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أجزاالجىاساواعشزوطااعندىي افياتنىيعاامل اني

مدمداخاعدااعزهاوي 

|| جسهُابطؿىبٌى ||  ؤوادًمُت باشان شهحر للهلىم الهسبُت وؤلاطالمُت

ٌ :اامللخص و اإلاهاوي البدث جىاو ت في جىَى ت الدكُلت  ؤزس الجىاشاث والشسوؽ الىدٍى  ؤهثر بهؼ ما ؤححز فُه لمً خالٌ جبُان الفسوق اإلاهىٍى

ِر الحسهت نً  رُ وهُف ًفصح حغح  ، وحٍه  ًم مظاثل ؤححز فحها وحهان ؤو زالزت ؤوحه والىهذ اإلالؿىم واإلاخطىص باإلادح  وذلً في، اإلاهاويحغح 

 وبح  ، ً جىاٌو شسوؽ الىداة فُما ًىىب نً الفانلوهرل، ؤو الرم و"بله"
ّ
زم ، ما اطخيبؿذ نلى ؤطاض اإلاهنى وألحلهن ؤن جلً الشسوؽ به

 . خخمذ بالىخاثج التي جىضل بلحها البدث

. اإلاهاوي، الشسوؽ، الجىاش:ااعكةماتااملفتاخي 

:ااملقدم 

ٍُ ، الحمُد هلل وخَدٍ  : وبهُد ، والطالة والظالم نلى َمً ال هبي  بهَد

ؤنانهم نلى ذلً اللغت الهسبُت بما جمخلىه مً ؾاكاث في ، فطاخت وبُانو  بديهت وازججاٌ الهسب ؤَلفةن 

ُ ؼ هللا لهرٍ اللغت نلماء ، ومسوهت في التراهُب، ودكت في ؤلافطاح نً اإلاهاوي، وطهت في اإلافسداث، الخهبحر وكد ك

ا وضسفها وبالغتها ا وفطلىا ومج. . . ، دزطىا ؤضىاتها وهدَى ا وهكمَى هم الىداة الرًً اطخيبؿىا كىاندَا وبّىبَى

ً  مً ًلسؤ بهؼ ما ؤحاش ، ؤخيامها سبما قً ؤن ذلًف، ولم ًىهم الىكس في ذلً، ؤو اشترؾٍى في بهؼ ألاخيام وٍلى

ٌر في اإلاهنىه وان إلاجسد الخىشحر ؤو الخهلُد مً دون ؤن ًدبه  . حغح 

 في ؤي مُدان مً مُادًً الهلىم بال بذا اإلافسوع ؤن ال ؤو مً البدهي بن  
ً
خد ًمىىه ؤن ًجحز ؤو ٌشترؽ نلمُا

ىداة ؤححز فُه ؤهثر مً وحه واهذ مخطىزة في ؤذَان ال مافاإلاهاوي الجصثُت فُ، وان نلى دزاًت جامت ومهسفت واملت برلً

ت ىا نلى شيللىجها لم جإج، ألاواثل ت مخياملت هخيامل ألاخيام الىدٍى را ، زىاًا ألابىابفي  بشىزتث مبل شرزا، هكٍس َو

 ، هما كد ًفهم َمالبدث ال ًداٌو الاهخلاص مً حهىد
ً
ت التي ، بل الهىع جماما فهى ًداٌو بزباث دكت ألاخيام الىدٍى

اكس   و في اإلاهاوي التي َا ؤو الشسوؽو بُان ؤن الجىاشاث التي ؤحاش  ِمً خالٌ زَو ا تهدف بلى الخىَى ، والخفجِن بها اشترؾَى

 نلى ذلً بمظاثل
ً
، والجىاش الري ؤنىُه لِع حغحر الحسواث فدظب، مً ول مجهما حهبر نما يهدف بلُه البدث مظخدال

ت في اإلاظإلت الىاخدة، بل حغحر وحٍى ؤلانساب مو الحسهت الىاخدة ؤًػا ونىد جددًد َرا ، وهرلً حغحر الشسوؽ الىدٍى

ًخددد اإلالام الري ًيبغي ؤن جيىن الحسهت ؤلانسابُت  ؤو الشسؽ الىدىي  الخغحر في اإلاهنى مو حغحر الحسهت ؤو وحه ؤلانساب

وشسوؽ ، مظاثل مً الجىاش الىدىي : وكد ؤدزث البدث نلى مؿلبحن، فلهوَ  ؤو وحٍى ؤلانساب مو الحسهت الىاخدة

 . الىداة في هاثب الفانل

را البدث خؿىة مً مشسوم ؤشمل ًداٌو دزض الىدى هما جطىزٍ ؤحدادها الىدا ة ألاواثل مً خالٌ زبـ َو

ت بمهاهحها الهامت والجصثُت الدكُلت التي قل كظم هبحر مجها خبِع جطىز ألاحداد والشسوؽ الجىاشاث ولم ، الىدٍى

ىان . ًخسج مىه في هخبهم بال شرزاث كلُلت مخىازسة َىا َو
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المعاني  والشروط النحوية في تنويعثر الجواز أ (84) الرهاوي

 :اإشكاعي ااعبدث

تاللازت لىخب الىداة ألاواثل ًجدَا ال جلخطس نلى ألاخيام   بل ًجد فحها الىدى واللغت والبالغت ، الىدٍى

م الصمً والدزاطاث ولىً . . والىلد والفله   ُحّسِدَ مو جلد 
ً
 مدػت

ً
، الىدى مً اإلاهاوي كلُال كلُال ختى واد ًطحر ضىانت

طل نً 
ُ
هم بالخ طلتفةذا ما زاَم ؤخٌد مد  حظىِز ال، الىدىووحدها نلَم اإلاهاوي كد اهفطل ؤو ف ل نلى بَُجهما ات  ؿف 

واإلااطف ، حهنى باإلاهاوي دون الىدى بالغتال هخبو ، حهنى بالىدى دون اإلاهاوي الىدى  هخبجُد ضسها هو ، 1ضىانِت البُان

 ؤن 
ً
 مىاهَج خلا

َ
 نً اإلاهاوي، كد ُبىِْذ نلى ؤطاطه ىا الخهلُمُت

ً
دزض اإلاهاوي ، فطاَز الؿالُب ًدزُض الىدى مىفطال ٍو

 نً اللىاند
ً
ِفه وجىىحِرٍفهى ، مىفطلت  بهَؼ مىاغِو خرِف اإلابخدؤ وجلدًِمه وجإخحِرٍ وحهٍس

ً
ِز الىدى مشال دز ض في ملس  ًُ ،

ه ِ
ّ
دز ض في ملسز اإلاهاوي ؤغساَع ذلً ول را البدث مداولت لخإهُد مخاهت ازجباؾهما وجياملهما، وٍُ . َو

 :امنهجااعبدث

، ؤو جطلح ألهثر مً مىهج، في البدث مهُىا وول مادة مدزوطت جلخض ي مىهجا، ومخهددة مىاهج البدث هشحرة

والباخث ًخخاز مجها ما ًساٍ ألاوظب في ، ؤو باألخسي فةن اإلاادة جيىن مفخىخت ألابىاب إلاهكم اإلاىاهج كدًمت ؤو خدًشت

هىد بالىفو نلحهما مها، وكد حدث ؤن خحر مىهج ًدلم زبـ الىدى الهسبي باإلاهاوي، دزاطت جلً اإلاادة ػو جسار ، َو ٍو

حداد ودزاطاتهم مىغو الهىاًت والخلدًس َى اإلاىهج الرويي الخدلُلي الري ؤزى ى الشُ  الجلُل نبد اللاَس الجسحاوي ألا 

خه في، الىدىي كىاندٍ . الىكم وبنى نلُه هكٍس

:ااعدراساتااعسابق 

 . بىغاشي ، حامهت كاز ًىوع، مساحو الؿلحي. د: الجىاش الىدىي وداللت ؤلانساب نلى اإلاهنى -1

ذ، مدمىد خظً الجاطم. د: اش في الفىس الىدىي الجى  -2  . م2016، 456الهدد، 37اإلاجلد ، خىلُاث حامهت اليٍى

ٌ : زطالت ماحظخحر، الجىاش الىدىي في هخب مهاوي اللسآن للفساء وألاخفش والصحاج -3 حامهت ، ندهان خظحن مدلى

. م2013، الهساق، اإلاشنى

حن مً  -4 ه ختى مىخطف اللسن السابو الهجسي الجىاش الىدىي وندمه في ؤخيام الىدٍى :زطالت ماحظخحر، طِبٍى

 . م1991، حامهت الحرمىن، خمدة ؤبى شهاب

ه والفساء -5 ، حامهت الحرمىن، خلُفت الطمادي: زطالت ماحظخحر، الجىاش الىدىي في الهالمت ؤلانسابُت نىد طِبٍى

. م2005

م. م: ؤطباب الجىاش في الىدى الهسبي -6 الهدد الشالث/بوظاوي/، جلت حامهت هسبالءم، طهُلت خؿاف نبد الىٍس

. م2012

وهرا كىلهم ًدرف الفانل لهكمخه وخلازة اإلافهٌى ؤو بالهىع ؤو للجهل به ؤو للخىف نلُه ؤو مىه وهدى ذلً فةهه )ًلٌى ابً َشام:  1

. 853مغني اللبِب ص . (ضىانت البُانجؿفل مجهم نلى 
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 الرهاوي (01) المعاني  والشروط النحوية في تنويعثر الجواز أ
 

 
ا
 :امناالجىاسااعندىي امسائل:اأول

 :اتمييزااملقادًز:ااملسأع األاولى

هدى نىدي زؾٌل ، ـ"مً"ـ والجس بِ ، وؤلاغافت بلى الىىسة، بهه ًجىش فُه الىطب: وؤما جمُحز اإلالادًس فلاٌ الىداة

 
ً
ٌٍ ، بسجلاال ٌٍ ؤو زؾٌل مً ب، ؤو زؾُل بسجلا ر اإلاهاوي 2. سجلا فما اإلاهاوي التي ، وال شً ؤن حغحر اإلاباوي البد  ؤن طُادي بلى حغح 

ر اإلاباوي؟ ؤنني حىاش حغحر الحسواث وما ًدبهه مً حغحر اإلاهاوي  . جسجبذ نلى حغح 

جس  باإلغافت نىدما ًيىن اإلالطىُد في الترهُِب آلاالِث  ًُ " ًدٌ فلىلً "نىدي زؾُل . بن جمُحز اإلالادًس  ٌٍ بسجلا

صزم : كاٌ ؤبى خُان. نلى ؤن  نىدن آلالت التي هي السؾل هفظه ال البرجلاٌ ًُ ٌُ بها ؤو ًىشن ؤو  يا ًُ د آلاالث التي  ٍز
ُ
" وبذا ؤ

يذ ؤلاغافت نلى مهنى الالم  ُ ٌ ، وال ًجىش الىطب، = حه  نظٍل : فخلى
ُ

ُد الىناء الري ًيىن فُه الهظل، لي قسف ، جٍس

ُد ، وكفحُز ُبّسٍ  ٍس
ُ
ٌُ بها الُبر   ج يا ًُ ٍذ ، آلالت التي  ُد به آلالت"، وزؾُل ٍش ٍس

ُ
 3. ج

ه "َرا باب ما ًيخطب اهخطاب الاطم بهد . بـ"مً" ففُه جىهٌُد للخمُحز وبشالت للشً نىه ٍُ ا حس  وؤم   كاٌ طِبٍى

". . . . اإلالادًس
ً
 : لهمؤما كى  ": وكاٌ ابً الظساج 4. فُخدخُل "مً" َهىا هدخىلها في "هم" جىهُدا

ً
د زحال وؤهسم ، خظبً بٍص

 
ً
ٍد مً زحل، به فازطا ٌ ، وهلل دٍز مً شانس، وؤهسم به مً فازض، وخظبً ًٍص م: وؤهذ ال جلى وال َى ، نشسون مً دَز

ؤال جسي ؤهً ، فإدخلذ "مً" لخخلطه للخمُحز، فالفطل بُجهما ؤن ألاٌو وان ًلخبع فُه الخمُحز بالحاٌ، ؤفٍس مً نبد

 ؤهسم به : لى كلذ
ً
 ، فازطا

ً
 : وهرلً بذا كلذ، لجاش ؤن حهني في َرٍ الحاٌ، وخظبً به خؿُبا

ً
وهم ، هم غسبذ زحال

ا، غسبذ مً زحل  : لم ًدز الظامو ؤزدث، هم غسبذ: وبذا كلذ. حاش ذلً؛ ألن "هم" كد ًتراخى نجها ممحَز
ً
هم مسة

 ؟ ؤم
ً
 واخدا

ً
 . 5فدخٌى "مً" كد ؤشاٌ الشً"، هم غسبذ مً زحٍل : غسبذ زحال

ا هطبه فهىدما ًيىن اإلالطىُد مً الىالم الخمُحَز  " فهرٍ اإلالادًس بذا هطبذ نجها الخمُحز : كاٌ السض ي. وؤم 

 6. ؤزدث بها اإلالدزاث ال اإلالادًس"

 :ااعن تااملقعىع:ااملسأع ااعثاني 

، اومً وهذ الىىسة جخطُطه، واللطد مً وهذ اإلاهسفت جىغُدها، اإلاىهىث بما ؤن ًيىن مهسفت ؤو هىسة

يىن كؿو الىهذ ، فةن لم ًدخج بلُه حاش فُه اللؿو، والخىغُذ ؤو الخخطُظ كد ًدخاج بلى الىهذ فُجب ؤلاجبام ٍو

م: هدى، في مهسع اإلادح ؤو الرم ؤو الترخم ٍد الىٍس  ، وؤنسغذ نً نمٍسو البخُُل ، مسزث بٍص
ُ

، وؤنىذ ؤخي الػهُف

 : وألاغساع التي ًفُدَا كؿهه هي

 . ىحُه نىاًخه واَخمامه بلى اللفل اإلالؿىم مً خالٌ اإلاخالفتلفذ اهدباٍ الظامو وج -

ادة اإلادح ؤو الرم ؤو الترخم - ، ذلً ؤن ضفت اإلاهسفت ًاحى بها لإلًػاح وبشالت الاشتران اللفكي، ٍش

ا نلم ؤن َرٍ الطفت كد اشتهس بها مىضىفها وؤمً الخباطه بصخظ آخس كؿهذ ولى لم جىً ، فلم 

 . كؿهها اإلاخيلممهلىمت نىد الظامو إلاا 

                                                                    

 666-1/665، وشسح ابً نلُل 4/1630، وازحشاف الػسب 383-2/382اهكس: شسح الدظهُل  2

 1631-4/1630ازحشاف الػسب  3

 3/35، واإلالخػب 2/174الىخاب  4

 2/73، وشسح اإلافطل 1/308ألاضٌى  5

 2/57شسح اليافُت  6
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 الرهاوي (00) المعاني  والشروط النحوية في تنويعثر الجواز أ
 

جبهذ الطفت لياهذ ، ذلً ؤن جىشحر الجمل ًىاطب ذلً، ؤلاؾىاب في اإلادح ؤو الرم ؤو الترخم -
ُ
ولى ؤ

د اإلادح مدخا والرم ذما والترخم ، الجمل ؤكل فُادي بلى كلت مهاوي اإلادح ؤو الرم فلؿهها ًٍص

 
ً
 . جسخما

لؿو مً ألاٌو ؤنهم بذا ؤزادوا ججدًد "وفاثدة ال: كاٌ ابً اللُم. ججدًد اإلادح ؤو الرم ؤو الترخم -

وولما هثرث اإلاهاوي ، مدح ؤو ذم حددوا الىالَم؛ ألن ججدًد غحر اللفل ألاٌو دلُل نلى ججدد اإلاهنى

 7. وججدد اللفل وان ؤبلَغ "

وبن وان ، وبذا وان مسفىنا حاش اللؿو بلى الىطب، والىهذ بذا وان مجسوزا ًجىش فُه ؤلاجبام والسفو والىطب

 نً آلاخس. 8ىبا حاش فُه اللؿو بلى السفومىط
ٌ

 . وليّلٍ مهنًى مخخلف

ذلً ؤن ضفت اإلاهسفت ًاحى بها غالبا ، ؤما ؤلاجبام فلخىغُذ اإلاىضىف ومىو الخباطه بصخظ آخس -

 . لإلًػاح وبشالت الشً الري ًيىن في اإلاهسفت وزفو الاخخماٌ الري ًخجه بلى مهىاَا

مخإضل فُه  وف فلبُان ؤن ما مدح به اإلاىضىف ؤو ذم زابذ لهوؤما السفو نلى ؤهه خبر مبخدؤ مدر -

كاٌ ؤبى خُان في جفظحر . هإهه ؾبو مً ؾبانه ذلً ؤن الجملت الاطمُت جفُد الشباث والدوام

فُيىن ، ألنها جدٌ نلى زبىث الحمد واطخلساٍز هلل حهالى. . . " وكساءة السفو ؤمىً في اإلاهنى: الفاجدت

 . 9. . . لس هلل حهالىكد ؤخبر بإن الحمَد مظخ

 : وؤما الىطب فُفُد ؤن زمت ؾسفحن -

األاول  ى فانل ؤمدح ؤو ؤذم ؤو ؤجسخم: م َو فُيىن اإلادح ؤو الرم ؤو الترخم مً ، اإلاادح ؤو الرام ؤو اإلاترّخِ

ز  بصخظ اإلاخيلم وبصمً الفهل اإلاػازم اإلالد 
ً
 وجلُُدا

ً
. . ": الفاجدتكاٌ ؤبى خُان في جفظحر ، الخازج؛ ألن  فُه جخطُطا

وؤشهس بالخجدد ، فُخخطظ الحمد بخخطُظ فانله، ؤخمد هللا ؤو خمدث هللا: ومً هطب فال بد  مً نامٍل جلدًٍس. 

م  فازجباؽ اإلادح ؤو الرم ؤو الترخم برلً زبما ًجهله ؤكل مما ًيبغي ؤن ًيىن  10. والحدور"
َ
ذلً ؤن ؤفهاٌ ، ومً ز

مً حهت ؤخسي فةن ضدوز اإلادح ؤو الرم مً شخظ بهُىه ، جكل مددودة -ذ مهما واهذ ؤو ؾال -ألاشخاص وؤشمانهم 

ُم نلُه مظخدلا ، زبما ًيىن مسجبؿا بمىكف الصخظ مً اإلامدوح ؤو اإلارمىم
 
ولرلً فةن اإلادح ؤو الرم كد ًيىن اإلاخيل

 له ؤو بما ال ٌظخدل، وزبما ال ًيىن ، ألخدَما
ً
مدَخىن بما لِظىا ؤَال ًُ وبهما ذلً هفاكا ؤو ، ىههفىشحٌر مً ألاشخاص 

 ؤو
ً
 ؤو ؾمها

ً
بت وفي السفو نمىم في اإلادح ؤو الرم ؤو الترخم وبؾالق ، ؤما في خاٌ السفو فةن اإلادَح مً الداخل. . . ، َز

 . جلُُد بصخظ ؤو شمً لهما مً غحر ما

اواعثاني لىىه غحر ، فمدخه َىا مخىسز مخجدد، واإلادح َىا لِع زابخا له هشباجه في طابله، ؾسف ممدوح:

واإلادح ؤو الرم ؤو الترخم في السفو . وهي جفُد الخجدد والحدور، ذلً ؤن الجملت َىا فهلُت، مخإضل فُه ومالشٍم له

 . ذلً ؤن الجملت الاطمُت آهد وؤزبذ مً الفهلُت، ؤبلغ مىه في ؤلاجبام والىطب

دروفاث في اللؿو ال ًترجب نلُه بن  َرا الػسب مً جلدًس اإلا: وبهرا باَن بؿالُن كٌى بهؼ الباخشحن فُه 

ٌظ في الهالمت ؤلانسابُت، مهنى  11. وما َى بال جسخ 

                                                                    

 1/189بداجو الفىاثد  7

 4/1926اهكس: ازحشاف الػسب  8

، ما كاله ؤبى خُان لم ًإث في باب الىهذ، بل في الىالم نلى كساءة "الحمد هلل" بالسفو والىطب، ووحه اطدشهادها 1/34البدس اإلادُـ  9

 لىله في باب الىهذ بهما َى للخدلُل نلى ما جفُدٍ الجملت الاطمُت مً مهاٍن. ب

 1/34البدس اإلادُـ  10

 298الهالمت ؤلانسابُت في الجملت بحن اللدًم والحدًث ص  11
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 الرهاوي (08) المعاني  والشروط النحوية في تنويعثر الجواز أ
 

 :ااملخصىصاباملدحاأوااعذم:ااملسأع ااعثاعث 

 . وبئع الهمل الغدُز ، وهم الخلم الطدُق : هدى 

 : كاٌ الىداة
ً
ٌ  12. ًجىش بنساب اإلاخطىص مبخدؤ ؤو خبرا ؤو بدال صَ  بن  : وؤكى لِع إلاجسد الخىشحر هما  َرا الخجٍى

عي الخِظحر عى بهؼ مد   . بل ليّلِ وحٍه مً ؤلانساب مهنًى له ملاٌم ًلاٌ فُه، اد 

م  
ُ
 ًفُد ؤن  ما مدح به الفانل ؤو ذ

ً
 ماخسا

ً
، مخإضٌل فُه هإهه ؾبو مً ؾبانه، زابٌذ له =فةنسابه مبخدؤ

 إلابخدؤ مدروف ًفُد ؤلاًػاح بهد ؤلابهام
ً
ٍخؿلب ؤلاؾىاب و ، لً ؤن الىالم في مهسع اإلادح ؤو الرمذ، 13وبنسابه خبرا

ان، وذلً ًىاطبه جىشحر الجمل، فحهما والهمىم ، فىهم ؤو بئع مو فانلهما اإلاهسف بالالم الجيظُت مدح ؤو ذم نام 

مً حهت ؤخسي فةن . وؤوضحذ ببهامه وؤشالخه، فلما حاءث الجملت الاطمُت بهدٍ خططذ َرا الهمىم، مىغو ببهام

و بغافت بلى ؤهه ًفُد ما طبم ؤن ذهسجه . غبت في حعجُل الىضٌى بلى الخبر لهلها مً مظىغاث ؤلاًجاش بدرف اإلابخدؤالس 

 . آهفا نىد كؿو الىهذ بالسفو

 
ً
ا بنسابه بدال ولُفاد ، وبهما ًرهس ألاٌو لىدى مً الخىؾئت، الري ٌهخمد بالحدًثفُفُد ؤهه َى " ؤم 

بِىه البدٌ، ًيىن في ؤلافسادبمجمىنهما فػل جإهُد وبُان ال  ىضحه ٍو وفي ذلً مً ، فالفانل نام مبهم ًخططه ٍو

م ما فُه ، وكد ًيىن الشاوي إلاجسد الخفظحر بهد ؤلابهام مو ؤهه لِع في ألاٌو فاثدة لِظذ في الشاوي: كاٌ السض ي. الدشٍى

 في الىفع
ً
 وجإزحرا

ً
 وكها

ً
 14. ٍادة الخهٍسف"مو ش . . . وذلً ألن لإلبهام ؤوال زم الخفظحر زاهُا

: كلُذ ، فُه في بنسابه مبخدؤ جيىن الجملت اطمُت فخدٌ نلى ؤن ما مدح به ؤو ذم زابذ له ومخإضل: فةن كُل

 : ذلً ؤهه اهدظب داللخحن، في بنسابه خبرا إلابخدؤ مدروف ما ًيىن ؤبلَغ في اإلادح ؤو الرم

خدوزه مً خالٌ حملت وهم ؤو بئع الفهلُت  خدور اإلادح ؤو الرم في اإلااض ي مً غحر داللت نلى ججدد:األاولى

ت  . اإلااغٍى

 مً خالٌ الجملت الاطمُت الشاهُت: واعثاني 
ً
 داثما

ً
 . زباث ما خظ به زباجا

ل البالغت غحر ، بغافت بلى ذلً فهى نبر نما طبم بإلفاف كلُلت وحمل ومهاٍن هشحرة  . َرا َو

َه":ااملسأع ااعزاب  
ْ
 :االاسماب دا"بة

 : هدى كٌى ههب بً مالً 15الري ًلحها السفو والىطب والجسًجىش في الاطم 

 َاماتُ 
ً
  هاجرُز الجماحَم غاخُا

ّ
َه ألاهف

ْ
خلِم  بل

ُ
ها لم ج  16هإن 

هإنهـا لـم جخلـم ، فاإلاهنى نلـى زواًـت السفـو ؤن جلـً الظـُىف جتـرن كباثـل الهـسب الىشحـرة بـازشة الـسئوض لإلبطـاز

 فىُـف ألاهـف؟ ؤي بذا واهـذ خالـت الـسئوض، اإلاظـخىزة مىشـىفت قـاَسةؤو جتـرن الهكـام ، مً مدالهـا مـً جلـً ألاحظـام

ـــا بظـــــهىلت، َــــرٍ مـــــو نــــصة الىضـــــٌى بلحهــــا ـــل بلحهـ ـــي ًىضــ واإلاهنــــى نلـــــى زواًــــت الىطـــــب ؤنهــــا جتـــــرن ، فىُـــــف خــــاٌ ألاًـــــدي التـ

                                                                    

 4/2054اهكس: ازحشاف الػسب  12

ى ؤشبه ببدٌ الخفطُل.  13  َو

 381-2/380شسح اليافُت  14

يىن نلى الىدى آلاحي: ، وبن1/156اهكس: مغني اللبِب  15  سابها خظب خسهت الاطم بهدَا ٍو

: مػاف بلُه.   - ؤ ِ
ّ

 بله: مفهٌى مؿلم، ألاهف

: مفهٌى به مىطىب.   - ب
 

 بله: اطم فهل ؤمس بمهنى دم، مبني نلى الفخذ ال مدل له، ألاهف

: مبخدؤ ماخس.   - ث
 

 بله: اطم اطخفهام مبني نلى الفخذ في مدل زفو خبر ملدم، ألاهف

  3/25ح ؤبُاث مغني اللبِب اهكس: شس  16
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 الرهاوي (05) المعاني  والشروط النحوية في تنويعثر الجواز أ
 

ـــا ؤٌظـــس وؤطـــهل، الجمـــاحم نلـــى جلـــً الحالـــت جـــسن واإلاهنـــى نلـــى زواًـــت الجـــس ؤنهـــا جتـــرن الجمـــاحم . فـــدم ألاهـــف؛ ألن ؤمَس

ِ مىفطـــلت نـــً مدالهـــا
ّ

" واطـــخهملذ مجـــسوزة بِمـــً خازحـــت نـــً : كـــاٌ ابـــً َشـــام 17. هإنهـــا لـــم جخلـــم مخطـــلت بهـــا، ألاهـــف

ا بهػهم بـ"غحر"، اإلاهاوي الشالزت َس ى قاَس، وفظ   18. َو

 
ا
 :ااشترظهاااعنداةافياب ضاألاخكاماشزوط:اجانيا

 
ً
، 19في بمظإلت هاثب الفانل وما اشترؽ فُهطإهخلرلً و ، ال ًمىً ؤن ًدُـ بها بدث ههرا وهي هشحرة حدا

 للمهلىم. وطتري ؤن َرٍ الشسوؽ واهذ إلاهاٍن ملطىدٍة ال إلاجسِد الخىشحر ؤو ؤلاغساب
ً
، فاألضُل في الفهل ؤن ًيىن مبيُا

م الغسع بغحر الفانل
 
بنى للمجهٌى لخهل ًُ فالغسع الري ًمىً ؤن ٌهد ؤضال لبىاء الفهل للمجهٌى َى حهلم ، وكد 

ا وان ألاَم  في َرٍ الجملت، بما ًىىب الغسع
 
 في اإلادافكت ، وبًػاح ذلً ؤن  ما ًىىب نً الفانل إلا

ٌ
 زغبت

َ
ت ووان زم 

ِلل مً 
ُ
 ... الفػلت التي هي مىغو خرف وحغُحر نلُه والاَخمام به ه

ً
ه مؿللا

ُ
وذلً ، بلى مدّلِ ما ال ًجىش خرف

 لهرا الاهخلاٌ غحر الظهل مً الفػلت بلى الهمدة ، غحٍروجدطِىه مما كد ًطِبه مً خرف ؤو ، للمدافكت نلُه
ً
وهكسا

ِهَل »فاخخحر له وشُن ، وان ال بد مً وشن ًىاطب زلل َرا الاهخلاٌ والخغُحر
ُ
الري زُلَل هدُجت الاهخلاٌ مً الػم بلى « ف

إلابني للفانل ليىهه ؤكل  " وبهما اخخحر َرا الىشن الشلُل دون ا: كاٌ السض ي. ولغسابخه وليىهه ؤكل  اطخهماال، الىظس

 
ً
ر الشالسي بلى وشن . . . ، اطخهماال ّحِ

ُ
ما غ ِهَل »وبه 

ُ
 في ألافهاٌ« ف

ً
با بذ الفهل مً غسوزة مهىاٍ ، دون طاثس ألاوشان ليىهه غٍس

ىىب نً الفانل بذا ُخِرف ؤخُد ؤزبهت ؤشُاء مخفم نلحها. 20ما ًلىُم به"  : ٍو

 :ااملف ىلابه -0

 و 
ُ

ف ً  الىداة لم ٌهسغىا لخهٍسف اإلافهٌى به ، الخىىحر وبهابت ؤخد اإلافانُل بذا حهددثوؤبسُش ما فُه الخهٍس لى

لىً الشىاَد ، ما خال بهؼ الشرزاث في خالٌ خدًثهم نً بهابت اإلافهٌى الشاوي وجلدًمه، الىاثب نً الفانل وجىىحٍر

لىا
 
وألاهثر ، خلظ مجها ؤهه ًإحي مهسفت وهىسةؤو التي لم جىً هرلً = ًمىً ؤن ٌظخ وألامشلت التي اطدشهدوا بها ؤو مش

؛ ألهه ِبيُابِخه نً الفانل ؤضبذ بمجزلخه، فُه ؤن ًيىن مهسفت
ً
يبغي ؤن ًيىن ذلً ؤضال ؤي اهخلل مً الفػلت بلى ، ٍو

؛ ألهه مديىٌم نلُه، الهمدة
ُ

ف  ألاضُل فحها الخهٍس
ً
 فانال ؤو مبخدؤ

ُ
ٌ ، والهمدة وكد ًيىن ، والحىم ال ًيىن نلى مجهى

 ، وبهُػها آلاخُس طُإحي ذهٍس، غساع طبم ؤن ذهسها بهَػهاأل 
ً
 ؤن ًيىن مهسفا

ً
وفسٌم ؤن ًإحي ، فاألضل في الفانل بذا

مىً غبؿه باآلحي، هىسة ألغساع ًلطدَا اإلاخيلم  : ٍو

وبىاُء الفهل للمفهٌى . ألافهاٌ الىاضبت إلافهٌى واخد بن بىِذ للمجهٌى هاب َرا اإلافهٌى نً الفانل -

ماملطىد مً اإلا  بالفانل وال بالفهل وال بغحَر
ً
ٌ ، خيلم؛ ألن غسغه لم ًىً مخهللا ا ، وبهما بهرا اإلافهى فلم 

 نىاًخه واَخمامه
 
ا وان هرلً وان زمت زغبت في اإلادافكت نلُه، وان غسغه مخهللا به وان مدـ

 
ولم ًىً ، وإلا

وبخالله مدله ، م الجملت مً دوههزمت طبُل لرلً ؤفػل مً بهابخه نً الفانل الجصِء السثِِع الري ال جلى 

 ال ًصح  الاطخغىاء نىه
ً
ٌ ، لُطبذ حصءا ؛ ألهه ، مً حهت ؤخسي فةن  َرا اإلافهى

ً
ألاضُل فُه ؤن ًيىن مهسفت

ه
ُ
ا وان هرلً وان ، هرلً خل  مدل  ما ؤضل ت مشلهفلم   في جإدًت ألاغساع اإلاهىٍى

ً
 ؤو جىىحرا

ً
فا  . حهٍس

                                                                    

  157، والدمامُني الىدىي ص27-3/26اهكس: شسح ؤبُاث مغني اللبِب  17

 1/156مغني اللبِب  18

 3/1325، ازحشاف الػسب 1/215، شسح اليافُت 2/124اهكس: شسح الدظهُل  19

ٌب مً َرا ما كاله ابً حني في الخطاثظ 4/129شسح اليافُت  20  1/174، وكٍس
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 الرهاوي (08) المعاني  والشروط النحوية في تنويعثر الجواز أ
 

ٌ ألافهاٌ الللبُت الىاسخت  - ى ؤشبه 21إلافهىلحن بن بىِذ للمفهٌى حهحن بهابت اإلافهٌى ألاو ؛ ألن ؤضله مبخدؤ َو

مً . فةن هاب نً الفانل وان هرلً، ألهه مديىٌم نلُه، وؤضل اإلابخدؤ مهسفت ؤو هىسة مخخطت، بالفانل

 : ذلً كىلً
ً
ٌد هاجحا ً  ٍش ُ

انل في وبقهاز الهىاًت والاَخمام بمً َى ف، والغسع َىا حهلم الغسع به. ق

ًَ مً بهابخه نً الفانل، اإلافهٌى الشاوي مهنىً   بل ، ولم ًىً زمت طبُل لخدلُم ذلً ؤخظ
ٌ

فةهابخه نىه هشف

د، جإهٌُد نلى فانلُخه في اإلافهٌى الشاوي واإلايظىب ، فال شً ؤن وظبت الىجاح في الجملت الظابلت هي بلى ٍش

 ومهنىً 
ً
وؤحاش بهُػهم . ملت الفهلُت ؤو مهنًى فدظب واإلابخدؤوالفانل في الج بلُه ؤو اإلاظىد بلُه فانٌل لفكا

 
ً
  22جلدًم اإلافهٌى الشاوي وبهابخه مؿللا

ً
دا ً  كاثٌم ٍش ُ

ً  كاثٌم  23واشترؽ بهػهم ؤال ًيىن هىسة. ، هدى ق ُ
هدى ق

 
ً
دا  . ٍش

ا بهابت اإلافهٌى الشاوي فألن الغسع مخهلٌم بالحىم ىلل مً الفػلت بلى الهمدة للمدافك، وؤم  ًُ ، ت نلُهلرلً 

 ال ًصح الىالم مً دوهه
ً
ٌ ، وإلقهاز الهىاًت والاَخمام به، خُث ًطحر حصءا م نلى اإلافهٌى ألاو لد  ًُ  ما 

ً
، ولرلً غالبا

ى   -َو
ً
 . بن وان هىسة ؤفاد الهمىَم في الحىم بلى حاهب ذلً -ؤًػا

ًَ بهاب -  بن بىِذ للمفهٌى خُظ
ً
 وخبرا

ً
؛ ألهه فانل ألافهاٌ الىاضبت إلافهىلحن لِع ؤضلهما مبخدؤ ت اإلافهٌى ألاٌو

 : مً ذلً كىلً، والفانل هما كلىا ألاضل فُه الخهٍسف، في اإلاهنى
ً
ولهل  الغسع اإلاهىىي ، ُمِىذ اإلاجد  ميافإة

 ما ًيىن . الري جادًه اإلاهسفت َىا َى الخخطُظ ؤو الخددًد
ً
جىش نىد الجمهىز بهابت الشاوي الري غالبا ٍو

ِمً اللبُع 
ُ
 بن ؤ

ً
 اإلاجد  : هدى 24هىسة

ٌ
 الهمىِم وندم كطٍس نلى هىم ، ُمِىَذ ميافإة

ُ
والغسُع اإلاهىىي  َىا بفادة

ٌٌ الفلحَر". مهحن نؿَي ما
ُ
 ، ومشله "ؤ

ً
نؿَي الفلحُر ماال

ُ
 . وؤ

حَن﴾ }الصمس : الجملت بهد "كُل" و "ًلاٌ" نىد مً ؤحاش ذلً هدى كىله حهالى - ِ
َ
َهاإلا

ْ
ِه َزّبِ ال

 
َحْمُد ِلل

ْ
﴿ َوِكَُل ال

والحم ؤن الجملت لِظذ بىىسة وال مهسفت؛ ألن الخىىحر ، 25وهشحر مً الىداة ًسي ؤن الجمل هىساث. {39/75

ا ونلى اخخالفها وجىىنها ٍُ دوَن ألافهاٌ والحسوف ودون التراهُب بإطَس ، والخهٍسف مً خىاص الاطم وخَد

ِلها بالىىسة نىد وضف الىىسة بها  جإٍو
ُ
كاٌ . والحم  ما ذهسُث ، ها هىسةفكىىا ؤن  ، وما ؤوكههم في َرا صحت

والجملت مً ، " والحم  ؤن  الجملت لِظذ مهسفت وال هىسة؛ ألن  الخىىحر والخهٍسف مً نىازع الاطم: السض ي

 
ً
 لِظذ اطما

ٌ
ها ، خُث هي حملت

ُ
ل ما حاش وهُذ الىىسة بها دون اإلاهسفت إلاىاطبتها للىىسة مً خُث ًِصح  جإٍو وبه 

ولهل  الغسع الري جادًه بهابت الجملت  26. "كام زحٌل ذاٌَب ؤبٍى: كام زحٌل ذََب ؤبٍى: هما جلٌى في، بالىىسة

 
ً
 وحغحرا

ً
 ؤو ججددا

ً
 . نً الفانل َى جسهحز الاَخمام نلى داللت جلً الجملت زبىجا ودواما

 :املصدرا -8

خفذ الظامو فةن خُف ؤال ًل، ًىىب اإلاطدز نً الفانل بذا ُخرف بلطد جىهُد اإلاطدز الري جػمىه الفهل

يشغل بغحٍر نىه، بلى الفهل لل اإلاطدز مً هطب الفػلت وخفتها بلى زفو الهمدة وزللها، ٍو
ُ
فُيىن خُيئر في خطً ، ه

؛ ألهه ؤضبذ في مىغو لِع للحرف فُه مىفر ى ًىىب نً الفانل بشسؾحن، خطحن مً الحرف وغحٍر  : َو

                                                                    

 ألن اإلافهٌى الشاوي كد ًإحي حملت، وهي ال جطلح للىُابِت نً الفانل وؤلاطىاِد بلحها في َرا اإلاىغو.  21

 3/1329اهكس: ازحشاف الػسب  22

 3/1330اهكس: ازحشاف الػسب  23

 1329-3/1328ازحشاف الػسب  24

 141و 54 – 3/52، وشسح اإلافطل البً ٌهِش 119، واهكس: بًػاح نلل الىدى ص2/769مغني اللبِب  25

 2/298شسح اليافُت  26
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المعاني  والشروط النحوية في تنويعثر الجواز أ (00)  الرهاوي

ت؛ ألن غحر  -  غحر مالشم الىطب نلى اإلاطدٍز
ً
اإلاخطسف ال ًمىً ؤن ًيىن فُه ما طبم ؤن ؤن ًيىن مخطسفا

 
ً
 . كلخه آهفا

-  
ً
 بغسع جلُُد اإلاطدز: بالىضف ؤن ًيىن مخخطا

ُ
 الىضف

َ
ِسؽ

ُ
فمطدز الفهل مؿلم غحر ملُد بال ، وبهما ش

 غحر مىحن
ً
هد كُدا ٌُ واإلاطدز بن قل مؿللا غحر ملُد لم ًىً زمت فاثدة مىه؛ ألن اإلاطدز ، بالصمً الري 

د بىضف خاّصٍ ، لالهام دٌ نلُه الفه ِ
ُّ ُظ  والفاثدة جىمً في َرا اإلاطدز الهام بذا كُ ِ

ّ
لل ه وٍُ

َ
ػُم بؾالك ًُ

﴾ }ًىطف ، شمىله
ً
ا ُّ  َنَسِب

ً
ْسآها

ُ
ٍُ ك َىا

ْ
هَصل

َ
ا ؤ  . {12/2فُيىن هـ﴿ ِبه 

ً
فالغسع الري جادًه بهابت اإلاطدز اإلاىضىف بذا

 . َى الخىهُُد اإلالُد

 باإلغافت -
ً
لىُت، وجىهُدٍ مو الدشبُه، دزلخلُُد بؾالق اإلاط: ؤو مخخطا

ُ
"طحر طحُر : والاخخطاز فلىلً، واإلا

 ٌ فالغسع الهىاًت والاَخمام بظحرٍ . طحَر طحٌر مشُل طحِر الطالححن: الطالححَن" ؤضله بهد بىاء الفهل للمفهى

ر ذهُسٍ خُف مما كد ً، مشابٍه لظحر الطالححن لرلً ؤهابه نً الفانل
ُ
طِب ولىً إلاا ُنِلَم اإلاطدُز وهث

ا الدشبُه فمظخفاٌد مً الطفت اإلادروفت "مشل"، الظامو مً اإلالل والظأمت فُدِرف ا اإلالىُت فجاءث ، وؤم  وؤم 

ً اإلاػاف بلُه مهنى خسف الجس "الالم" ا الاخخطاز فلد وان مً خالٌ الاطخغىاء نً اإلاطدز ، مً جػم  وؤم 

فدل  اإلاػاف بلُه الري َى "طحر الطالححن" ، زم  الاطخغىاء نً ضفخه "مشُل"، "طحٌر" الىاثب في ألاضل

 . ، فىاَب نً الفانل، مدله
ً
ا الخلُُد والخىهُد فلد طبم بُانهما آهفا  فةهابت اإلاطدز اإلاخخظ . وؤم 

ً
بذا

. باإلغافت غاًت في ؤلاًجاش والبالغت؛ بذ ًادي طبهت مهاٍن بيلمخحن

 ببُان الهدد -
ً
وبهما اخخطذ الىىسة به؛ ألن ، سفت جدلم الفاثدةواإلاه، والهدد اإلاددد مهسفت: ؤو مخخطا

 نلى مطدٍز مؿلم حهلم الغسع ببُان جىسز اإلاطدز وجلُُد ذلً الخىسز 
ً
وألاَم فُه ، الفهل إلاا وان دالا

لِل مً الفػلت بلى ميان ، السغبت في اإلادافكت نلى جىساز خدور اإلاطدز والاَخمام والهىاًت به
ُ
ولرلً ه

 بلُه الحىم، الفانل خُث ًمىو خرفه
ً
 نلُه ؤو مظىدا

ً
طبذ مديىما ًُ ىظب دزحت الخهٍسف؛ ألهه  وفُه ، ٍو

د الاخخطاز هاب نً ذلً الخىساز ندُدٍ . ؤًػا جىهُد إلاطدز الفهل بإهثر مً جىهُد فلما ؤٍز

 :اظرف الزمان أو المكانا -3

ًَ ؤخد ما ًدٌ نلُه الفهُل  الهىاًت والاَخمام بل إلاا ووان مدـ ، فلما وان الغسع مخهللا بالكسف، ألن الصم

وخُف اوشغاٌ ذًَ الظامو نىه بالفهل ؤو الفانل ُخرف الفانل الري ٌشيل ، وان ؤَم زهً ملطىد في ذلً الىالم

إخر ما له مً ؤخيام ججهله في ، لُطبذ مدل الفانل، وؤهِب نىه الكسف، خاحصا كد ٌشغل الظامو نً الكسف ٍو

شترؽ لىُابخه . مإمً مً الحرف وغحٍر : نً الفانل شسؾانَو

-  
ً
 ؤو شبهها؛ ألن ما الشمها ال ًطلح فُه ما طبم ؤن كلىاٍ آهفا

َ
. ؤن ًيىن مخطسفا غحر مالشم الكسفُت

-  
ً
والكسف بيُابخه نً الفانل ، ألن الصمان ؤو اإلايان مؿللان وواطهان وغحر مددودًً: بالىضف ؤن ًيىن مخخطا

 نلُه
ً
لُد بؾالكه، فالىضف ًػُم طهخه، لىموالحىم ًيبغي ؤن ًيىن نلى مه، ًطبذ مديىما والغسع مىه ، ٍو

ا خُف اهطساف ذًَ، فاالَخمام في َرا الترهُب مىطبٌّ نلى الصمان، جىهُد الصمً الري ًدٌ نلُه الفهل فلم 

هد بصمً آخس
ُ
، ولم ٌهد زمت ما ًيشغل به ذًَ الظامو؛ ألهه هما حهلم ال ًيىن بال مو الفهل الالشم، الظامو نىه ؤ

 لىً 
ً
د بىضف خاص، إلاا وان شمً الفهل مؿللا ِ

ُّ ا  لم ًىً زمت فاثدة في قسف نام مىىس ولرلً كُ فطاز هـ ﴿ ِبه 

 ﴾ }ًىطف 
ً
ا ُّ  َنَسِب

ً
ْسآها

ُ
ٍُ ك َىا

ْ
هَصل

َ
 . {12/2ؤ

 باإلغافت -
ً
. مػافا بلحها مهنى خسف الجس الري جػمىه اإلاػاف بلُه، لخإدًت ما طبم: ؤو مخخطا
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المعاني  والشروط النحوية في تنويعثر الجواز أ (05)  الرهاوي

 بالهلمُت -
ً
وجفطُله ، والغسع مىه خُيئر جىهُد الصمان الري جػمىه الفهل، هدى ضُم زمػاُن : ؤو مخخطا

بغافت بلى الهىاًت والاَخمام وجسهحز ذًَ ، فهى ًفُد الخبُحن والخفطُل في الصمً بهد ؤلابهام وؤلاحماٌ، وجددًدٍ

ٌٌ غحٍر في الجملت ضالٍح للىُابت بل خرفها حمُ ت مهمى  . هها لخدلُم َرا الغسعالظامو نلُه؛ ألهه لم ٌهد زم 

 

 :اامللجزور -4

ى ال ًىىب نً الفانل بال مو الفهل الالشم ىىبان نىه بذا واهذ الهىاًت والاَخمام به مً دون غحٍر، َو ، ٍو

إلاا وان ذلً وله خُف اوشغاٌ ذًَ الظامو ، وواهذ فاثدة الىالم مىىؾت به، ووان الغسع مً الىالم مخهللا باإلاجسوز

لل بلى ميان الفانل وؤهِب ، الفػلت الري زبما ال ًىاٌ مً الظامو ما ًلطد مىه وما ًساد لهنىه فُىلل مً مدل 
ُ
ه

بهد ما ال ًساد د ٍو  : ولرلً اشترؽ لىُابخه زالزت شسوؽ، نىه لُخدلم ما ؤٍز

ٌ  نلى مهنى زابٍذ  - لت واخدة د لت واخدة في الهمل؛ ألن ما لصم ؾٍس ل م، ؤال ًلصم الجاز ؾٍس ا ولم ًطلح لخدم 

 
ً
 . طبم ؤن ذهسجه آهفا

د به - ِ
ُّ فال ًطلح إلِاا طبم ؤن كلىاٍ، والفانل ال ًدٌ نلُه، ؤال ًدٌ نلى الخهلُل؛ ألن ما دٌ نلى الخهلُل كُ

 
ً
 . آهفا

-  
ً
 نلُه، ألن الىىسة نامت: بالىضف ؤن ًيىن مخخطا

ً
ا هلل لُىىب نً الفانل ؤضبذ مديىما

 
، واإلاجسوز إلا

 ٌ  لرل، والحىم ال ًيىن نلى مجهى
ً
والفاثدة جدللذ ، ً كُد بالىضف هما ؤن غسع الىالم حهلم به ملُدا

ا ، دون ؤن ٌهني َرا ؤن ال كُمت للمجسوز بل همىذ الفاثدة فُه وفي وضفه، بخلُُدٍ فيان مً باب ﴿ ِبه 

 ﴾ }ًىطف 
ً
ا ُّ  َنَسِب

ً
ْسآها

ُ
ٍُ ك َىا

ْ
هَصل

َ
 . {12/2ؤ

-  
ً
لخإدًت مهنى خسف الجس الري جػمىه اإلاػاف بلُه بلى حاهب ما طبم ؤن كلىاٍ: باإلغافت ؤن ًيىن مخخطا

 
ً
 . آهفا

-  
ً
َم ﴾ }الفجس  ؤن ًيىن مخخطا ْىَمِئٍر ِبَجَهى  ًَ وحهله، للداللت نلى الهلم هفظه: {23/ 89بالهلمُت هدى ﴿ َوِجيَء 

لطىد مً الجملت التي َى وألهه اإلا، مدـ جسهحز ذًَ الظامو ونىاًخه واَخمامه لخهلم غسع الىالم نلُه

 . آٍث فحها

م  فةن 
َ
؛ ألهه ألاَم في خمً ز رف الفانل وهُابت اإلافهٌى نىه حاءث زغبت في جسهحز الفهل نلى اإلافهٌى

 ٌ  هُال ًيشغل ذًَ الظامو بالفانل دون اإلافهى
َ

ولم ًىً ، الجملت؛ فالفانل إلاا نلم ولم ٌهد زمت خاحت بلُه خرف

م ؤكطس بلى ذلً مً  م  فةن ألاولى بالىُابت نً الفانل لِع اإلافهٌى . خرف الفانل وهُابت اإلافهٌى نىهزمت ؾٍس
َ
مً ز

ب اإلافهٌى به والحفاف نلُه ُوغو في ميان ، وبهما ما ًلخػُه اإلاهنى، به وال اإلاطدز وال الكسف وال الجاز د جلٍس فةن ؤٍز

 ، الهمدة هُال ًمىً الخخلي نىه
ً
ا  كٍى

ً
د جإهُد الفهل جىهُدا  نلى  هُال ًيىن زمت مىاٌص مً خرفه ؤو وبن ؤٍز

ٌ
ججسئ

وبن ؤهِب ، وبن كطد اإلادافكت والهىاًت بالصمان ؤو اإلايان الري خدر فُه الفهل ؤهِب الكسف، خرفه ؤهِب اإلاطدز

والىداة ًسون ؤن اإلافهٌى به َى ، َرا َى الػابـ اإلاهىىي . الجاز وان اإلاهنى اإلالطىُد خُيئٍر َى مهنى خسف الجس

ىن ٌهدون بهابت غحر اإلافهٌى مو وحىدٍ شاذة، الىُابتألاولى ب . ومرَبهم ؤزعى للمهنى، واليىفُىن ًجحزوهه، والبطٍس

ىن هُابت اإلافهٌى نلى اإلاطدز ونلى الكسف لداللت الفهل نلى اإلاطدز والكسف فخيىن بهابتهما مو ، وزبما زجح البطٍس

ادة التي ال خاحت بلحها  . وحىد اإلافهٌى والٍص

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 م 8104مارس  ــالرابع المجلد  ــاألول العدد  ــ المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث
 

 الرهاوي (05) المعاني  والشروط النحوية في تنويعثر الجواز أ
 

 :ااعنتائج

ت  تبهد َرا البُان لبهؼ الجىاشاث والشسوؽ الىدٍى  : ؤبسش هخاثجه ببُان البدث ؤخخم ودالالتها اإلاهىٍى

 زم الىداة  -1
ً
ت ؤو الشسوؽ واهذ مخطىزة في ؤذَان الهسب ؤوال بُان ؤن اإلاهاوي الجصثُت الدكُلت للجىاشاث الىدٍى

 
ً
ت مخياملت هخيامل الجىاشاث ، زاهُا  . والشسوؽ هفظهاوبن لم جإِث نلى شيل هكٍس

ت والشسوؽ التي اشترؾها الىداة لم جىً للخىشحر -2 بل مساناة للمهنى وخدمت له وبُاها ، بُان ؤن ألاخيام الىدٍى

م اإلاىضلت بلُه  . وبن لم ًفصحىا نىه، فاإلاهنى وان زاثدَم فُما كسزٍو، للؿٍس

ها في اإلاهاوي ال للخ -3 ت بهما واهذ جىَى والجىاش ، ىشحر وؤلاغساب نلى اإلاخهلمحنبُان ؤن الجىاشاث والشسوؽ الىدٍى

 . بل ٌشمل حغحر وحٍى ؤلانساب مو الحسهت الىاخدة، الىدىي ال ًلخطس نلى حغحر خسواث ؤلانساب

ت والشسوؽ في ؤلانساب نً اإلاهاوي والىشف نجها ومساناتها -4  الطخىىاَها، بُان دكت ألاخيام الىدٍى
ٌ
 . فهي الىطُلت

ي لبهؼ ألاخيام والتراهُب هخمُحز اإلالادًس والىهذ اإلالؿىم واإلاخطىص باإلادح بُان الفسوق الدكُلت في اإلاهاو -5

 . وشسوؽ هاثب الفانل، والرم والاطم بهد "بله"

ت لِظذ كىالببُا -6 بل هي إلاً ؤوهم الىكس فحها ملُئت ، حامدة مطؿىهت مجسدة مً اإلاهاوي ن ؤن اللىاند الىدٍى

ت والسواء واللدزة نلى مماشحت ألافيا وما الجفاء الري هسمحها به بال دلُل ندم نمم ، ز وألاذواق واإلاشانسبالحٍُى

ت بحن اإلادشابهاث، فهمىا جلً اللىانَد   . وعجصها نً بدزان دكاثم الفسوق اإلاهىٍى

ناٍ بهؼ الباخشحن مً ؤن حغحر نالماث ؤلانساب ال ًدبهه حغحر في اإلاهنى مً خالٌ بُان بهؼ اإلاظاثل  -7 ببؿاٌ ما اد 

 . ها ؤهثر مً وحهالتي ًجىش فح

 

 :واملزاجعااملصادر 

 

الؿبهت ، بحروث، داز الهدي للؿبانت واليشس، مدمد نلي الىجاز: جذ، الخطاثظ، نشمان، ٌ 392ابً حني  -

 . ث. د، الشاهُت

مدمد مديي الدًً : جذ، شسح ابً نلُل نلى ؤلفُت ابً مالً، نبد هللا بً نبد السخمً، َـ769ابً نلُل  -

 . مطىزة()وسخت ، نبد الحمُد

، داز الىخاب الهسبي، بداجو الفىاثد، ؤبي بىس ؤبى نبد هللا شمع الدًً مدمد بً، َـ 751ابً كُم الجىشٍت  -

 . ث. ؽ. د، بحروث

هجس ، مدمد بدوي اإلاخخىن ، نبد السخمً الظُد. د: جذ، شسح الدظهُل، مدمد بً نبد هللا، ٌ 672 ابً مالً -

 . م1990، الؿبهت ألاولى، للؿبانت

ب، حماٌ الدًً، َـ( 761َشام ألاهطازي )ابً  - مدمد نلي ، اشن اإلابازنم: جذ، مغني اللبِب نً هخب ألاناٍز

 . 1378ٌ، الؿبهت الخامظت، ؾهسان، ماطظت الطادق، خمد هللا

ومىخبت اإلاخىبي ، نالم الىخب ببحروث، شسح اإلافطل، ؤبى البلاء ٌهِش بً نلي بً ٌهِش، َـ643ابً ٌهِش  -

 . ث. ؽ. د، باللاَسة

 : ؤزحر الدًً مدمد بً ًىطف، ٌ 745 خُان ى ؤب -

 الؿبهت ألاولى، اللاَسة، مىخبت الخاهجي، زحب نشمان مدمد. د: جذ، ازحشاف الػسب مً لظان الهسب ،

 . م1998

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





م 8104مارس  ــالرابع المجلد  ــاألول العدد  ــ المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث

المعاني  والشروط النحوية في تنويعثر الجواز أ (04) الرهاوي

 م2005، ؽ. د، دمشم -داز الفىس ، البدس اإلادُـ في الخفظحر . 

ص زباح: جذ، لبِبشسح ؤبُاث مغني ال، نبد اللادز بً نمس، ٌ 1093البغدادي  - ، ؤخمد ًىطف دكاق، نبد الهٍص
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 . م1992، نً الؿبهت الشاهُت وسخت مطىزة، بخُاء الىدى: ببساَُم، مطؿفى -

، الؿبهت ألاولى، دمشم، داز الُىابُو، الدمامُني الىدىي في غىء شسخه إلاغني اللبِب، نمس. د، مطؿفى -

 م 2001

Abstract: Arabs were men of eloquence and manifestation in speech. They were supported by their language " Arabic" with 

what it possessed of a wide range of vocabulary and accuracy in showing the meaning and flexibility of structures. The task 

of the grammarians, in a large deal of it, was only describing the flexibility of the structures rather than inventing ways of 

expressions only to enlarge the number, of the ways. However, who reads what the grammarians have allowed and 

stipulated in some rules, without scrutinizing it he may think, as some researchers claim that it was only for enlarging the 

number or shortening without following what had been admitted in the structure or what had been provided in the rule of 

"changing" in the meaning. This research tries to show that the Grammatical Permissibility functions for variating the 

meanings by means of showing the tiny differences between the meanings that some of which other aspects have been 

permitted. And in demonstrating how the change of the vowel points show the meanings approving that the matter is not as 

it has been claimed. So for that aim I've chosen quests that I find in them two or three aspects such as the Amputated 

Adjective which is devoted for praising or dispraising and "Belhe" and some others. I've also chosen the quest of "the subject 

Representation" on which the grammarians, conditions "term" are many. I've shown that these conditions have been 

established according to the meaning and for it. Then finally I concluded with the consequences yielded by the research.  

Keywords: legal, Conditions, meanings 
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