب يف اجل    وّ  ق بالعص    ائبِ تتعلّ     أوْ  ،

 . (34)ساطع
 نيِ جِ اللَّ  قِ رِ وَ الكَ   ريُ الطّ  عليه أروى لوصلِ  وردتُ  وماٍء قدْ  -2

 

  

                                                 

 :( من أمثلة هذا الموضع المرشح في امنجليزية  33)
       They will decide to sell every thing before we arrive  

I will let you Know whether I will need you here when the doctor arrives.  
                                                                .Quirk – A Comprehensive, p1042-1043:  انظر

Amr – Ambiguity 35. 
 .1/188 جؤية،. الشعر في ديوان الدذليين، وهو لساعدة بن 324-323شرح األبيا  ،  -( انظر:الفارسيّ  34)
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املعىن و ،  ريحااًل من الطّ  تكونَ  ضربني : أحدمها أنْ  حتتملُ جني" اللّ  قَ رِ الوَ " ذلك أنّ  ؛ ظاهر لبسٌ  عرِ الشّ  هذا يف
 يف ختّلقِ  ةِ العربيّ  اجلملةِ  ونةِ مر  أثرُ  ، وهنا يظهرُ  للماء وصفاً  يكونَ  ، واآلخر أنْ  نيجِ ق اللّ رِ كالوَ   على املاءِ  ريَ الطّ  أنّ 
 .(35)ريه لوصل أروى عليه الطّ جني وردتُ ق اللّ رِ الوَ : وماٍء كَ  قديرالتّ  ، فقد يكونُ  بسِ اللّ 

  
  

 رِ حْ والنّ  راعنيِ الذّ  بنيَ  هوأبناؤُ  عٌ كانِ   واملوتُ  سرِ اجلِ  يومَ  وحاربتُ  -3

، أي  ِ ح روالنّ  راعنيال ذّ ب ني  ك انعٌ   : وامل وتُ  قديرُ لتّ ، وا : كانعٌ  ومها ، بشيئني" بني" رفِ الظّ  قتعلّ  حيتملُ  
:  ناكقولِ   وهذا كثريٌ ،  : وأبناؤه كانعةٌ  قديروالتّ –ألبنائه  خبٍ  وإذا كان ذلك كذلك تعنّي إضمارُ   ،وضعِ يف هذا امل
،  ح   رِ راعني والنّ ال   ذّ  ه ب   نيَ : وأبن   اؤُ  ، واملع   ىن ق   اً بأبنائ   همتعلّ  يك   ونُ  ، وق   دْ  منطل   قٌ  أي وزي   دٌ  ، منطل   ق وزي   د دٌ حمّم   
 حرراعني والنّ الذّ  بني كانعٌ   املوتُ    : واملعنيان ، (36)هألبنائِ  رف خبٌ فالظّ 

 ح رراع ني والنّ بني الذّ  هأبن اؤُ                                                 
  

 واملقص دُ  ،يس ريٌ  نزرٌ  ما هو إالّ  ةِ العربيّ  اجلملةِ  ومرونةِ  قِ ن التعلّ بس اآلت مِ عن اللّ  ن حديثٍ م مِ ما تقدّ  أنّ  إخال   
 ةَ ياقيّ الّس   الق  رائنَ  أنّ  خيف  ى، وال الرّتكي  يّب  بساللّ   ني لوق  وعِ حَ إىل ه  ذين املوض  عني املرش    ه ه  و اإلمل  احُ ن ذل  ك كلّ  ِم  

 نَ و ن ادَ روا يُ َف ال ذين كَ  نّ إ: -ه تن زّ  -ه ن ذل ك قولُ ومِ  ، غةاللّ على أبناء  دُ رِ يَ  ا قدْ مّ كثري ٍ   ًِ على رفعِ  ة تعملُ واملعرفيّ 
 
َ
فتكف  رون ن إىل اإلمي  انِ وْ عَ كم إذ تُ  دْ أنفَس   مْ كُ تِ ْق  مَ ن ِم   أك  بُ  اهللِ  تُ ْق  مل

ة مثّ   أنّ  الكرمي  ةِ  ه  ذه اآلي  ةِ  نِم   يظه  ر .(37)
 للوهل  ةِ  د اخل  اطرُ ، وق  د ي  رتدّ  همالك  افرين أنفَس   ق  تُ ، ومَ  تب  ارك ِ اهلل تُ ْق  : مَ  ومه  ا" إذْ " رفَ مان الظّ  م  رجعني يتق  دّ 
 هذين  األوىل بنيَ 

َ
يف  يص حّ ه ال نّ أذل ك  ؛ وداً واح داً َع  املعىن ال حيتم ل إالّ  ولكنّ ،  همبرجعِ  رفِ الظّ  يف ربطِ  نيتَ قْ امل

 يتعنّي  ولذا،  (38)ِ يف اآلخرة ميقتوناا ، وإمنّ  هم يف ذلك الوقتِ م مل ميقتوا أنفسَ ه ألنّ اين لفسادِ بالثّ  قَ يتعلّ  أنْ  الفهمِ 
 فكف ركم أك بُ  كم إىل اإلمي انِ دعائِ  اكم وقتَ إيّ  اهللِ  تُ قْ مَ : لَ  يّ ، واملعىن الكلّ  لاألوّ  باملقتِ " إذرف "الظّ  قَ يتعلّ  أنْ 
 . (39)كم اآلنن مقتكم أنفسَ مِ 
 : ذ ُ الح  -6

 الل   ةِ لدّ   أنّ تب   نّي  ، وق   دْ  ةالكالميّ    يف األح   داثِ  ش   ائعةٌ  ظ   اهرةٌ  ،(40)يف الك   الم" االقتص   ادأو " احل   ذفُ 
 يف األح    داثِ  ى بوض    وحٍ تتجلّ    ه   ذه الظ    اهرةَ  أنّ   ، والظ    اهرُ  ع   ن احمل    ذوفِ  الكش    فِ جل   ياًل يف فض    اًل  ياقِ الّس   

د ر امل  بّ ق  رّ  فق  دْ ،  ه  ذه املباحث  ةِ  ل  بِ طْ عل  ى مَ  ع  رّج اللغويّ  ون الق  دماءُ  ، وق  دْ  م  ن املكتوب  ةِ  أكث  رَ  املنطوق  ةِ  ةِ الكالميّ  
                                                 

دي، دار المعننارف، مصننر الدننا النندين، والشننعر للشننمان، انظننر ديوانننه، تحقيننق صننالح 293-292المصنندر نفسننه،  –( انظننر: الفارسنني  35)
1968 ،320. 

 ، ولم أ ف على  ائله.250المصدر نفسه،  -( انظر : الفارسيّ  36)
 (.10( اآلية ) غافر،  37)
 .1/699المغني ،  –( انظر : ابن هشام  38)
بًا يتننناول للمقنن ذ ذلننك أندننم أضننمروا ناصنن ظرفنناً " مذ، و نند رفننض بعننض اللغننوّيين كننون " 3/259الخصننائص،  -( انظننر : ابننن جنننيّ  39)

المصندر  –. ابنن هشنام 3/259: َمقَنتكم مذ تندعونا انظنر هنذا النرأي : المصندر نفسنه،  نالالظرف ويدل عليه المصدر، حتى كأنه 
 . 7/435المحيط،  البحر –. أبو حيان 2/1116التبيان،  -، العكبرّي 2/634المشكل ،  –، مكي 700 -2/699 نفسه،

 . 108تابه علم الداللة، ( هذه تسمية بييرجيرو. انظر : ك 40)
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 ه ج ائز لعل مِ اس فحذفُ النّ  عن دَ  جاري اً  الق ولِ وم اً يف م ا ك ان معل فك لُّ : " ، وه ي واص لأساس ها التّ  عريض ةً  قاعدةً 
ك لَ  يف ف َ  ت  دورُ  ةِ يّ  ه  ا الكلّ اللتِ ه  ا ودِ جمملِ  يف، وه  ي  للح  ذفِ  ش  روطٍ  مثاني  ةَ  هش  امٍ  اب  نُ  عوض   وق  د ،(41)ب"املخاطَ  
 وأالّ  ،" ض ربْ ا" بإض مار" زي داً : " م ملن رفع س وطاً ذلك قوهلُ  نومِ ،  حايلّ  دليلٍ  نها وجودُ ، ومِ  واصل واإلفهامِ التّ 

 اهرةِ عل ى ه ذه الظّ  يع ي َ  ع رّج اب نُ  وق دْ . (42)راملختَص  ه إىل اختص ارِ حذفُ  يَ ي ؤدّ  ، وأالّ  ك اجلزءِ   فُ ذَ ما حُي  يكونَ 
،  م  ا متالزم  انم  ع أنّ  املبت  دأ أو اخل  بِ  ه إىل ح  ذفِ إملاحتُ   ذل  كن ، وِم   ني  وّي واحل  ايلّ البِ  ياقِ الّس   الل  ةِ ال عل  ى دِ مع  و  
 ألنّ  ، علي هها اللتِ لدِ  فُ ذَ حْ ، فيُ  مهاطق بأحدِ غين عن النّ ة تُ ة أو حاليّ لفظيّ  قرينةٌ  وجدُ تُ  ه قدْ أنّ  إالّ ،  منهما بدَّ  فال"

م راداً حكم  اً  ب ه، ويك  ونُ  ت  أتَ  أالّ  ج از ف  ظِ املع  ىن ب دون اللّ  مَ ِه عل  ى املع ىن ، ف  إذا فُ  الل ةِ ا جي ئ هب  ا للدّ إمنّ   األلف ا َ 
 . (43)وتقديراً"
، وإخاله  وإفهام إبانةٍ  بُ لَ طْ ، وهو مَ  هذا املطلب لِ بَ ن قِ آٍت مِ  غة لبسٌ اللّ  أهلِ  على دَ رِ يَ  أنْ  ضُ رِ عْ ي َ  قدْ   ،ولكنْ    
ه س ياقِ  نِم ه بع د انس الخِ  املكت وبُ  الكالميُّ  احلدثُ  يغدوَ  ن ذلك أنْ ، ومِ  واملكتوبِ  املنطوقِ  املستوينيعلى  يقعُ 

 اتاملقاميّ  ةِ ، وأدلّ  اإلبان ةِ  عناص رِ بع ض  دَ َق ف َ  املكت وبَ  هذا احل دثَ  ى أنّ وال خيف ، ة هذهاًل للعلّ ساً حمتمِ لبِ احلّي مُ 
 ةِ احليّ  ةِ يف األح داث الكالميّ  بسُ ، فيق ع اللّ  يف هذه اجله ةِ  احلالِ  اللةُ ودِ  اتُ املقاميّ  تشفعَ  أحياناً أالّ  حيدثُ  ، وقدْ 

 بُ عق  يُ ، ف َ  وتطوي لٌ  للقولِ  ه بسطٌ فيه يعوزُ  ي يشرتكُ الكالمّي الذ احلدثَ  أنّ  من احلاالتِ  كثريٍ يف   املرءُ  ، ولذا يدُ 
 ه ب : مل يستوقفْ  إنْ  القائلِ  على

 ، ماذا تعني؟ لم أفهم . من الذي جاء؟ أفصح
لكي  استبانةٍ  به أوراقَ على طالّ  أن يعرضَ   زمياًل طلب إىل آخرَ  أنّ  املضمارِ  هذاعلّي يف  دَ رَ ا وَ ومّ  -1

ل األوّ  ، فق الَ  نعم:  اينهم  فقال الثّ : أعطيتَ  ً قائال لُ اآلخر ساءله األوّ  ميلُ ا عاد الزّ ملّ ، و  عليها هممالحظَ دوا قيّ يُ 
    هم حماضرةً تسأل: أعطيتَ  كَ : خلتُ باعتذارٍ  بَ عقّ  وقدْ اين   فقال الثّ : وأين األوراقُ  ه بسؤالٍ كاً على سؤالِ مستدِر 

ل عل ى األوّ  الباع ثُ " همأعطي تَ " البني ويّ  ياقالّس ن مِ  االجتزاءَ  هلما أنّ أوّ  ، شيئان ن هذه احلادثةِ مِ  يظهرُ 
 لُ األوّ  ط  بُ رح  ه القُ ال  ذي اطّ  ذلك  م احمل  ذوفِ  مق  امَ  ، ومل يق  مْ  مل يش  فعْ  احل  الِ س  ياق  ، وثانيهم  ا أنّ  بساللّ   ختلّ  قِ 

 ا. الالتِ األحوال ودِ  على مساحةِ  وتعويالً اقتصاداً 
ال يت  كَ نْ الّض  مها املعيش ةَ ش كا أح دُ  ، وق دْ  اً ح دثاً كالميّ  اثنني كانا يتجاذبان أنّ م ما تقدّ  ن مثلِ ومِ  -2

 ل ك مطال  بَ  رُ ييس   ه  و ال ذي  : امل الُ  هاين مس  تنكراً علي ه قولَ  ! فق  ال الثّ الكب ريةُ  ه و املش  كلةُ  : امل  الُ  فق ال،  هتثقلُ 
م ا  لُ األوّ  ن همِ ل فتقبّ  ، هتَ لّ وقِ  الِ امل دَ قْ ف َ :  ا قصدتُ ، وإمنّ  لِ ك األوّ ما قفز إىل خاطرِ  : مل أعنِ  لُ ، فقال األوّ  احلياةِ 
واف ق ه وى  البني ويّ  ياقِ ن الّس ِم  واالجت زاءِ  املتج ايف ع ن احل ذفِ  ه باملعىن اجلدي دِ كالمَ   إنّ  ؛ إذْ  حسنٍ  بقبولٍ  قصدَ 
 ه. نفسِ 
 م: ما تقدّ مثل ِ  نومِ 

                                                 

 .3/254المقتضب،  –( المبرد  41)
 .796-2/786المغني  –هشام  ابن( انظر :   42)
 .1/94شرح المفصل  –( ابن يعيش  43)
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 رفض اهلواننة أمّ  حنن رجاَل العلمِ  -3

ه ليس معه ح رف ن ذلك أنّ ، ومِ  املنادى يف أحكامٍ  يفارقُ  ألخريَ ا ولكنّ  ، االختصاصُ  داءُ ه النّ أصلُ  امّ 
 يك  ونَ  أنْ  يق  لُّ ه ، وأنّ   ه، ب  ل يف أثنائِ   ل الك  المِ ال ي  أت أوّ  -أع  ين املخص  وص –ه ، وأنّ   ً وال تق  ديرا لفظ  اً ال  ن  داءٍ 
 . (44)ماً لَ عَ 
ذلك م  ؛ نغ يمالتّ ال  ة هذا احل ذفِ علّ  ، وإخال أنّ  واالختصاصِ  داءِ : النّ  بني هذين املعنيني تداخلٌ  حيدثُ  وقدْ    
ن ههن  ا ، وِم   ندائ  ه ح  رفِ  ح  ذفُ  ، واملن  ادى ي  وزُ  هعاملِ   ح  ذفُ  ي  بُ  عل  ى االختص  اصِ  املنص  وبَ  االس  مَ  أنّ 

ن  داَء  املقص  دُ  يك  ونُ  ، فق  دْ  ب  ني املعني  ني دةٌ م  رتدّ " العل  مرج  اَل  حن  ن: " املص  نوعةَ  اجلمل  ةَ  ، ولع  لّ  االش  تباه حي  دثُ 
 ، ول يس ينف عُ  م نهم ، وه و واح دٌ  العلم رجالَ  ه خيصّ أنّ  املقصدُ  يكونُ  وقدْ  ، كاجتماعٍ ما    حضرةٍ العلم يف رجالِ 
 عل  ى وج  هِ  املوض  عِ يف ه  ذا  داءِ النّ   تنغ  يمِ و  االختص  اصِ  تنغ  يمِ  ب  نيتش  اهباً   ثّ  نّ أ، ذل  ك  ياقِ ه  ذا الّس   يف نغ  يمُ التّ 
 عيني.التّ 
 مِ األالئِ  يرضى صنيعَ  أنْ  ويرغبُ  يبين املعايَل خالدٌ  أنْ  رغبُ ويَ  -4

ه ي  أت أنّ   ذل  ك؛  معن  اه يف تعي  نيِ  فاع  لٌ  عام  لٌ " رغ  بالفع  ل " ض  ميمَ  غ  ة أنّ أه  ل اللّ  علي  ه إل  فُ  ران امّ   
 ن افقولُ ان، معني ان متض ادّ  غ ةِ اللّ  اب نِ  ل دى هذا يصبحُ  وعندَ  ، "عن" اجلرّ  حرفِ  أوْ   ، "الباء" مشفوعاً حبرف اجلرّ 

 راحَ اطّ  ، وال خيف ى أنّ  ٌ املعني ني جل يّ  ب ني ، والف رقُ  رحهواطّ  هعاف إذاعنه"  ورغب، " هأحبّ به معناه أراده و  : رغبَ 
،  املعني ني حيتم لُ ه ؛ ذل ك أنّ  ماملتق دّ  عل ى البي تِ  ه ذا امللح ظُ  قَ دَ َص  ، وق دْ  موهّ والتّ  لالحتم الِ  ةٌ بَ لَ جمَْ  هذا احلرفِ 

وال  ، اذمّ  يكونَ   أنْ تعنّي  فقدْ " ب احملذوف " رَ د  قُ  وإنْ ،  ملعىن مدحاً ا يكونَ   أنْ تعنّي  دْ قَ ف َ " عن" احملذوفُ  رَ د  قُ  فإنْ 
 . (45)احلاصل ناقضللتّ ميمني الضّ  تقديرُ  البيتِ يف هذا  يتمعَ  أنْ  يوزُ 
 : هذا املطلبِ  أمثلةِ  نومِ 

 5-  ْانّ مِ  لْ نا تقبّ ربَّ  وإمساعيلُ  ن البيتِ مِ  القواعدَ  إبراهيمُ  يرفعُ  وإذ(46)  
يرف   ع  : وإذْ  أي" يق   والن" هولعلّ   ، " إمساعي   لة ش   يئاً حم   ذوفاً بع   د "مثّ    أنّ  الكرمي   ةِ  ه   ذه اآلي   ةِ  نِم    يظه   رُ 

 ثّ ح ال. وَ  نص بِ  حم لّ  يف" يق والن" رةُ املق دَّ  ، واجلمل ةُ  امنّ  لْ ن ا تقبّ يق والن ربّ  وإمساعي لُ  ن البي تِ ِم  القواع دَ  إبراهيمُ 
،  ك  ان م  ن إب  راهيمَ   البن  اءَ  ألنّ …ن  اربَّ  يق  ولُ  مساعي  لُ إ: و  ع  ىنوامل، " يق  ول، وه  و " احمل  ذوفيف تق  دير ِ  آخ  رُ  وج  هٌ 
 ثّ  ،  : م ن البي تِ  هعل ى قولِ  ن وق فَ َم  ر ق راءةَ فس  ه ذا يُ  ولع لّ  ،(47)المعليهم ا الّس  ن إمساعي لَ ك ان ِم   عاءَ والدّ 
  ،(48)… نا )يقول( ربّ  وإمساعيلُ :  ابتدأ

ُ
د املع ىن تع دّ  ن بواع ثِ ِم  باع ثٌ  احل ذفَ  م أنّ ما تقدّ  ن كلّ مِ  ىستصفَ وامل

 . املواضع ه يف بعضِ واحتمالِ 
 ّج حاِتٌ الذي حَ له: ال وَ  فقلتُ  -6

 

 َخّوانِ  ين غريُ هداً إنّ عَ  كَ أخونُ 

                                                 

مشنبه بالننداا. انظنر :  االختصناص، و ند أشنار األسنتراباذي والسنيوطي ملنى أن 70-4/69أوضح المسنالك،  –( انظر : ابن هشام  44)
 .2/24والدمع،  1/392شرح الكافية، 

 ، ولم أعثر على  ائله. 2/682المغني،  –، ابن هشام 56امنصاف، –( انظر : ابن السيد  45)
 (.127( اآلية: )البقرة،  46)
 .559-1/558المحيط،  البحر –أبو حيان  1/115التبيان ،  -، العكبريّ 1/123البيان،  -( انظر : ابن األنبارّي  47)
 . 123 /1المصدر نفسه، –رّي ( انظر : ابن األنبا 48)
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    ع   ىن ب     ؛ ف   إنْ  معني   ني حتتم   لُ " ال   ذي" إذ إنّ  ؛ ح   ات" وال   ذي ح   جّ  ال: " هل قولُ   والتأّم    ظ   رِ النّ  موض   عُ  
" ال  ذين " ِم  ىَن َع   ، وإنْ  لةِ الّص   نِم  " ل  ه" فَ ذَ َح   وق  دْ  ، ح  اتٌ ل  ه   وال  ذي ح  جّ : ال ق  ديرُ س  بحانه فالتّ  اهللَ " ال  ذي"

 أنّ  وأحس بُ  ،(49)حاته : والذي حجّ  واملعىن ، حمذوفٌ "  حجّ يف " مريُ ، فالضّ  البيتِ  على إرادةِ  رَ فذكّ  ، الكعبةَ 
 . احملذوف يف تعينيِ  ه اشتباهٌ هما باعثُ احلني يف سياقِ بني هذين املعنيني الصّ  دَ الرتدّ 
 نصيب له في طعام   ليس   ءُ  وا أبيك الدّ  ر  مه وأهلك   -7

ه ي حذفُ ه ي ؤدّ وم ع أنّ  ، إلي ه املض افِ  ذل ك يف ح ذفِ  مثلُ  أبياتٌ  عرِ جاء يف الشّ  وقدْ : "الفارسيّ  يقولُ  
 ؛ ذل ك أنّ  ن ح ذفٍ م ع م ا يف ه ذا البي ت ِم  ال ذي ج اء ب ه الفارس ّي يتواف قُ  قري رَ ه ذا التّ  ولعلّ . (50)"إىل اإللباسِ 

ه ر رفُع  يتع ذّ  ق دْ  التب اسٌ  ه  ذا احل ذفَ  ليعق بَ  املض افَ  فَ ذَ َح فَ  ،(51)واءال دّ  أبي ك فق  دُ  مه رَ  كَ لَ أهْ :  املتع نّيَ  املع ىن
 بِ ن ط الّ ِم  ةٍ عل ى ثلّ  ه ذا البي تَ  ق د عرض تُ  ين كن تُ أنّ  ، واحل قّ  هوحن وِ  البي تِ ه ذا  على تفس ريِ  ن مل يقفْ مَ  عندَ 
 ال عل  ى تق  ديرِ  ، ف  ظِ اللّ  املع  ىن عل  ى ظ  اهرِ  ه  م إىل أخ  ذِ كلّ   فجنح  وا، " البك  الوريوساألوىل " راس  اتِ الدّ يف  ةِ العربيّ  
 : ابن قتيبةَ  قولِ  اقتباسُ  هذا العرضِ  وحسيب بعدَ   ،حمذوفٍ 

 (52)"واإلضمارِ  باالختصارِ  ويغمضُ  الكالمُ  لُ شكِ يُ  وقدْ " 
 : حنو، وذلك  واملقارنةِ  فضيلِ ن التّ األمثلة مِ  بعضُ  احلذفِ ن اآلت مِ  بسِ إىل اللّ  ينضافُ  اومّ  

 منك. ه أكثرَ حتبّ  هي -1

 ن عمرومِ  زيداً أكثرَ  حيبّ  دحممّ  -2
 ه. ن أمّ مِ  يالطف أباه أكثرَ  سعيدٌ   -3

 

فيه  ا ح  ذفاً وتكثيف  اً  ذل  ك أنّ   ؛فٍ غلَّ  ومع  ىن مُ  فٍ كثَّ  ن مب  ىن مُ ِم   ت  أتلفُ  ابأّن   عل  ى ه  ذه اجلم  لِ  قُ يص  دُ 
ه ا ن حبّ أكث ر ِم   أوْ ،  ك ل هن حبّ مِ  فالناً أكثرَ  حتبّ  اأنّ تعين   األوىل قدْ  فاجلملةُ  ، لةً حمتمِ  اصريورتِ يفضيان إىل 

 ها. كسابقتِ   الثةُ الثّ  . واجلملةُ  لعمرو دٍ حممّ  ، أو حبَّ  لزيدٍ  عمروٍ  حبّ  اً يفوقُ زيداً حبّ  حيبّ  دٌ وحممّ  ، لك
 ه قي  ل : س  عيدٌ ، فل  و أنّ   هه وإش  كالِ اِس  إلب عل  ى رف  عِ  ف يعم  لُ املكثَّ   زِ امل  وجَ  الك  المِ ه  ذا  بس  طَ  أنّ  يظه  رُ 

 . (53)عن معناها ينةً بِ ت اجلملة مُ دَ بَ ه لَ ه )سعيد( ألمّ ن مالطفتِ مِ  أكثرَ أباه  يالطفُ 
 : معانيها دوتعدّ المعاني"  حرو ُ " -7

 يك ونَ  الع ريض أنْ  ن ه ذا العن وانِ ِم  ، وليس املقصدُ  بساللّ  لوقوعِ  حةِ املرشّ  املواضعِ من  آخرُ  موضعٌ  هذا
 ، املطل بِ اب ن ج يّن إىل ه ذا  ، وق د أمل حَ  املعاين يف  ه يفضي إىل تداخلٍ ذلك أنّ   ؛رادٍ باطّ  مفتوحاً " ناوبالتّ باب "
 نَم  ":س  بحانه وتع  اىل  اهللِ  ل  ذلك بق  ولِ  ونوحيتّج  " م  عمبع  ىن " تك  ون" إىل" م يقول  ون إنّ أنّ   وذل  ك…فق  ال :" 

                                                 

 .60-6/56: خزانة األدب،  وانظر، و د نسبه المحقق ملى العريان بن سدلة، 429شرح األبيا  ،  -( انظر : الفارسيّ  49)
 .387( المصدر نفسه،  50)
و. انظنر : كنالم ثعلبنة بنن عمنر  ملنى، و د اختلف في نسبة هذا الشعر، وهو منسوب فني المفضنليا  405( انظر : المصدر نفسه،  51)

 المحقق. 
 . 218تأويل المشكل،  –( ابن  تيبة  52)
 ( انظر: أمثلة هذه الموضع في امنجليزية :  53)

Quirk- A Comprehensive, p1137. 
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يف  كموألصلبنّ ":  هامسُ  عزّ  هبقولِ  ونوحيتجّ " علىمبعىن " تكون" يف" ، ويقولون إنّ  اهلل معَ  أي ، "أنصاري إىل اهللِ 
دون  مبعناه يف موضعٍ  ه يكونُ إنّ  ا نقولُ ذلك كما قالوا  ولكنّ  يكون أنْ  ، ولسنا ندفعُ  أي عليها ، "خلِ النّ  جذوعِ 
، أال ت رى  ف ال ح الٍ  لى ك ل  ، وع موضعٍ  ا يف كل  ، فأمّ  له غةِ ، واملسو   إليه اعيةِ الدّ  األحوالِ  ، على حسبِ  موضعٍ 
،  مع ه وأنت تريدُ  ، زيدٍ إىل  سرتُ  :تقول داً لزمك عليه أنْ ُغْفاًل هكذا ال مقيَّ  هذا القولِ  بظاهرِ  أخذتَ  إنْ  كأنّ 
ن من ه، وأّن ِم  ال ب دّ  محي دٌ  م حت ّوطٌ ال ذي تق دّ  أنّ  وأحس بُ ". (54)…علي ه وأن ت تري دُ  يف الف رسِ  : زي دٌ  تقولَ  وأنْ 

امس اً  ، وإذا كان تْ  حرف اً  فق د تك ون امس اً، وق د تك ونُ  ،"م ان ذل ك "ومِ  ، اللفظيّ ك ما هو كاملشرتَ  حروف املعاين
حرفاً كان هلا  كانتْ   وإذا،  موصوفةً  ة ونكرةً باً وخبيّ استفهاماً وشرطاً وتعجُّ  تكونَ  ن ذلك أنْ ، ومِ  هلا مواضعَ  فإنّ 

 . (55)املصدر تأويلِ ، ويف  وزائدةً  نافيةً  تكونَ  ن ذلك أنْ ، ومِ  مواضعُ 
 أو قدْ   ، املرء بني معنيني أو أكثرَ  دَ يرتدّ  ، كأنْ  يف معاين احلروف تداخلٌ  هباعثُ  اشتباهٌ  قد حيدثُ  ولكنْ 
 م: ي ما تقدّ جتلّ  اآلتيةُ  ، واألمثلةُ  آخرَ  حرفاً ما قد قام مقامَ  أنّ يذهب إىل 

 هبن الذّ مِ  بشيء   جئتكُ  -1
 القائ لَ  ، وإذا ك ان ذل ك ك ذلك ف املعىن أنّ  ةً تبعيض يّ  تك ونَ  هلم ا أنْ ، أوّ  ي نيمعن لةٌ تمِ حمُ  هاسياقِ  يف" ِمن"

 أنّ  ، واملقص دُ  بياناً للجنسِ  تكونَ  ، وثانيهما أنْ  زرِ ه هذا إخباراً هبذا النّ ، وجاء كالمُ  هبِ ن الذّ مِ  سريٍ يَ  بنزرٍ  جاءَ 
وكان  ت  ،هبِ ، ب  ل ج  اء بال  ذّ  وال احلدي  دِ  ةِ بالفّض   ي  أتِ  مل هاه أنّ  ي م  ؤدّ عن  د املتلّق   خ  اطرٍ  يرم  ي إىل إذاع  ةِ  القائ  لَ 
 ل. األوّ  أويلِ كما يف التّ   ال املقدارُ  مُ الذي جاء به املتكلّ  للجنسِ  بياناً ها هذا سياقِ  يف" ِمن"

 " باملدينةِ  فالنٌ  ِتَ فُ "  -2
 

كان ت   املدين ةَ  أنّ  تك ونُ  ، وق دْ  يف املدين ة فالنٌ  : ُجنّ  ن قولنامِ  واملعىن قريبٌ  ، ةَ رفيّ الظّ " الباءتعين "  قد
همذنوبِ بِ  فأهلكناهمْ  ه تعاىل:ذلك قولُ  ، ومثلُ  هفتنتِ  سببَ 

 . (57)بسبب أي ،(56)
 موجود " أمحدُ  إذْ  إىل املنزلِ  ناذهبْ "  -3

 هخرَج أَ إذ  ه اهللُ نص رَ  فقدْ  ه تعاىل:، ومنه قولُ  ً ظرفا تأتا ن ذلك أنّ ، ومِ  معاٍن متنوعةٍ  بني دُ ترتدّ " إذ" 
 كم الي  وَم إذْ ي  نفعَ  ول  نْ ه تع  اىليف قولِ   "إذ"مع  ىن  هش  امٍ  ، وق  د مح  ل اب  نُ  علي  لِ ت  أت للتّ  اوأّن   ، (58)رواَف  ين كَ ال  ذ
 يف الع ذابِ  كماش رتاكُ  كم الي ومَ ي نفعَ  ول نْ  :الكل يّ  واملع ىن،  لهذا احملِم  على كونمشرِت  كم يف العذابِ م أنّ ظلمتُ 

                                                 

. انظننر : كتابننه: تننناوب بعضنندا، و نند رفننض محمنند عننواد نيابننة بعننض حننروف الجننر عننن 310 -2/309( ابننن جنننّي الخصننائص ،  54)
ومنن وغينر ذلنك.  منا. وال بد من امشارة ملى أن العننوان يشنتمل علنى كلمنا  تعند أسنماا ومنن ذلنك 81ة القرآن،حروف الجر في لغ

 (.71واآلية ) طه ، 
 . 90-86معاني الحروف، – الرماني"  ما( انظر : معاني "  55)
 (.55( اآلية ) األنفال ،  56)
، 151-1/137المغننني، –، ابننن هشننام 152- 142رصننف المبنناني، –، المننالقي 41-36نفسننه، المصنندر" البنناا( انظننر : معنناني "  57)

 . 56-36الجنى،  -المرادي
 (.40( اآلية  ) التوبة،  58)
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،  ةِ رفيّ   والظّ  علي   لِ : مع   ىن التّ  للمعني   ني ل   ةٌ ه   ا حمتمِ ذكرُ  مَ املتق   دّ  اجلمل   ةَ  أنّ  واملالح   ظُ  ،(59)نياك   م يف ال   دّ ظلمِ  ألج   لِ 
 : املتنيبّ  اًل قولُ ا جاء حمتمِ ، ومّ  فظيّ ك اللّ ا كاملشرتَ هو أنّ  بسِ هذا اللّ  قِ على ختلُّ  والباعثُ 

 ياءُ ضِ  المِ ن الظّ مِ  كنتِ   حيثُ  إذْ   باءُ قَ جى الرّ أِمَن ازدياَرك يف الدّ  -4
 

 . (60)ةعليليّ والتّ  ةِ رفيّ بني الظّ  دةمرتدّ م سياقها املتقدّ  يف" إذ"و
  أنّ  خلتُ  وإنْ  ركي دْ الذي هو مُ  يلِ كاللّ   كَ فإنّ  -5

ُ
 واسعُ  تأى عنكَ نْ امل

يف غ   رورٍ  إالّ  الك   افرون إنِ ه تع   اىل:، ومن   ه قولُ    ، ونافي   ةً  ذائ   ع وه   ذا كث   ريٌ  ، ةً ش   رطيّ " إنْ " ت   أت
(61)، 

ه إذ إنّ  ؛ َ املع ىن األخ ري امل ذكور، فيطّ رحُ  عرِ الّش  يف" إنْ ن "ِم  عن املتع نّيِ  املرء  يتساءلُ  وقد ،(62)قيلةن الثّ مِ  فةً وخمفّ 
 خل تُ  وم ا:  ، واملع ىن هيف س ياقِ  وكالمه ا ص احلٌ  ، ف يوالنّ " اجل زاء" رطُ ومه ا الّش  ، املعنيان، فيبقى  ةالبتّ  ال يستقيمُ 

  أنّ 
ُ
أدركت ين  عن ك واس عٌ  املنت أى أنّ  خل تُ  : إنْ  ه و م دركي . وق د يك ونُ  ال ذي ي لِ ك كاللّ ألنّ  أى عنك واس عٌ تَ نْ امل
 ريضاً. بني املعنيني عَ  ة بوناً مثّ  خيفى أنّ  وال ،(63)أشبهُ  لَ املعىن األوّ  ، ولعلّ  ىنك كما يدركُ ومل أفتْ 

 6-    ع قطَّ  بوا أو تُ ص  لَّ يُ  ل  وا أوْ قتَّ يُ  س  اداً أنْ فَ  ن يف األرضِ وْ ه ويس  عَ ورس  ولَ  اهللَ  حي  اربونال  ذين  ج  زاءُ  اإمّن
عظ  يمٌ  ع  ذابٌ  نيا وهل  م يف اآلخ  رةِ يف ال  دّ  ، وذل  ك هل  م خ  زيٌ ن األرضِ ا ِم  وْ ينَف   أوْ  ن خ  الفٍ ِم   وأرجله  مأي  ديهم 

 

(64) . 
بن  اً، لَ  اش  ربْ  أوك  اً مسَ  لْ ، وذل  ك حن  و: ُك   خي  ريا ت  أت للتّ أّن   ذل  كن ، وِم   مع  ان متباين  ةٍ  ب  ني" أو"  دُ ت  رتدّ  
ن ، وِم وت أت لبباح ةِ  ، ه ذين أح دِ  عل ى طٌ س لَّ مُ  ، بل الفع لُ  بني هذين املطلبني جتمعَ  لك أنْ  ه ال يوزُ واملعىن أنّ 
ب يفع ل من ه م ا للمخاطَ  ذل ك مب احٌ  ك لُّ   أي ،  أو الفق هَ  األدبَ  مْ تعلّ  ، أوْ  أو ابن سريين احلسنَ  جالسْ : ذلك 
معني ني مه ا  ب ني" أو"  دُ ك ان ت ردّ   وق دْ . (65)"فص يلالتّ " قس يمِ والتّ  لبض رابِ  وت أت.  واالجتم اع عل ى االنف رادِ  شاءَ 
 ريفِ س   ياقها الّش    يف" أوإىل أّن "  ذه   ب ق   ومٌ  ، فق   دْ  الفقه   ي   االخ   تالفِ  ن بواع   ثِ فص   يل باعث   اً ِم   والتّ  خي   ريُ التّ 
 بقاطعِ  فعلُ ، ي يف هذه العقوباتِ  رٌ خمي َّ  لطانَ السّ  أنّ  مفاده فقهي   اللغوّي حكمٌ  هذه الفهمِ  على  وانبىن،  خيريِ للتّ 
 وم نْ  ، بَ لِ طُ  امل الَ  وأخ ذَ  وقت لَ  ح اربَ  فم نْ "  ، فص يلُ التّ " أومع ىن " أنّ  إىلوذه ب آخ رون ، ه ا ش اء يل أيَّ السبّ 
 غ  ة ب  أنّ ن اللّ وا ِم  ، واحتّج   خ  الف نِم  ه ه ورجلُ  ي  دُ  تْ َع  طِ قُ  لْ تُ  قْ ومل ي َ  ن أخ  ذ امل  الَ ، وَم   لَ تِ  قُ  ومل يأخ  ذ امل  الَ  لَ تَ  ق َ 

                                                 

 (.39، واآلية ) الزخرف، 1/113المغني،  -( انظر : ابن هشام 59)
والشننعر فنني ديننوان  للتعليننل أوالنندجى" فنني، و نند أعربدننا ابننن هشننام بأندننا ظننرف مبنندل مننن محننل " 1/119( انظننر : المصنندر نفسننه،  60)

 .1/12المتنبي: ) شرح العكبري(، 
 (20( اآلية: )الملك،  61)
 –، المنننننننننرادي 111 -104 المبننننننننناني،رصنننننننننف  -، المنننننننننالقي76-74معننننننننناني الحنننننننننروف،  – الرمننننننننناني" من( انظنننننننننر : معننننننننناني "  62)

 . 41-1/33المغني ،  -، ابن هشام 207/215الجنى،
 .81الشعر للنابغة الذبياني، انظر ديوانه: ، و 93شرح األبيا  ،  –( انظر : الفارسّي  63)
 (.33( اآلية  )المائدة،  64)
-227الجننننى، -، المنننرادي134-131 المبننناني،رصنننف  –، المنننالقي 80-77معننناني الحنننروف،  – الرمننناني" أو( انظنننر : معننناني "  65)

 .95-1/87المغني،  –، ابن هشام 232
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وق ال ، ك ذا  همبعُض ، أي ق ال  :ح اربوا أو ص احلوا فق الوا : اجتمع القومُ  فيقولون فصيلِ للتّ " وأ"  تستعملُ  العربَ 
 .(66)هم كذا" بعضُ 

  جئتَ  أىنّ  -7
ه ذه  عل ى  (67)مئتُ  ِش كم أىنّ س اءَ نِ  أتوافَ  ل قول ه تع اىل :وّ وق د أُ  ، "م ت"وأي ن"  م نو" كي ف"  أىنّ معاين "  نمِ 

 ل يف ك لّ وّ أَ تَ ي ُ  أنْ  متقارب ان ي وزُ  واملعني ان:" ً ل ني ق ائالعلى املعني ني األوّ  ابن قتيبةَ  اقتصرَ  وقد. (68)مةِ املتقدّ  األوجهِ 
يك ون  ق د " جئ تَ  أىنّ ن ا " اًل، فقولُ س اً حم تمِ بْ ز لَ ف رِ يُ  فظ يّ اللّ  كَ ه ذا املش رتَ  أنّ  اهرُ والظّ  ، (69)منهم ا اآلخ ر" واح دٍ 
 .  و الزمانِ ، أ أو املكانِ  ةِ عن الكيفيّ  ؤالَ السّ منه  املتعنّيُ 

ه ينب ين ، ولعلّ عس ريٌ  درساحل روف"  معاين" مشرياً إىل أنّ  هذه املباحثةَ  ب أختتمُ ضَ املقتَ العرض ِ  هذا بعدَ  
 ؛ثين"ت أتيين فتح دّ  ما:" قوهلم يف" الفاءن ذلك "، ومِ  كثرية  أشياءُ  كيبِ الرتّ  يف سياقِ  معىن على حرفٍ  على فرضِ 
 ي  وزُ  هأنّ ذل  ك   ؛ أيض اً " ثينحت  دّ " الفع لِ  إع رابُ  ا، ويتب  اينُ جليّ  ين املع ىن تباين  اً يتب ا الف  اءِ  عل ى وج ه الق  ولِ  فبتب اينِ 
، وعن دها ثيُن : م ا ت أتيين فتح دّ  فعُ وجب الرّ  عاطفةً  الفاءُ  ، فإذا كانتْ  على وجهني صبُ والنّ ،  على وجهني فعُ الرّ 

 ، وتب  اينَ  ف  ع الرّ تع  نّي  لالس  تئنافِ  كان  ت الف  اءُ   . وإذا ينثُ : م  ا ت  أتيين وم  ا حت  دّ  ، واملع  ىن ف  يالفع  الن يف النّ  يش  رتكُ 
 يف" ينثُ حت دّ اين "الثّ  فالفع لُ  ، العط فِ " ف اءعل ى مع ىن " املع ىن املب ين   ع ن االس تئنافِ " فاءاملعىن املنبين على معىن "

 ب الفع لُ نَص وق د يُ ثين اآلن. حت دّ  وأن ت،  ينما تأتي  :قديرُ والتّ ،  ال منفيّ  تٌ ثبَ مُ  االستئنافِ  ؛ سياقِ  ياقِ هذا السّ 
 ، ثين"حت دّ  فأن ت"      : املس ّبب فينف يا ت أتيين" : أَم  ببالّس  نف يُ  هلم اأوّ ة، ول ه معني ان ، س ببيّ  والف اءُ " ثينحتدّ "

يف ه  ذا املث  ال بيان  اً ع  ن  لع  لّ  ، (70)من  ك ، وال ح  ديثَ  كث  ريٌ   : من  ك إتي  انٌ  ، واملع  ىن اين فق  ط: نف  ي الثّ   وثانيهم  ا
 . نيويّ البِ  ياقِ املعاين والسّ  بني حروفِ  الواقعِ  ثريِ أوالتّ  أثرِ التّ  جدلِ 

 ؛ فيهايادة " والزّ  األصالةِ  مُ توهّ " ااملعاين وتناوهبِ  عن حروفِ  احلديثِ  ، مطلبِ  إىل هذا املطلبِ  ا ينتسبُ ومّ -8
ه إىل م ردُّ  يف الفه مِ  اينٌ تب  حيص لُ  ، وق دْ  وكي دِ كالتّ   ألغراضٍ  زادَ تُ  أنْ   يف بعض املواضعِ  اللغوّي يبيحُ  ظامَ النّ  أنّ  ذلك
 ، واالحتم الِ  بسِ إلف راز اللَّ  حةِ املرش   ن املواض عِ ِم  موض عٌ  دَ ه ذا ال رتدّ  ، ويظه ر أنّ  ةأو أصليّ  زائدةً  اكونِ بني   دِ الرتدّ 

  :هذا املذهبَ  تعضدُ  اآلتيةُ  واألمثلةُ 
 "خبائبٍ  عدتُ  ما" -1

 ج زءاً  كان تْ ، وإذا   وكي دَ ا التّ بزيادِت  مُ ر امل تكلّ وق د ق رّ  ، خائب اً  : م ا ع دتُ  ف املعىن زائ دةً  الباءُ  كانت  فإذا 
م  ا  ن مث لِ ، وِم  ومع ه خائ  بٌ  يرج عْ  ملْ ، أو  خائ بٍ  بأح  دٍ  مل يرج عْ  مَ امل تكلّ  البني  وّي ف املعىن أنّ  ياقِ ن الّس أص ياًل ِم 
 : اعرِ الشّ  م قولُ تقدّ 

                                                 

أثننر اللغننة فنني اخننتالف المجتدنندين،  –طويلننة  الوهننابفنني هننذه اآليننة: عبنند وانظننر : مننا  يننل  49-48امنصنناف،   –السننيد  ابننن(   66)
 . 140-138 ،أثر الداللة النحوية واللغوّية في استنباط األحكام  –السعدي  القادرعبد و  231

 (223( اآلية: )البقرة،  67)
 . 3/288شرح الكافية،  –، األستراباذّي 1/178التبيان  –( انظر : العكبرّي  68)
 . 525تأويل مشكل القرآن،  – تيبة  ناب( 69)
 . 2/734المغني ، -، ابن هشام 31-3/30الكتاب،  -( انظر : هذه المسألة: سيبويه 70)
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   (71)هاهاتَ نْ مُ  املسّيبِ  بنُ  حكيمُ   رِكابٌ  خبائبةٍ  جعتْ فما رَ  -2
 . خائبةٍ  أو حباجةٍ  ، خائبةً : واملعىن

3- كموا برؤوِس   وامس   حُ  املراف   قِ  إىلكم كم وأي   ديَ لوا وج   وهَ فاغِس    الةِ م إىل الّص   ه   ا ال   ذين آمن   وا إذا قم   تُ أيّ  ي   ا 
(72) . 

 اختل ف، وق د  ال ري بَ  ظ اهرٌ  ، وفي ه ن ص   ال رأسِ  مس حُ  ريفةُ الّش  نتها اآلي ةُ ال يت تض مّ  الوض وءِ  أرك انِ  نِم  
 ه عل  ى اخ  تالفٍ يف أص  لِ  ق ائمٌ  الفقه  يَّ  ه ذا االخ  تالفَ  أنّ  اهرُ ، و الظّ   املتع  ني   ه ذا املس  حِ  يف مق  دارِ  الفق  هِ  م اءُ عل

 اللغ  ويّ   االخ  تالفِ املفض  ي إىل ه  ذا  لُ األوّ  ه  ي الباع  ثُ  وزيادت  ه" الب  اء" احل  رفِ  أص  الةِ  مَ ت  وهّ  ولع  لّ  ،(73)لغ  ويّ 
 ، أي لس  تُ عل  يكم بش  هيدٍ  : لس  تُ  ه  ا، ومثلُ  كم: امس  حوا رؤوَس   واملع  ىن ، زائ  دةٌ  اأّن  إىل  بَ ِه  ذُ  ؛ فق  دْ  الفقه يّ 
 إىلنح آخ  رون َج   ، وق  دْ  ال  رأسِ  مجي  عِ  مس  حُ  ص  ن ه  ذا ال  نّ ل ِم  وإذا ك  ان ذل  ك ك  ذلك فاملتحص    ، ش  هيداً عل  يكم 
 املس  حَ  لص  قواأ:  ، واملع  ىن ، وقي  ل ه  ي لبلص  اقِ  كم: بع  ض رؤوِس   ، واملع  ىن بع  يضُ ، ومعناه  ا التّ  ةً ها أص  ليّ ع  د  
وه  ي   ، ةَم  املتقادِ  يف العص  ورِ  ةِ يف العربيّ   بس ظ  اهرةٌ اللّ   قِ لتخلُّ   حِ ه  ذا املوض  ع املرش    أمثل  ةَ  أنّ  واحل  قّ . (74)كمبرؤوِس  

،  احل   ديثِ  وغري   بِ  الق   رآنِ  ش   كلِ ع   ن مُ  احل   ديثِ  يف مطل   بِ  األمثل   ةِ  بع   ضُ  دُ ريَِ ، وَس    العزي   زِ  نزي   لِ ك   ذلك يف التّ 
 . املعاصرةِ  األساليبِ كثرياً يف   ال تشيعُ  واألصالةَ  يادةَ هذه الزّ  أنّ  واملالحظُ 

 حوّي: النّ  منِ الزّ  اشتباهُ  -9
ن ِم   م  ا يظه  رُ  لُ وأوّ  ، منُ ال  زّ  لُ ه  ا األوّ مُ حمتكَ  ، وه  ي قس  مةٌ  واألم  ر إىل املاض  ي واملض  ارعِ  األفع  الُ  مقَس  تُ  
ه و  ياقَ السّ  ذلك أنّ  ؛ ه يف الغالبن سياقِ مِ  نسلخٌ وهو م الفعل إالّ  د زمنَ ال حتدّ  ةٌ عامّ  اأنّ  العريضةِ  هذه القسمةِ 

 
ُ
ه ه يغدو ماضياً أو مستقباًل عند دخولِ ، ولكنّ  مضارع فعلٌ " يدرسنا "، فقولُ  الفعل زمنِ  يف تعينيِ  لُ األوّ  متكَ حْ امل
 الس تقبالِ ل من ههنا خ الصٌ : والزّ  "سيدرسُ ههنا املضّي ، و " منوالزّ " يدرسْ  مل" : ن ذلك، ومِ  بنيويّ  سياقٍ يف 
 القري بُ  من فيه ا املض يّ وال زّ  ، "ائرةالطّ  أقلع تْ  قدْ . و" ، فهو دعاءٌ  من ههنا لالستقبالِ والزّ  ، اهلل لك" رَ غفَ ، و "

فه  ذا  ، "درسَ "    ن ذل  ك ، وِم   ةوالعموميّ   قِ يف اإلط  ال موغ  لٌ  هأنّ   دةٌ وه  ي جم  رّ  األفع  الِ  ن زم  نِ ، وال  ذي يب  دو ِم  
، ول  ذا  معل  ومٍ  غ  ريِ  إىل أج  لٍ  يف االس تقبالِ  مت  د  " س  يدرسن  ا "، وقولُ  م ل ه ح  دّ لَ  عْ ذي ال ي ُ ال   املاض  ي منِ يف ال  زّ  مت د  

 : رفُ ن ذلك الظّ ، ومِ  عةٍ متنوّ  ه بأساليبَ فاقا ملرادِ من وِ الزّ  ل لضبطِ املرسِ  يستعنيُ 
 ساعة بعدَ  سيدرسُ                         

 يومني قبلَ  درسَ 

                                                 

، السنيوطي 56الجننى،  – المنرادي، 1/149المغنني  –: وانظنر : ابنن هشنام 10/137( الشعر منسنوب للقحينف العقيلني فني الخزاننة 71)
 . 1/406الدمع،  –

 (6مائدة، ( اآلية: )ال 72)
 .110-108 ،أثر الداللة  -عبد القادر السعدي  270-269أثر اللغة ،  –( انظر : عبد الوهاب طويلة  73)
العكبنرّي زيادتدنا رافضنًا كوندنا  ورجنح، و ند ذكنر معننى االسنتعانة، ورجنح معننى املصناق ، 1/143المغنني،  –( انظر : ابن هشام  74)

 .1/422للتبعيض. انظر : التبيان 
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د ب   ه ِص   ، وذل   ك إذا قُ  إىل احل   الِ  ، وق   د ينص   رفُ  للمض   ّي يف الغال   بِ  وه   و ، املاض   ييف الفع   ل  لننظ   رْ 
ع  ن  ه  و عب  ارةٌ  إذْ ؛ " ن ألف  ا  العق  ودِ ذل  ك ِم   وغ  ري ،ابن  يت"  كجتُ  زوّ و " ،" اش  رتيت"و ،"ِبْع  تُ " ومن  ه،  اإلنش  اءُ 
الك وثرَ  طين اكَ أع اإنّ ، وذلك حنو: إىل االستقبالِ  ينصرفُ  وقد  ،(75)"الوجودِ ه يف يقارنُ  معىن بلفظٍ  إيقاعِ 

(76)، 
عل  ى م  ا  فَ ِط  عُ  أو،  : ال تلع  بْ  ، وذل  ك حن  و إذا اقتض  ى طلب  اً  إىل االس  تقبالِ  ، وق  د ينص  رفُ  هب  ذا الوع  دُ  وامل  رادُ 
 . (77)"عَ ِز فَ ف َ  ورِ خ يف الصّ نفَ يُ  ويومَ ومنه "، ه استقبالُ  مَ لِ عُ 

 حيتم  له أنّ   امللتبس  ةِ  ن املواض  عِ ، وِم   ه البني  ويّ يف س  ياقِ  زم  ن الفع  لِ  يف تعي  نيِ  اش  تباهٌ  حي  دثُ  ق  دْ  ، ولك  نْ  
 ن ذلك: ، ومِ  سويةِ التّ  إذا وقع بعد مهزةِ  واالستقبالَ  املضيَّ 

 أم قعدت   أقمت   عليّ  سواء  -1
 نِم  من  ك  ، أو م ا يك  ونُ  أو قع  ود قي  امٌ  من كَ  م  ا ك  انَ  : كي بِ ن ه  ذا الرتّ  ِم  املتع نّي  يك  ونَ  أنْ  حيتم  لُ  فق دْ  
" مل" ألنّ  ،" ملب   " الفع لُ ه ل يس ك ذلك إذا اق رتن ، ولكنّ  مننيبني الزّ  د الفعلِ لرتدّ  ملبسٌ ه موضع ٌ أنّ  ، واحلقّ  ذلك
 ن ذلك: ، ومِ  ه إىل املضيّ تردُّ  املضارعِ  مع
 هم"مل تنذرْ  م أمْ علّي أأنذرتَ  سواء"  -2

 فوج  ب،  ض  يّ هم معن  اه اململ تن  ذرْ  : ه، فقولُ   الفع  ل زم  نِ  البني  وّي يف تعي  نيِ  ياقِ الّس   فض  لُ  يظه  رُ  وههن  ا 
 . (78)له ه معادلٌ ل ألنّ مضّي األوّ 
 هأنّ  الفع لِ  ن هيئ ةِ ِم  اهرُ : والظّ  ، وذلك حن و: ه الّ فعل تَ  ضيضحالتّ  منني بعد أداةِ بني الزّ  الفعلُ  دويرتدّ  

 يف -ه تن  زّ  -ه قولُ  ومن ه ، أم رٌ ه ، واملع ىن أنّ  ه و االس تقبالُ  اآلخ رُ  ، والوج هُ  م اٍض ، وإذا ك ان ك ذلك فه و ت وبيخٌ 
 .(79)رْ فِ نْ ي َ لِ :  واملعىن" طائفةٍ  فرقةٍ  ن كل  مِ  رَ فَ ن َ  لوالفَ نزيل: " التّ 

 فيما يأت: لننظرْ ". ماكلّ منني بعد "بني الزّ  الفعلُ   دُ ويرتدّ  
 . م خسرتُ ما لعبتُ كلّ   -1

2-    ّلناهمهم بدّ جلودُ  نضجتْ  ماكل
(80). 

 فق  دْ ،  ب  ني املض  ّي واالس  تقبالِ  دُ ت  رتدّ  ياقِ ه  ذا الّس   يف "ملعب  تُ الفع  ل " الل  ةَ دِ  أنّ األوىل  ن اجلمل  ةِ ِم   يظه  رُ   
 م )من قبل( خس رتُ لعبتُ  ماكلّ كم  ؛ أي أنّ  املعىن املضيّ  يكونُ  ، وقدْ  كم دائماً تلعبون فتخسرون: أنّ  يكون املعىن

 .(81)االستقبالُ ، وهو  زمناً واحداً  إالّ  ه تعاىل فهو ال حيتملُ ا قولُ . أمّ 
 :ن ذلكومِ  ،"حيث" منني بعدَ الزّ الفعل بني  دُ ويرتدّ  

 (82)"كَ جهَ فوّل وَ  خرجتَ  حيثُ  نومِ "  -1

                                                 

 .1/37الدمع،  -السيوطي ( 75)
 (1( اآلية: )الكوثر،  76)
 .1/37المصدر نفسه،  –، السيوطي 111-1/110شفاا العليل،  –(، وانظر : مطلب هذا الدرس: السلسيلي 87( اآلية ) النمل،  77)
  38-1/37المصدر نفسه،  –، السيوطي 111-1/110المصدر نفسه،  -( انظر : السلسيلي 78)
 (. 122، واآلية )التوبة، 1/38الدمع،  -، السيوطي1/111شفاا العليل،  –لي السلسي -: انظر( 79)
 (.56( اآلية: )النساا،  80)
 .10/38المصدر نفسه  –، السيوطي 1/111المصدر نفسه،  –( انظر : السلسيلي  81)
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 (83)"كم اهللُ َر أمَ  ن حيثُ مِ  فأتوهنّ "  -2
 طرُ أتى اخلَ  ن حيثُ ين مِ ضريُ ال يَ  -3

 نوِم  :  واملع  ىن، : ف  وّل  هعل  ى ه  ذا قولُ   ، وال  دالُّ  الفع  ل لالس  تقبالِ  أنّ  اآلي  ة الكرمي  ةِ  س  ياقِ  نِم   يظه  رُ  
 ؛ ذل  ك أنّ  ل  ةفه  ي حمتمِ  الثالث  ةُ  اجلمل  ةا للمض  ّي . أّم   فالفع  ل خ  الصٌ  الكرمي  ة الثاني  ةِ  ا يف اآلي  ةِ . أّم   جخت  ر  حي  ثُ 
الفع  ل للمض  ّي  صُ خيلُ   ، وق  دْ  ن حي  ث ي  أتين ِم  ض  ريُ : ال يَ  ق  ديروالتّ  ، لالس  تقبالِ " أت  ىالفع  ل " حترّش  يض  ريين" "

ذل ك  ريتع ذّ  ، وق دْ  مننيالزّ  يداً يف تعيني أحدِ  ةِ ألبعاد اخلارجيّ وا اتِ للمقاميّ  ، ولعلّ  هلفظِ  ظاهرِ  علىويبقى املعىن 
 .  يف مواضعَ 
 ،(84)يف الغال بِ  لاملس تقبَ معن اه إىل  ا تقل بُ ذل ك أّن  ؛ ةرطيّ الّش " إنْ منني م ع "ب ني ال زّ  الفع لُ  دُ ي رتدّ  وق دْ  

 ذلك:  نومِ 
 خاسر ه فأنت  عازماً على قتالِ  كنت    إنْ  -1

ك  أنّ   املع  ىن، و  خالص  اً للمض  يّ  يك  ونَ  أنْ  حيتم  ل" كن  تَ الفع  ل " ق البني  وّي أنّ ياه  ذا الّس   نِم   يظه  رُ  
 ه، وأردتَ على قتالِ  عزمتَ  إذاك : أنّ  ، واملعىن لالستقبال ، وقد يكونُ  ه ) يف املاضي(على قتالِ  قد عزمتَ  كنتَ 
هرواباُ فاطّ نُ جُ  مكنتُ   وإنْ  تعاىل:  هقولُ ، وهو االستقبال  ل على وجه واحدٍ مَ ا حيُْ ، ومّ  ك ستخسرُ ذلك فإنّ 

(85) . 
وال  للمس  تقبل دُ رِ تَ   ه  ا ق  دْ ، و لكنّ  ً للماض  ي غالب  ا ش  رطٌ  وه  ي، " ل  ومنني م  ع "الفع  ل ب  ني ال  زّ  دُ ي  رتدّ  وق  د 
 ن ذلك:، ومِ  بسللّ  بةٌ لَ منني جمَْ بني الزّ  دَ هذا الرتدّ  ، وال خيفى أنّ  جتزمُ 

 بك تُ بْ ين لرحّ ك استقبلتَ أنّ  لو -2
 ه  ذاعل  ى  لَ ا محُِ  ومّ  ، ل داً باملس تقبَ مقيَّ   يك  ونُ  ، وق  دْ  دا باملاض  يمقيَّ  ياقِ يف ه  ذا الّس   رطُ لّش  ا يك  ونُ  ق د 
 اعر:الشّ  األخري قولُ  الوجهِ 

  تْ مَ س                 لَّ  ةَ خيليّ                 ليل                 ى األَ  أنّ  ول                 و
 

 وص                                فائحُ  دلٌ ْن                                ودوين جَ  عل                                يّ 
 

 ق               ازَ  أوْ  البشاش               ةِ  تس               ليمَ  متُ لس               لّ 
 

 ص           احلُ  الق           بِ  ن جان           بِ ى ِم           دَ َص            إليه           ا
 

 (86)م عليّ ا تسلّ : لو أنّ واملعىن
ه ا ، ولكنّ رطِ الّش  مع ىن نٌ ل متض م  للمستقبَ  ا ظرفٌ أنّ  واملشهورُ  ، "إذامنني بعد "بني الزّ  الفعلُ  دُ يرتدّ  وقدْ  

 يعم ل عل ى اش تباهِ  عاء واإلخب ارِ داخل ب ني أس لويب ال دّ . والتّ  ه ذا التب اسٌ  فيعق بُ  ،(87)جتىيء للماضي يف مواضعَ 
 من ذلك: وِ  ، الفعلِ زمن 

                                                                                                                                            

 (. 149( اآلية: )البقرة،  82)
 (.222( اآلية )البقرة،  83)
الدمنع،  –الشنرط داللتدنا علينه، انظنر : السنيوطي  أدوا على مدلولدا من المضنّي، وال تغينر  قىتب" من( يزعم بعض النحويين أن "  84)

2/454. 
 (.6، واآلية )المائدة، 2/454( انظر : المصدر نفسه،  85)
 0  328-2/327الشنرح ، –للمسنتقبل، ابنن عقينل  تنأتي ال" لنو، و د رد على من زعم أن " 1/344المغنّي،  –( انظر : ابن هشام  86)

خلينننل العطينننة ، مطبعنننة امرشننناد، بغنننداد  تحقينننقوالشنننعر لتوبنننة بنننن الحمّير.انظنننر: ديواننننه ،  2/468المصننندر نفسنننه ، –السنننيوطي 
،1968  ،48 
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 سريّا سيأت اليومَ  إنّ  قه اهللُ وفّ  رجلٌ  قالَ 
 ، وق د تك ونُ م اضٍ  الوج هِ  ه ذاوالفع ل عل ى  ، "رج لل   " ةٍ ص ف رف عِ  حم لّ  يفاهلل"  ق هوفّ مجل ة " تك ونُ  قدْ ف 
ه   ذين  أح   دِ  نغ   يم فض   اًل يف ترش   يحِ للتّ  ولع   لّ ،  عل   ى االس   تقبالِ  ، وه   و دالّ  واإلنش   اء ل   بِ للطّ  والفع   لُ ، ة دعائيّ   

 املعنيني. 
 

 ة: حويّ المعاني النّ  اشتراكُ  -11
 ملعني  نيحاً مرش    ص  ريفيُّ القال  ب التّ  يك  ونَ  ، ك  أنْ  ةِ حويّ  املع  اين النّ  ن ت  داخلِ بس ِم  اللّ   يق  عَ  أنْ  حي  دث وق د 

ه ذل ك قولُ  ن، وِم  همعىن عل ى غ ريِ  : املقايّل واحلايّل فضاًل يف ترجيحِ  ياقنيللسّ  ولكنّ  ،(88)ني متباينني أو أزيدحنويّ 
عنيه  ا، قالت  ا ائتين  ا ط  ائِ رْ ل  ألرض ائتي  ا طوع  اً أو كَ  فق  الَ  وه  ي دخ  انٌ  ماءِ إىل الّس   اس  توى ثّ : - هتن  زّ  -

(89)، 
 له، وقد تدلّ  املفعولِ على   قد تدلّ  يغةَ هذه الصّ  ذلك أنّ   ؛لٌ حمتمِ ها رْ طوعاً أو كَ  ائتيا:  -هتنزّ -هقولَ  أنّ  اهرفالظّ 

" ط  ائعني"      ، فمجي  ئ  ح  ويّ املع  ىن النّ  تعي نيِ  يففض  اًل كب  رياً  ياق البني  ويّ الّس  كمالِ الس  ت ، ولك  نّ  عل ى احل  الِ 
  حويّ النّ املعىن  يكونَ  ح أنْ يرجّ  حاالً 

ُ
 . (90)حاالً " كرها" و" طوعاً " يف نفُ كتَ امل

 احتمالُ  ذلك نومِ ين، ظاهرَ  واالحتمالُ  بسُ اللّ  فيبقى  ، ياقالسّ  شفاعةُ  تنفعَ  أحيانًا أالّ  حيدثُ  وقدْ  
 ألجله:  ة واملفعولِ واحلاليّ  ةِ املصدريّ 

 )مفعول له(خوفاً منك هربتُ  -1

 )حال(خائفاً منك  هربتُ  -2
3- خوفاً وطمعاً  قَ البَ  يريكم

(91)      

" احل ال" عل ى مع ىن ت دلّ  اني ةِ وه ي يف الثّ  ، ل ه" املفع ولِ عل ى مع ىن " ت دلّ  يغةَ الّص  األوىل أنّ  اجلمل ةِ  نِم  يظه رُ     
 . وق  د يك  ونُ  عنيوط  امِ  خ  ائفني : ي  ريكم ال  بقَ  واملع  ىن ، احل  الِ عل  ى  ت  دلّ  ، فق  دْ  ل  ةٌ حمتمِ  الكرمي  ةِ  يف اآلي  ةِ  ه  الكنّ و 

عل  ى  . وق د ت دلّ  م عِ والطّ  اخل وفِ  ألج  لِ  ال بقَ ريكم : يُ  ، واملع ىن ل ه علي ه ه  و املفع ولُ  ال ذي ت دلّ  ح ويّ املع ىن النّ 
 م: ما تقدّ  ومثلُ  ، بعيداً ه و أحسبُ  ، : فتخافون خوفاً  ، واملعىن ةِ املصدريّ 

 "د رغبةً محمّ  جاء  " 
 غبة : مفعوال له. د للرّ حممّ  جاء   ن:يكون المتعيّ  فقد

                                                                                                                                            

 .1/129المغني،  –( انظر : ابن هشام  87)
 .34 ،اللغة العربية وأبناؤها  –( انظر : نداد الموسى  88)
 (.11( اآلية ) فصل ،  89)
مظنناهر  منننفضننل السننياق البنيننوّي واسننتكماله فنني رفننع كثيننر  ملننى  Nida، و نند اشننار730 -2/729المغننني  –بننن هشننام ( انظننر : : ا 90)

 بالعصنا،النذي كنان يحمنل عصنا، أو أننني ضنرب  الرجنل   الرجنلتعننى أننني ضنرب   فقند   man with a stick I hit theاللبس، ومن ذلك:
 أنه  يل: ولكن توسيع السياق يبدد ما كان محتماًل، ولو

I hit the man with  a stick which I had picked up. 
 . 209-206 الترجمةنحو علم  -معنى واحد، انظر : نيدا  لتعين 

 (.12( اآلية ) الرعد،  91)
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 : مصدراً رغبةد يرغب حممّ  جاء           
 (92)د راغباً: حاالً حممّ  جاء  

 ن ذلك: ومِ  ، واحلالِ  رفِ والظّ  بني املصدرِ  حيدث اشتباهٌ  وقد
 )ظرفية زمنية ( زمناً طويالً  سرتُ  .1
 )مصدرية( سرياً طويالً  سرتُ  .2
 )حال( طويالً  سرته .3
 )ملبسة حمتملة ملا تقدم( طويالً  سرت .4
5.  ُبعيدٍ  قني غريَ للمتّ  ةُ اجلنّ  فتلِ زْ وأ(93). 

يف  اوأّن ،  ملص در منص وبٍ  ص فةٌ  اني ةِ ا يف الثّ ، وأّن  لظ رف منص وبٍ  ص فةٌ " ط ويالً " أنّ  األوىل ن اجلمل ةِ ِم  يظهر
ح  وّي يف املع  ىن النّ  اش  تباهٌ  فح  دث، " ط  ويالً عل  ى " م  ةُ املع  اين املتقدّ  فق  د اجتمع  تْ  ابع  ةِ ا يف الرّ . أّم   لٌ الث  ة ح  االثّ 

ذل  ك ي  ىيء جميئ  اً ص  احلاً يف  ، وك  لّ  تك  ون ح ااًل وظرف  اً ومص  دراً  أنْ  حتتم  لُ ا ذل  ك أنّ    ؛ي  ه ه  ذه البني  ةُ ال ذي تؤدّ 
 حيتم لُ " بعي د غ ريه "، فقولُ  ةِ حويّ املع اين النّ  دِ عل ى تع دّ  الل ةِ الدّ يف  ريفة برهان مش رقٌ الشّ  واآليةُ ،  ياقِ ذلكم السّ 

  بعيد إزالفاً غرَي  ةُ اجلنّ  فتزلِ وأُ   وجوهاً وهي:
  بعيدزمناً غرَي  ةُ اجلنّ  زلفتوأُ          

 (94) بعيده غرَي كونِ   اإلزالف يف حالةِ  ةُ اجلنّ  زلفتوأُ         
 اآلتية:  يف األمثلةِ  لننظرْ 

 شيئاً  مُ تعل ال أنتَ 
 طّيباً  وعداً  كوعدتُ 

 كمخرياً ألنفسِ  أنفقوا(95) 
للمعني ني؛  ل ةٌ س ياقها حمتمِ  يف" ش يئاً " نّ إ ذإ ؛ ب ه واملفع ولِ  املطل قِ  األولىب ني املفع ولِ  يف اجلمل ةِ  اشتباهٌ  ةمثّ  
" ش  يئاً " عل  ى" ل  متعالفع  ل " ، وق  د يق  عُ  املطل  ق املفع  ولُ  فَ ذِ فُح   ، ش  يء عل  مَ  : أن  ت ال تعل  مُ  املع  ىن يك  ونُ  فق  دْ 
 ب  ني املعني  ني طفيف  اً ، فكلم  ةُ  بون  اً  ةمثّ   أنّ  ، واحل  قّ  منيحتتم  ل املعني  ني املتق  دّ  اني  ةُ الثّ  . واجلمل  ةُ  ب  ه مفع  والً  فيك  ونُ 
مفع   واًل  تك  ونَ  أنْ  ، وحتتم  لُ  ب  اً ك موع  داً طيّ : وع  دتُ  ، واملع  ىن مباش  راً  وقوع  اً الفع  ل عليه  ا  وق  وعَ  حتتم  لُ " وع  داً "
ههنا املال، وق د  باخلريِ  املرادَ  وكأنّ ،  مفعواًل به صرحياً  تكونُ  ، فقدْ  لةٌ حمتمِ  الكرميةِ  اآليةِ  يف" خرياً " مةوكل.  قاً مطلَ 
 كمخ رياً ألنفِس  : أنفق وا يك نْ  املع ىن يك ونُ  وقدْ  ،(96)خرياً  إنفاقاً : أنفقوا  قديرُ ، والتّ  حمذوفٍ  وصفاً ملصدرٍ  تكونُ 

 . حملذوفةا" كان" خبُ  ، وهي على هذا الوجهِ 

                                                 
 1/720المغني،  –( انظر : ابن هشام  92)
 (.31( اآلية: ) ق،  93)
 .2/729المغني،  -هشام ابن، 2/1176التبيان،  –، العكبرّي 4/230معراب القرآن،  –( انظر : معراب اآلية: النحاس  94)
 (16( اآلية ) التغابن،  95)
 .2/443. انظر: البيان خيراً ( يضيف ابن األنبارّي وجدا آخر، وهو أن تكون مفعواًل به لفعل محذوف تقديره: وأتوا  96)
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 ط                              امِ قَ ري                             راً غْ ت َ  كَ مّنْت                               م                             الِ  ها نْ ك فاصدق َ سُ فن كَ كذبتْ   لقدْ  -1                

 

2-  قرباناً آهلةً  اهللِ  ن دونِ ذوا مِ اختّ  والذين(97) 

، واألم   ران  مفع   واًل ب   ه ثاني   اً  يك   ونَ  ، وي   وز أنْ  غري   رِ ي للتّ أ،  ل   ه مفع   والً " تغري   راً قول   ه " يك   ونَ  أنْ  ي   وزُ  
 ذوا م ن دونِ : مل اذا اخّت  س ؤالجواب اً ع ن  ، فيك ونُ  مفعواًل له يكونُ  فقد" قرباناً " -ه تنزّ  -ه قولُ  اأمّ . (98)النحمتمَ 
 . وق  د يك   ونُ  اإلهل  ة ه  و ، والقرب  انُ  ذوا قربان  اً ، واملع  ىن اخّت   من   ه ب  دالً " وآهل  ة، " ب  ه مفع  والً  آهل  ًة  وق  د يك  ونُ  اهللِ 

 .(99)منصوباً على املصدرِ 
 داً حممّ و  كأكرمتُ  -1
 زيُد ضيفاً  مَ رُ كَ  -2

، معطوف اً عل ى املفع ولِ  يك ونَ  أنْ  ي وزُ " داً حمّم " ذل ك أنّ  ؛ مع ه واملفع ولِ ب ه  ب ني املفع ولِ  األوىل اش تباهٌ  اجلملةِ  يف
 ميي  زِ مع ىن التّ  ل ةٌ فه ي حمتمِ  اني ةُ الثّ  اجلمل ةُ  اأّم . (100)ة، وال واو للمعيّ  مفع واًل مع ه يك ونَ  أنْ  ، وي وزُ  للعط فِ  وال واو
ر د  قُ  ، وإنْ  زي دٍ  م ض يفُ رُ : َك  ، واملع ىن عن الفاع لِ  حمّولٌ  تييزٌ  فهذا،  زيدٍ  هو غريُ  يفَ الضّ  ر أنّ د  قُ  ، فإنْ  واحلالِ 
 قص دِ  وعن دميي ز، "ه ض يفاً، واحتم ل التّ كونِ   يف حالِ  :كرم زيدٌ  ، واملعىن احلالَ  احتمله، هو زيد نفسُ  يفَ الضّ  أنّ 
 . (101): هذا خات حديداً" ذلك نومِ ، " نمِ إدخال " فاألحسنُ  مييزالتّ 

 اقص ةِ والنّ  ةاّم التّ " ك انب ني " إقامة بونٍ  ةِ حويّ املعاين النّ  دِ عن تعدّ  احلديثِ  عليه يف بابِ  نبيهُ التّ  ينبغي وما 
 :حنو، وذلك  امةِ معىن ليس للتّ  اقصةِ للنّ  ؛ ذلك أنّ 
 اخلمرُ  ما تفعلُ  باأللبابِ  عوالنِ فَ             كانتا اهلل كونا فَ  قالَ  وعينانِ               

 

 ، واملع ىن املتع  نّيُ ناقص ةً  ليس تْ " ك  ان" إنّ  ؛ إذْ  معن اه ة الستكش افِ يّ وِ ه رَ يع  وزُ  ال ثِ يف املث ال الثّ  عرُ والّش  
تفع  ال  اهلل خلقهم  ا وأمرمه  ا أنْ   أنّ املع  ىن، فتع  نّي  الختل  ف" فع  والن" اعرُ الّش   ، ول  و نص  بَ  : اح  دثا فح  دثتا منه  ا
 مكتفي  ةٌ  ةٌ تاّم   عرِ ه  ذا الّش   يف" فك  ان" ،  اخلم  رُ  م  ا تفع  لُ  ب  ل مه  ا تفع  الن باأللب  ابِ  ، ك  ذلكول  يس ذل  ك   ، ذل  ك
 . (102)هامبرفوعِ 

 ه تعاىل: فيه املعنيان قولُ  يتداخلُ  اومّ  
 ّةٍ ن أمّ هي أرىب مِ  ةٌ أمّ  تكونَ  ال بينكم أنْ خَ دَ  كمأميانَ  خذونتت. 

                                                 

 (.28( اآلية: ) األحقاف،  97)
 .242لعنترة، انظر : ديوانه،  والشعرفي هذا الوجه،  زائدة" ماو د عّد "  256شرح األبيا ،  –( انظر: الفارسّي  98)
 .2/1158، وهي عند العكبرّي مفعول به انظر : التبيان، 2/372البيان،  -( انظر: ابن األنباريّ  99)
 .1/731المغني ،  –( انظر: ابن هشام  100)
، وانظننر : من سننوب 2/231 والنظننائر،األشننباه  -نظننر : السننيوطي، وم امننة بننون بننين التمييننز والحننال ا1/732( المصنندر نفسننه،  101)

 . 1993بين المنصوبا ، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، عمان،  اللبسالحال والتمييز نموذج في تأسيس الفرق ورفع  -لي
انظننر ديوانننه، ) بتحقيننق  الرمننة،والشننعر لننذي  3/161األشننباه والنظننائر،  –، السننيوطي 3/305الخصننائص،  –: ابننن جنننّي  انظننر( 102)

 .197الطباع( ، 
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ب ني  فري قُ ينبغ ي التّ  وك ذلك. (103)ه افاعلُ  ةوأّم " توجدة، واملعىن "تامّ  تكونُ  قدو  ،"ةأمّ ، وامسها "ناقصةً  تكونُ  فقدْ 
 وق  د تك  ونُ  ، ةالتاّم  " ك  انب    "   ش  بيهةً  فق  د تك  ونُ  ،"ع  ادن ذل  ك "، وِم   م  امِ والتّ  قص  انِ ب  ني النّ  دُ ال  يت ت  رتدّ  األفع  الِ 
 فلو قيل: ،  اقصةالنّ " كانب  "   شبيهةً 

 سعيداً جل إىل بيته الرّ  عادَ -1
 جل بصرياً عاد الرّ -2
 مل يعد خائباً -3
 اللقاء أبلغهم يومَ  -4

 األرجحَ  ، ولعلّ  لةفهي حمتمِ  انيةُ ا الثّ . أمّ  على احلال منصوبةً " سعيداً " وتكونُ  ،"عاداألوىل تام " ن اجلملةِ مِ  نّيَ عَ ت َ لَ 
ة، تامّ  تكونُ  . وقدْ  بصرياً  جلُ رّ : أصبح ال ، واملعىن ها خبٌ سياقِ  يف" بصرياً ، و" امسًا وخباً  تطلبُ  ا ناقصةٌ أنّ 
بني  ة تداخلٌ فثمّ  ابعةُ ا الرّ . أمّ  بني املعنيني دةٌ مرتدّ  فهي،  الثة كذلكالثّ  . واجلملةُ  جلِ ن الرّ مِ  حال" بصرياً و"

 هو زمنُ  هتبليغُ  املرادَ  يكون املعىن أنّ  قاء، وقدْ اللّ  يومَ  يكونُ  قدْ  اإلبالغِ  ظرفَ  أنّ  ذلك؛  فيه به واملفعولِ  املفعولِ 
 .قاءاللّ 

   
َ
الوج  وه  دَ تع  دّ  ، أنّ  كي  بِ ن الرتّ اآلت ِم   بسِ اللّ   ةَ ، مباحث   ب  ه ه  ذه املباحث  ةَ  ال  ذي أخت  تمُ  األخ  ريُ  ح  ظُ لْ وامل
أو  منهج    ي   إىل خ    الفٍ  تع    ودُ  اإّن     إذْ  ؛ واالحتم    ال بسِ اللّ     بِ ْك    َر لح    ق بِ ا ال يَ ن األمثل    ة مّ    ِم     يف كث    ريٍ  ةِ اإلعرابيّ    

 يفمبت  دأ   أو ،  ، أو م  ذكورٍ  حم  ذوف لفع  لٍ  الفاع  لِ  ب  ني" أح  ديف إع  راب " دُ ال  رتدّ  بسِ ن اللّ  ِم   سفل  ي ،(104)ي  ِج  هلَْ 
 بسِ ن اللّ  ، ول  يس ِم   ةِ والتميميّ   ةِ احلجازيّ  " م  ايف خ  ب " ب  اينُ بس التّ ن اللّ  ِم   ول  يس.  هج  اء فأكرْم   : إن أح  دٌ  قولن  ا

ول يس يُنس ى أّن  .  (105)أو زي داً(  )زي دٌ إال  م ا ج اءين أح دٌ  : نايف قولِ  املستثىن والبدلِ  بني" زيد" يف إعرابِ  دالرتدّ 

 كثريا ِمن أمثلِة الّلبِس الرتكييّب وغريِه مّا يرفُعه الّسياُق والقرائُن وحقائُق احلياِة كما تقّدم قَ ْباًل.

 :المصادر والمراجع
ق إميل شرح كافية ابن احلاجب، حتقي -ه ( 686األسرتاباذي، رضي الدين حممد بن احلسن )  -

 م.1998، دار الكتب العلمية، بريوت ، 1يعقوب، ط
اإلنصاف يف مسائل اخلالف، حتقيق –ه ( 577ابن األنباري، أبو البكات عبدالرمحن بن حممد )  -

 حممد حميي الدين عبداحلميد، دار الفكر، القاهرة، )د.ت(.
غريب إعراب القرآن، حتقيق البيان يف  –ه ( 577ابن األنباري، أبو البكات عبدالرمحن بن حممد )  -

 م.1980طه عبداحلميد طه، مراجعة مصطفى السقا، اهليئة املصرية للكتاب، القاهرة ، 

                                                 

 . 2/805التبيان،  -، العكبري2/83البيان،  –(، وانظر ابن األنباري 92)النحل،  اآلية( 103)
 .33 -19العربية وأبناؤها،  -: نداد الموسىانظر( 104)
 .2/731المغني،  –، ابن هشام 1/276امنصاف،  –( انظر : هذه المسألة: ابن األنبارّي  105)
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األضداد، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم،  -ه ( 328ابن األنباري، أبو بكر حممد بن القاسم ) -
 م.1987املكتبة العصرية، بريوت، 

تأسيس الفرق، ورفع اللبس بني املنصوبات، رسالة  احلال والتمييز : منوذج يف –إن سوب يل  -
 م.1993ماجستري، اجلامعة األردنية، عمان، 

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، حتقيق –ه ( 1093البغدادي، عبدالقادر بن عمر)  -
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 الملخص–العربّية : المواِضُع والّنماذج  في الّتركيبيّ  اللَّْبس
 جامعة بيرزيت -د.مهدي أسعد عرار

من املقرَّر املستحِكم أّن ظاهرة الّلبس تتجّلى يف مستويات الّلغة املتباينة ، كالّلبس الواقع يف املستوى      
لغويّة عاّمة ليست العربّية ِبَدعا بني  الصوّت ، والصريّف ، والرتكييّب ، واملعجمّي ، و األسلويّب . وأّن الّلبس ظاهرةٌ 

الّلغات يف هذه الظّاهرة ، وهذا يعيدنا ثانيًة إىل اسرتفاد أنظار "تشومسكي" املعِجبِة القائلة "بالعمومّيات 
الّلغويّة" ، فليست مثّة لغة ختلو منها ، وأّن ّث بونًا بني مصطلحني يتداخالن يف يومنا هذا ، ومها الّلبس 

ذ ليس كّل غموٍض لَبسا ، فالّلبس معناه تعدُّد املعاين ، وانتفاُء الوقوف على أحدمها على وجه والغموض؛ إ
الّتعيني ، مثل "خمُتار" يف الّلبس الّصريّف اليت حتتمُل معىن الفاعلّية واملفعولّية ، و"َضْرب الوالَدين" يف الّلبس 

 الرّتكييّب ، و"الَعنْي" يف الّلبس املعجمّي.
 ا أمّ     

َ
ن صعوبة مآٍت  يف هذا املضمارِ  بساللّ  ، وليس معىن هذا أنّ  كيب، فهو واقع يف الرتّ  بلَ طْ لبس هذا امل

،  القياد يف ظاهرها مسحةُ  على املرء مجلٌ  دَ رِ يَ  حيدث أنْ  فقد،  دّ ، بل األمر بالضّ  هاها يف سياقِ وغموضِ  املفرداتِ 
املواضع اليت  يأت حماولة الستشرافِ  فيماو  ،واقع يف تركيبهالبس  منها يكتنفُ  ملاها عتاصة يف داللتِ ها مُ ولكنّ 
 يف املستوى الرّتكييب  : بساللّ  قِ لتخلُّ  حُ ترش  
 مير: الضّ  مرجعُ  -

 اهر أنّ ، والظّ  مري، وهو الضّ  هايقوم مقامَ  على بديلٍ  الً معو   األمساءِ  م عن تكرارِ ل املتكلّ دِ عْ ما ي َ  كثرياً  
    لكن قد حيدث اشتباه يف تعيني مرجع الضمري فيقع اللبس ، ومن ذلك:، و ةللعدول أسباباً خاصّ 

 
 

 ا مريضة. ي ألنّ ألخيت أن تبقى مع أمّ  نصحتُ  
  

ة للولوج يف قَ لَ زْ ذلك مَ  مري فإنّ الضّ  يف مالحمهما مع مالمحِ  فقانمتّ يف مجلة ما مرجعان  ضَ رَ إذا ما عَ  
: "  يتقدمانهذين مري واالمسني اللّ تطابقًا واقعًا بني الضّ  جند أنّ  األوىل ففي اجلملةِ  ، األحيانبس يف بعض اللّ 
،  ال خترجان عن هاتني الفصيلتني واألختُ  ، واألمّ  واإلفراد أنيثِ على التّ  مري يدلّ الضّ  ذلك أنّ  ؛وأمي" أخيت

 أم األخت:  ، أهو األمّ  املرجع تعينيها باعثُ  ة واشتباهٍ رَ ي ْ يف حَ  ولذلك يقع اخلاطرُ 
 : إلضافةا - 

 إىل االسم ضاف املصدرُ يُ  نها أنْ  مِ واملتعنّي  ، واالحتمالِ بس لتخّلق اللّ  حةِ ن املواضع املرش  مِ  واإلضافةُ  
:  بني معنيني دٌ مرتد  " اسالنّ املضاف إليه " أنّ  طحيّ السّ  كيبِ ن هذا الرتّ مِ  اهروالظّ ، " اسالنّ  برْ ضَ ، وذلك حنو "

 األشياءِ  ، وذلك حنو منطقِ  متضافرة العواملِ ن جمموعة مِ   املراد باستشرافِ يتعنّي  قدْ  ،، ولكنْ  ةواملفعوليّ  ةِ الفاعليّ 
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 كيبُ الرتّ بس باعثه هذا لَ  يقعَ  قد حيدث أنْ  ولكنْ  ،اتواملقاميّ  ، البنيويّ ياق شاية السّ ، ووِ  يف العامل اخلارجيّ 
 
ُ
  األصدقاء زيارةَ  وحيبّ ، بالطالّ  إزعاجَ  يكرهُ و  ، يرغب يف مساعدة األساتذة يّ رِ سَ  ومن ذلك: ، فاملكثَّ  مُ وهِ امل
،  يساعد األساتذة رّي يرغب يف أنْ سَ ، فَ  د بني املعنينيبس والرتدّ اللّ  ة ملحظُ اإلضافيّ  اكيبِ الرتّ  هذهن  مِ  يظهرُ : 
نية األوىل  البِ يف ، فاألساتذةُ  ن بني املعنيني جليّ وْ ة ب َ ، ومثّ  األساتذة يساعده يف أنْ  ه يرغبُ  أنّ يكون املتعنّي  وقدْ 
 .  فاعل انيةِ ويف الثّ  ، به مفعولٌ 

 : ةاإلعرابيّ  العالمةِ  فاءخ   -
،  ة، واإلضافةِ واملفعوليّ  ، ةِ كالفاعليّ العريضة   ةِ حويّ ة دليل هاٍد إىل املعاين النّ اإلعرابيّ  العالمةَ  أنّ ِمن بَدهّي القوِل 

يه حوّي الذي تؤدّ يف املعىن النّ  فضي إىل التباسٍ يُ  راً تعذّ  ةاإلعرابيّ  ظهور العالمةِ  رَ يتعذّ  أنْ  ، قد حيدثُ  ولكنْ 
 على كثريٍ  دُ رِ نا نَ ؛ ذلك أنّ  واالحتمال بسَ يفرز اللّ  خفاء للعالمةِ  كلّ   أنّ  قريرِ التّ ن هذا مِ  ، وليس املقصدُ  الكلمة

 وأمثلةُ  ، ةخارجيّ وأنظارًا ة سياقيّ   منها مسرتفدين قرائنَ املتعنّي  ، فنقتنصُ  ال تظهر فيها العالمة اليت من اجلملِ 
 عندها: غين عن الوقوفِ تُ  كثرةً   كثريةٌ   هذا امللحظِ 

 الطالب األعمى رأيت أخا... رفيق أخي مصطفى. أيتر                        

  إىل خفاء العالمةِ  ثانيةً  نعودُ أوالِء  حنن ها 
ُ
 ،ال بَ الطّ  بس؛ ف األعمى ق د يك ونُ واللّ  دِ ع دّ التّ  ي هِ ب الولوج يف تِ  نِ ذِ ؤْ امل

 ، ومصطفى قد يكون الرفيق ، وقد يكون أخاه: أخاه يكونُ  وقدْ 
 التعلق:-

 مب ا تع ودُ  الكلم اتِ  يف ربط بعضِ  اشتباهٍ  إىل فضيَ ة لتُ كيبيّ ة الرتّ ياقيّ السّ  العالقاتُ  تتداخلَ  أنْ   حيدثُ  قدْ 
،  خمصوص    ةٍ  يف ح    االتٍ  املوص    ولِ  ق االس    مِ يف تعلُّ     اش    تباهٌ  ذل    كن ، وِم     ن    ةمعيَّ  مواض    عُ  ش    تباهِ ، وهل    ذا اال إلي    ه
 هذا الوصف النظري: ياً يلّ بياناً تطبيقيّ  اآلتيةِ  يف األمثلةِ  منه، ولعلّ  املستثىن، وتعيني  فة،وصاحب احلالوالصّ 

 رأيت غالمي الفريقني الذين فازا – رأيت شقيقة أخيت سعادَ -  صديَق أخي إبراهيمَ  رأيت        
،  ببنج  اح الط  الّ  علم  تُ :" حن  و، وذل  ك  املس  تثىن من  ه تعي  نيِ  اش  تباهُ " قالتعلّ  ظ "َح  لْ ن مَ اآلت ِم   بساللّ   نِم  و 
: أي  الك  لّ  عل  ى" بعَض  هماملس  تثىن " : ه  ل يع  ودُ  س  ؤالٌ  يس  توقف الس  امعَ  وههن  اهم". بعَض   إالّ  األس  اتذةِ  وع  ودةِ 

 فقط   األساتذةِ على  يعودُ  ، أمْ  ِ واألساتذة بِ على الطالّ 
 مرونة الجملة العربية:-
 تغيريَ  ذلك أنّ   ؛ةِ العربيّ  اجلملةِ  ن مرونةِ اآلت مِ  بسُ اللّ " قالتعلّ " مع ملحظِ  اليت تتضافرُ  املواضعِ  نومِ 

بني  الفصلُ  يطولُ  ، فقدْ  ةِ نيويّ ة البِ ياقيّ السّ  العالقاتِ يف  على اشتباهٍ  - يف مواضعَ  -ة يعمل الكلم األصليّ  مواقعِ 
يف  د العواملِ تعدّ  ثُ دِ حيُْ  ، وقدْ  واحتمالٌ  ه وهمٌ ، ليعقبَ  البنيويّةِ  العالقاتِ  خلِ بتداهذا  ذنُ ؤْ ، في ُ  واملعمول العاملِ 
 ه: بعاملِ  قُ املعمول الذي يتعلّ  يف تعينيِ  اشتباهاً  الواحدِ  ياقِ السّ 

 .اليومَ مبجيئ سرّي  عملتُ  . يوم االثننيا إىل عكّ  أسافرأن   قررتُ  -1: اآلتيةِ  يف اجلملِ   لننظرْ  -6
 

  :ذ ُ الح  - 
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 ياقِ الّس  الل ةِ لدّ   أنّ تب نّي  ، وق دْ  ةالكالميّ  يف األح داثِ  ش ائعةٌ  ظاهرةٌ  ،يف الكالم" االقتصادأو " احلذفُ 
 ةِ الكالميّ    يف األح   داثِ  ى بوض   وحٍ تتجلّ    ه   ذه الظ   اهرةَ  أنّ   ، والظ   اهرُ  ع   ن احمل   ذوفِ  الكش   فِ فض   اًل جل   ياًل يف 

 عريض ةً  د قاع دةً ر امل بّ ق رّ  فقدْ ،  هذه املباحثةِ  لبِ طْ على مَ  القدماءُ  عرّج اللغويّون ، وقدْ  من املكتوبةِ  أكثرَ  املنطوقةِ 
 ،ب"املخاطَ   ه ج  ائز لعل  مِ اس فحذفُ  النّ   عن  دَ  جاري  اً  الق  ولِ م  ا ك  ان معلوم  اً يف  فك  لُّ : " ، وه  ي واص  لأساس  ها التّ 
، وإخال ه  وإفه ام إبان ةٍ  بُ لَ طْ ه و مَ ، و  ه ذا املطل ب لِ بَ ن قِ آٍت ِم  غ ة ل بسٌ اللّ  أهلِ  على دَ رِ يَ  أنْ  ضُ رِ عْ ي َ  قدْ   ،ولكنْ 
ه س ياقِ  نِم ه بع د انس الخِ  املكت وبُ  الكالميُّ  احلدثُ  يغدوَ  ن ذلك أنْ ، ومِ  واملكتوبِ  املنطوقِ  املستوينيعلى  يقعُ 

 اتميّ املقا ةِ ، وأدلّ  اإلبان ةِ  عناص رِ بع ض  دَ َق ف َ  املكت وبَ  هذا احل دثَ  وال خيفى أنّ  ، ة هذهاًل للعلّ ساً حمتمِ لبِ احلّي مُ 
 ةِ احليّ  ةِ يف األح داث الكالميّ  بسُ ، فيق ع اللّ  يف هذه اجله ةِ  احلالِ  اللةُ ودِ  اتُ املقاميّ  تشفعَ  أحياناً أالّ  حيدثُ  ، وقدْ 

 بُ عق  يُ ، ف َ  وتطوي لٌ  للقولِ  ه بسطٌ فيه يعوزُ  الكالمّي الذي يشرتكُ  احلدثَ  أنّ  من احلاالتِ  كثريٍ يف   املرءُ  ، ولذا يدُ 
 ، ماذا تعين  مل أفهم . من الذي جاء  أفصحه ب : مل يستوقفْ  إنْ  القائلِ  على

 : معانيها دوتعدّ المعاني"  حرو ُ " -
 يك ونَ  الع ريض أنْ  ن ه ذا العن وانِ ِم  ، وليس املقصدُ  بساللّ  لوقوعِ  حةِ املرشّ  املواضعِ من  آخرُ  موضعٌ  هذا

 محي دٌ  م حت ّوطٌ ال ذي تق دّ  أنّ  وأحس بُ ،  املع اين يف  ه يفض ي إىل ت داخلٍ ذلك أنّ   ؛رادٍ باطّ  مفتوحاً " ناوبالتّ باب "
 حرف اً  فقد تكون امساً، وق د تك ونُ  ،"مان ذلك "ومِ  ، اللفظيّ ك ن حروف املعاين ما هو كاملشرتَ منه، وأّن مِ  ال بدّ 

 ولكنْ ،  موصوفةً  ة ونكرةً باً وخبيّ استفهاماً وشرطاً وتعجُّ  تكونَ  ن ذلك أنْ ، ومِ  هلا مواضعَ  فإنّ امساً  ، وإذا كانتْ 
 أنّ ي ذهب إىل  أو ق دْ   ، امل رء ب ني معني ني أو أكث رَ  دَ يرتدّ  ، كأنْ  يف معاين احلروف تداخلٌ  هباعثُ  اشتباهٌ  قد حيدثُ 

" ق  د  هبن ال  ذّ ِم  بش  يءٍ  جئت  كُ ، ف"م  ن"يف قولن ا " مي م ا تق  دّ جتلّ   اآلتي  ةُ  ، واألمثل ةُ  آخ  رَ  حرف اً م  ا ق  د ق ام مق  امَ 
 الفرق بينهما جلي. كون للتبعيض أو بيان اجلنس ، و 

 حوّي: النّ  منِ الزّ  اشتباهُ  -
 ن هذه القسمةِ مِ  ما يظهرُ  لُ وأوّ  ، منُ الزّ  لُ ها األوّ مُ حمتكَ  ، وهي قسمةٌ  واألمر إىل املاضي واملضارعِ  األفعالُ  مقسَ تُ 

 هو  ياقَ السّ  ذلك أنّ  ؛ ه يف الغالبن سياقِ مِ  وهو منسلخٌ  الفعل إالّ  د زمنَ ال حتدّ  ةٌ عامّ  اأنّ  العريضةِ 
ُ
 متكَ حْ امل

فقد حيدث أن ، ه البنيويّ يف سياقِ  زمن الفعلِ  يف تعينيِ  اشتباهٌ  حيدثُ  قدْ  ، كنْ ول،  الفعل زمنِ  يف تعينيِ  لُ األوّ 
 ، وقد يكون زمنه خمالفا للصيغة اليت ورد عليها، وأمثلة هذا كثرية يف البحث. واالستقبالَ  املضيَّ  حيتمل

 ة: حويّ المعاني النّ  اشتراكُ 
 ملعنينيحًا مرش   صريفيُّ القالب التّ  يكونَ  ، كأنْ  ةِ حويّ املعاين النّ  ن تداخلِ بس مِ اللّ  يقعَ  أنْ  حيدث وقد 

، وأمثلة هذا املوضع   همعىن على غريِ  : املقايّل واحلايّل فضاًل يف ترجيحِ  ياقنيللسّ  ولكنّ  ،ني متباينني أو أزيدحنويّ 
 كثرية يف البحث.


