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 ممخص
َّيجوزََّّإن َّ َّىل َّمفاده: َّعمىَّسؤال َّالبحثَّيأتيَّردا َّىذا عمىََّّالعطفََّّعنوان

شيءَّبحرفَّعطفَّوالفعلَّالمتقدمَّالَّيصلَّإليو؟َّبمعنىَّآخر:َّىلَّيجوزَّالعطفَّعمىَّ
يصلَّإليو،َّكأنَّأنَّتسمطَّالفعلَّالمتقدمَّعمىَّماَّبعدَّالعاطفَّأوَّأنَّيشيءَّوالَّيصحَّ

فيلَّوَّعمىَّ)الشاي(،َّوتسمُّطوَّعميو،َّ،َّواألكلَّالَّيصحَّإيقاعَُّسمًكا وشاًيا أكمتُ تقول:َّ
َّىذهَّالجممةَّ منَّبابَّعطفَّالمفرداتَّأمَّمنَّبابَّعطفَّالجمل؟َّإنماَّيمكنَّالقول:َّإن 

َّتبعاَّلداللةَّالفعلَّ)َأَكَل(،َّأرادَّالبحثَّىناَّأنَّيبينَّاتجاىاتَّ يتحددَّمعنىَّالعطفَّفييا
َّالجمل،َّوأنَّيؤكدَّعمىَّأىميةَّالربطَّبينَّالمفظَّوالمعنى،َّوأنَّيظيرَّ المغويينَّفيَّىذه

َّعمىَّأىمية وصلَّالمغةَّبالفكرَّاإلنساني،ََّّكفاءاتَّالسياقَّوداللتوَّالمتعددة،َّوأنَُّيِصر 
وأنَّيكشفَّعنَّأثرَّداللةَّالفعلَّفيَّبيانَّمعنىَّالعطف،َّأىوَّمنَّعطفَّالمفرداتَّأمَّ

َّمنَّعطفَّالجمل؟َّمعتمداَّفيَّذلكَّكموَّعمىَّالمنيجَّالوصفيَّالتحميمي.
 العطف – الدالالت تعدد – الفعل: مفتاحية كممات
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َّهللَّربَّ َّعمىَّأشرفَّاالحمُد َّوالسالم َّوالصالة المرسمينَّمحمدَّلعالمين،
َّ؛صمىَّاهللَّعميوَّوسمم،َّوعمىَّآلوَّوصحبوَّأجمعين،َّوبعد

َّالعطُفَّ َّىلَّيجوُز َّعمىَّسؤالَّمفاده: َّالبحثَّيأتيَّردا َّعنوانَّىذا فإن 
عمىَّشيءَّبحرفَّعطفَّوالفعلَّالمتقدمَّالَّيصلَّإليو؟َّبمعنىَّآخر:َّىلَّيجوزَّ
العطفَّعمىَّشيءَّوالَّيصحَّأنَّيتسمطَّالفعلَّالمتقدمَّعمىَّماَّبعدَّالعاطفَّأوَّأنَّ

َّ َّتقول: َّكأن َّإليو، َّإيقاعَُّأكمُت سمًكا وشاًيايصل َّيصح َّال َّواألكل َّعمىَّ، و
َّعطفَّ َّباب َّمن َّالجممة َّىذه َّإن  َّالقول: َّيمكن َّفيل َّعميو، َّوتسمُّطو )الشاي(،
َّلداللةَّ المفرداتَّأمَّمنَّبابَّعطفَّالجمل؟َّإنماَّيتحددَّمعنىَّالعطفَّفيياَّتبعا
الفعلَّ)َأَكَل(،َّفإنَّحممتوَّعمىَّحقيقتوَّكانَّالتركيبَّمنَّعطفَّالجملَّوأضمرتَّ

َّ َّالتركيب َّكان َّالتضمين َّعمى َّحممتو ن َّوا  َّالواو، َّفقدَّبعد َّعطفَّالمفردات، من
ضمنتوَّمعنىَّفعلَّيصحَّوقوعوَّعمىَّالسمكَّوالشايَّمعا،َّوالَّتقديرَّفيياَّحينئذ،َّ
أقواٌلَّومذاىُب،َّأرادَّالبحثَّىناَّأنَّيبينَّاتجاىاتَّالمغويينَّفيَّىذهَّالجمل،َّوأنَّ

َّالربطَّبينَّالمفظَّوالمعنىَّيؤكدَّعمى َّوأنَّيظيرَّكفاءاتَّالأىمية سياقَّوداللتوَّ،
عمىَّأىميةَّوصلَّالمغةَّبالفكرَّاإلنساني،َّوأنَّيبرىنَّعمىََّّالمتعددة،َّوأنَُّيصر َّ

أنَّإحدىَّطرقَّالتوصلَّإلىَّالمعنىَّضرورةَّمعرفةَّماىيةَّاألفعالَّالمستخدمةَّفيَّ
التركيبَّودالالتياَّولزومياَّوتعدييا،َّفإنَّلألفعالَّمزيةَّليستَّفيَّغيرَّاألفعال،َّ
َّعطفَّ َّمن َّأىو َّالعطف، َّمعنى َّبيان َّفي َّالفعل َّداللة َّأثر َّعن َّيكشف وأن

َّمعنىَّالعطفَّسيختمفَّىناَّبناءَّعمىَّالم فرداتَّأمَّمنَّعطفَّالجمل؟َّالَّشكَّأن 
َّتحديدَّداللةَّالفعلَّالمتقدمَّوماىيِتو.

وقدَّوردتَّفكرةَّىذاَّالبحثَّمبثوثةَّفيَّكتبَّالقدماءَّوالمحدثين،َّولمَّتفردَّ
َّباىتمامَّخاص،َّكانَّمنَّأىمَّتمكَّالكتب:
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 .َّالبرىانَّفيَّعمومَّالقرآنَّلإلمامَّبدرَّالدينَّالزركشي
 َّينَّالنحويَّفيَّالقرآنَّالكريم،َّلمدكتورَّمحمدَّنديمَّفاضل.التضم

َّعمىَّالمنيجَّالوصفيَّ َّمنَّخاللَّاالعتماد َّالفكرة َّدرسَّالبحثَّىذه وقد
التحميمي،َّوعالجياَّمنَّخاللَّمقدمةَّومطمبينَّوتعقيبَّوخاتمةَّبياَّأىمَّماَّخمصَّوَّ

َّإليوَّالبحثَّمنَّنتائج:
 ص واختصار الكالمالمطمب األول: التضمين والحذف من أىم أدوات تفسير النصو 

 المطمب الثاني: داللة الفعل وتعدد معنى العطف
َّالفضلَّ َّذو َّواهلل َّيشاء، َّمن َّيؤتيو َّاهلل َّفضل َّفذلك َّوفقُت َّقد َّأكْن فإن

َّالعظيم،َّواهللَّمنَّوراءَّالقصد.
المطمب األول: التضمين والحذف من أىم أدوات تفسير النصوص واختصار 

 الكالم
َّمعن َّالَّيتحدد َّالمفَظ َّأن  َّعرفَت َّوأنَّإذا َّفيو، َّالسياقَّالوارد َّعن َّبعيدا اه

المفظَّالَّقيمةَّلوَّوىوَّخارجَّالسياق،َّوأنَّاأللفاظَّمغمقةَّعمىَّمعانيياَّحتىَّيأتيَّ
السياقَّونظموَّويفتحيا،َّإذاَّعرفتَّىذاَّعرفتَّأنَّالسياقَّبقرائنوَّقدَّيتسعَّأحياناَّ
َّليعطيَّالمفظَّأكثرَّمنَّداللةَّويحمٍَّلَّالمعنىَّأكثرَّمنَّوجو،َّحتىَّيمكنَّالقول:َّإن َّ
َّالتيَّتميزَّالمغةَّالعربيةَّعنَّغيرىاَّمنَّالمغاتَّمرونَةَّ منَّأىمَّالسماتَّالمتفردة
مفرداتياَّوحيويةَّتراكيبياَّواتساعَّسياقيا.َّولماَّكانتَّالمغةَّمرنةَّوسياقياَّيمكنَّأنَّ
َّيعبُرَّعماَّيجيشَّبنفسوَّوتفيضَّبوَّمشاعره،َّ يتسعَّتباينتَّطرائقَّمتكممييا،َّكلٌّ

َّمختمف َّوالمشاعر َّاألحاسيُس َّكانت َّأساليبَّفمما َّتمونْت َّآلخر َّشخص َّمن ة
َّالمغويونَّ َّوتحد َث َّالمغوية، َّالمستوياُت َّفكانت َّتراكيبيم، َّوأشكال تعبيرىم،
والبالغيونَّعنَّالمستوىَّالعاديَّوالمستوىَّالفني،َّأوَّالمستوىَّالحقيقيَّوالمستوىَّ
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المجازي،َّأوَّالمستوىَّالمنحرفَّالمعدولَّعنَّأصموَّوالمستوىَّاألصمي،َّمعتمدينَّ
الخطابَّعمىَّقواعدَّفيمَّالنصوصَّوتحميلَّالكالمَّعندَّأىلََّّفيَّتباينَّمستويات

المغةَّومستقبميَّالخطابَّالمغوي،َّوأىمياَّمعرفةَّالمقامَّوالسياقَّاالجتماعيَّالذيَّ
ينطقَّفيوَّالتركيب،َّكماَّحددَّالمغويونَّمنَّقبُلَّأيضاَّعدةَّقواعدَّتسمحَّلممتكممَّ

َّ َّاألصل َّمعرفة َّمنيا َّأخرى، َّمفردة َّإلى َّمفردة َّمن َّالدالالت َّبنقل المغويَّنفسو
َّوالمعنىَّ َّاألصل َّبين َّتربط َّالنقل َّليذا َّمسوغة َّعالقة َّووجود لممفرداتَّالمغوية،

ألنَّاختيارََّّ؛الجديد،َّومعرفةَّالقواعدَّاألصوليةَّالعامةَّلصياغةَّالتراكيبَّوالجمل
َّلمفيمَّ َّقواعد َّأو َّضوابط َّدون َّاعتباطا َّأمًرا َّيكن َّلم َّالمغوية َّالمستويات إحدى

الَّكانِتَّالمغةَّكأًلَّمستب احاَّوضاعتَّدالالتياَّووظيفتياَّالتيَّخمقتَّوالتحميل،َّوا 
منَّأجمياَّوىيَّالفيمَّواإلفيام.َّوكمماَّزادتَّقدرةَّالمتكممَّعمىَّاستعمالَّالمستوياتَّ
َّالمغويةَّ َّكفاءتو َّوالعدولَّعنَّاألصلَّالمقررَّدلَّذلكَّعمىَّقوة الفنيةَّفيَّالكالم

َّوقدرتوَّالعقميةَّوارتفاعَّمستوىَّاألداءَّلديو.
َّالعربيةَّىوَّإنَّأىمَّطرقَّانتقالَّالداللةَّمنَّ َّفيَّالمغة َّإلىَّمفردة مفردة

"أنَُّتضّمنَّفعالَّمعنىَّقوليم:َّىوالتضمينَّوالحذف،َّفالتضمينَّيعرفوَّالمغويونَّب
َّجميعا" َّالفعمين َّمعنى َّفيو َّويكون َّآخر، َّغيرهَّٔفعل َّموقع َّلفظ َّإيقاع َّىو َّأو ،

،َّويأخُذَّحكَموَّٖ،َّأو"ىوَّإشرابَّمعنىَّفعلَّلفعلَّليعاملَّمعاممتو"ٕلتضمنوَّمعناه"
والمزوم،َّأوَّىو"تضمينَّكممةَّمعنىَّكممةَُّأْخرى،َّوَجْعُلَّالكالمَّبعدىاََّّفيَّالتعدي

َّفتكونَّ َّلمعناىا، َّالمناسب َّبالحرف َّكالتعدية َّالمذكورة، َّغير َّالكممة َّعمى َمْبنّيا
َّعمىَّإحداىماَّالكممةَّالمذكورةَّالتيَُّحِذفَّ الجممةَّبيذاَّالتضمينَّبقّوةَّجممتين،َّدل 

َّذىَّْ َّمعناه َّوُيَقد ُر َّبيا، ََّيَتعم ُق َّبعدىاَّما َّالتيَّجاءْت َّعمىَّاألْخَرىَّالكممُة َّوَدل  نا،
،َّوفائدتو:"أنَّتؤديَّكممٌةَّمؤدىَّٗالمتعّمقُةَّبالكممِةَّالمحذوفِةَّاْلُمالَحِظََّمْعَناىاَّذْىنا"
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،َّيقولَّالزمخشري:"الغرضَّفيوَّإعطاءَّمجموعَّمعنيين،َّوذلكَّأقوىَّمنَّ٘كممتين"
بفّنّيٍة،َّفيْذُكَرُهَّبمْفِظو،َّثّمَّيأتيَّ،َّوطريقتو"أنَّيختارَّأحَدَّالفعَمْيِنَّٙإعطاءَّمعنىَّفذ"

بماَّيتعّدىَّإليوَّالفعُلَّاآلخر،َّأوََّيْعَمُلَّفيو،ََّفَيْذُكُره،َّوَيْحِذُفََّمْعُموَلَّالِفْعلَّاّلِذىَّ
َّوَيْسَتْغِنيَّبذكرَّ َّغيرَّذلك، َّأْم َّأكانَّمفعوالَّبو، َّكانَّلوَّمعمول،َّسواٌء َّإذا ذَكَرُه،

َّجممتين" َّعن َّواحدٍة َّتعالَّ،ُٚجمَمٍة َّقولو َّأمواِلكم""َّى:ومنو َّإَلى َّأمواَليم َّتأُكُموا َّوال
ََّرفيٌعَّمنَّفنونَّاإِليجازَّفيَّٛ،"أي:َّوالَّتضموىاَّإليياَّآكمينَّليا"{ٕ}النساء:َّ ،َّفيو"َفنٌّ
َّ.ٜالبيان"

َّلدليل" َّكمو َّأو َّالكالم َّجزء َّىو"إسقاط َّكثيرة10َّوالحذف َّوفوائده ،
مذىبَّوتشوفوَّمنيا:"التفخيمَّواإلعظام،َّلماَّفيوَّمنَّاإلبيامَّلذىابَّالذىنَّفيَّكلَّ

إلىَّماَّىوَّالمرادَّفيرجعَّقاصراَّعنَّإدراكوَّفعندَّذلكَّيعظمَّشأنوَّويعموَّفيَّالنفسَّ
مكانو،َّأالَّترىَّأنَّالمحذوفَّإذاَّظيرَّفيَّالمفظَّزالَّماَّكانَّيختمجَّفيَّالوىمَّمنَّ
َّلذةَّبسببَّاستنباطَّالذىنَّلممحذوفَّوكمماَّ المرادَّوَخَمصَّلممذكور،َّومنيا:َّزيادُة

َّ َّأعسر َّبالمحذوف َّالشعور َّوأحسن"كان َّأشد َّبو َّااللتذاذ َّيقولََّّٔٔكان كما
َّالزركشي.

َّبعضَّ َّفي َّالغامضة َّالداللية َّالقضايا َّمن َّكثيرا َّيفسٍّر َّالذي َّىو َّالتضمين وىذا
"نحُنََّّالتراكيبَّالمغوية،َّفإذاَّرأيتَّفعالَّيتعدىَّبغيرَّحرفوَّالمعتادَّكقولوَّتعالى:

َّيستمعونَّبو" َّبما َّأدىَّ{ٚٗ}اإلسراء:َّأْعمُم معنىَّآخر،َّ،"فالسماعَّحينَّتعدىَّبالباء
َّيتأثرونَّبوَّ َّبما َّونحنَّأعمم َّيحسونَّبوَّويشعرونَّحينَّيسعون، َّبما نحنَّأعمم
وتفصحَّعنوَّنجواىم،َّفمفظَّالسمعَّأدىَّوظيفتوَّحينَّانتظمَّفيَّسياقوَّوأفصحَّعنَّ

،َّأؤَّٕغرضوَّالذيَّتضمنو،َّوىوَّاإلحساسَّوالشعورَّوالتأثر،َّوكمياَّتتعدىَّبالباء"
عنََّّفميحذرَّالذينَّيخالفون"َّتعالى:رأيتَّفعالَّمتعدياَّبنفسوَّتعدىَّبالحرفَّكقولوَّ
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َّأليم َّعذاٌب َّيصيبيم َّأو َّفتنة َّتصيبيم َّأن ََّّ"أمره َّأوَّ{ٖٙ}النور: َّينحرفون َّبمعنى ،
َّبالحرفَّتعدىَّبنفسوَّكقولوَّتعالى: أالَّإنَّعاداََّّيزيغون،َّأوَّرأيتَّفعالَّمتعديا

َّلعادَّقومَّىود" ََّّكفرواَّرب يمَّأالَّبعدا َّ{ٓٙ}ىود: َّفإن  ،َّبمعنىَّجحدوا،َّفإذاَّرأيتَّىذا
َّالتعديَّوالمزوم،َّ َّىي َّالتضمينَّحينئذ َّعمى َّالدالة َّوالقرينة َّكم و، َّيفسره التضميَن

َّمعناه" َّفوق َّمعنى َّمشتق و َّأو َّالفعَل َّيمنُح "التضمين َّفإن  َّرأيت فيفيدََّّٖٔوكما
َّألطفَّاإِليجاز" َّالتضمين"من َّصار َّىذا َّوألجل َّمعا؛ َّابنََّّٗٔالداللتين َّيقول كما

َّعاشور.
َّومرونتيا َّالعربية َّسعة َّدليل َّفنيةَّفالتضمين َّلصياغة َّلطيف َّوباب ،

ذَّقمتمَّياَّموسىَّلنَّنؤمنَّلكَّحتىََّّموحية،َّيقولَّابنَّعاشورَّفيَّقولوَّتعالى: "وا 
َّتنظرون" َّوأنتم َّالصاعقة َّفأخذتكم َّجيرًة ََّّنرىَّاهلَل َّعدىَّ)نؤمن(َّ:"{ ٘٘}البقرة: نما وا 

َّعمىَّىذاَّ َّوالذيَّدل  َّولنَّنقرَّلكَّبالصدق، َّلتضمينوَّمعنىَّاإلقرارَّباهلل، بالالم
.َّومجملَّاألمرَّفيَّالتضمينَّ٘ٔالمحذوفَّىوَّالالمَّوىيَّطريقةَّالتضمين"الفعلَّ

الحرفَّمعَّفعلَّأوَّمشتقَّلمَّتألفو،َّفيوحشكَّالفعلَّويبقىَّالحرفَّأنكَّإذاَّرأيت"
َّعمىَّالتضمينَّتمكنَّالفعلَّوآنسكَّالحرف" َّحممتو َّفإذا َّوازدانَّالمعنىَّٙٔقمقا، ،

َّوتألق،َّوكممتَّصورتوَّفيَّذىنَّمتمقيو.
َّعمىَّك َّأيضا َّبلَّوالحذفَّيردُّ َّالنص، َّمنَّتساؤوالتَّالمعنىَّداخل ثير

َّمبررَّ َّال َّمنصوبا َّلفظا َّرأيت َّفإذا َّالتركيبية، َّالمعنى َّمشكالت َّمن َّكثيرا يفسر
َّتعالى: َّكقولو َّظاىر َّغير َّبعامل َّمتأثرا َّوقع َّأو َّأخاىمََّّلنصبو، َّثمود لى "وا 

َّإليو،ََّّ،{ٖٚ}األعراف:َّصالحا" َّوالمرسل َّالنبي َّذكر َّبدليل َّوأرسمنا، أي:
،َّبدليلَّالسياقَّقبمو،َّ)وسخرناَّمعَّداودَّالجبال(،َّ{ٔٛ}األنبياء:يَح":"ولسميماَنَّالرَّوقولو

}التوبة:َّ:"أنَّاهللَّبريءَّمنَّالمشركيَنَّورسوُلو"أوَّرأيتَّمبتدأَّالَّخبرَّلوَّكقولوَّتعالى
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والالئيَّيئسَنَّمنَّالمحيضَّمنَّنسائكمَّإِنَّارتبتمَّ،َّأي:َّورسوُلوَّكذلك،َّوقولو:َّ{ٖ
،َّأي:َّوالالئيَّلمَّيحضنَّكذلك.َّ{ٗ}الطالق:فعدُتُيّنَّثالثُةَّأشيرَّوالالئيَّلمَّيحضَن"

َّالحذَفَّيفسرَّذلكَّكم و.َّوالذيَّالَّيستطيعَّالتوصلَّإلىَّىذينَّالتفسيرينَّتبقىَّ فإن 
َّطرقَّ َّأىم َّمن َّفيما َّواإلفيام، َّالفيم َّويضيع َّتائيا، َّوالمعنى َّغائبة َّلديو الداللة

َّالوصولَّإلىَّالمعنى،َّوتفسيرَّغوامضو.
َّط َّأىم َّمن َّوالحذف َّالتضمين َّأن  َّفيَّوالحقُّ َّواالختصار َّاإليجاز رق
َّالعربية،َّوعمييماَّمداُرَّأمرَّالمعنىَّوفيُمَّالنصوص.

 المطمب الثاني: داللة الفعل وتعدد معنى العطف
َّمعا،َّ َّبالداللتين َّمحتفظا َّتجعمو َّالفعل َّتضمين َّداللة َّأّن َّسبق َّمما بان
داللةَّاألصالةَّوداللةَّالعدول،َّلكنَّالسؤالَّىو:َّىلَّالتضمينَّىوَّالتفسيرَّالوحيدَّ
لصحةَّتسمطَّالفعلَّعمىَّماَّبعدَّالعاطف،َّويكونَّالعطفَّمنَّعطفَّالمفردات؟َّ

ىَّالعطفَّعمىَّالحقَّأنَّالنحاةَّاختمفوا،َّفصححَّبعضيمَّالمعنىَّبالتضمين،َّوأبق
َّويكونَّ َّوالتقدير، َّبالحذف َّالمعنى َّبعضيم َّوصحح َّالمفردات(، َّ)عطف أصمو

َّ}الرجز{ََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّالعطفَّفرعاَّ)عطفَّالجمل(،َّيقولَّالراجز:َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ
َّٚٔحّتى شَتْت ىّمالًة عيَناىا  عَمْفتيا ِتبًنا وماًء بارًدا 

َّ َّتْأكمو َّما َّوىو َّلمّدواب... َّأن"الَعَمَف َّالمغة َّفي َّوالدابُةَّورد الماشية...
َتْعَتِمفَّتْأكلَّوَتْسَتْعِمُفََّتطُمبَّالَعَمَفَّبالَحْمَحمة...َّوقدََّعم ْفتياَّإذاََّأكثرتََّتَعيُّدىاَّ

َّ،َّوالَّيطمقَّالعمفَّعمىَّالماء،َّألنَّالماءَّلمسقيَّالَّلمعمف.ٛٔبإلقاءَّالعمفَّليا"
َّبابَّ َّمن َّبابَّعطفَّالمفرداتَّأم َّمن َّوماًء( َّتبًنا َّ)عمفُتيا َّجممة: فيل

الجمل؟َّيجبَّالرجوعَّىناَّلمعرفةَّالمقصودَّمنَّالفعلَّ)عمف(،َّىلَّداللتوَّعطفَّ
الحقيقيةَّالعرفيةَّأمَّداللتوَّالمجازيةَّالتضمينية؟َّيقولَّالقرطبي:"والعرُبَّقدَّتعطُفَّ
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َّوالمبَن" ؛َّولذلكَّٜٔالشيَءَّعمىَّالشيءَّبفعلَّينفردَّبوَّأحُدىماَّتقول:َّأكمُتَّالخبَز
َّ َّالتركيبَّبأنو:"قد َّىذا َّعمىَّالشيءَّوالمعنىَّبي نَّالمغويونَّصحة َّالشيُء ُيعطُف

نَّكانَّالمبُنَّالَّيؤكُل،َّواعتمدَّفيَّٕٓفييماَّمختمف" ،َّفعطفَّالمبنَّعمىَّالخبزَّوا 
َّالحذفَّوسوغو،َّ َّالرضيَّىذا َّأجاز َّولذلكَّلما َّالتقديرَّعمىَّالمعني، سبيلَّىذا
َّالعامل َّمعطوفَّعمى َّمقدر َّلعامل َّمعمول َّىينا َّالعاطف َّبعد  قال:"المنصوب

ّنماَّوجبَّٕٔىَّفيمَّالمراد"األول،َُّحِذفَّاعتماداَّعم ،َّوقوةَّداللةَّالفعلَّالمتقدم،َّوا 
َّومكمنَّداللتياَّ َّداللةَّالفعلَّأوالَّألنوَّصمامَّأمنَّالجممةَّومحورَّارتكازىا تحديُد
وألّنَّالماءَّالَّيقدمَّلمعمفَّبلَّلمسقي،َّفالعربَّلمَّتقل:َّأكمُتَّماًء،َّأوَّأكمتَّلبًناَّأوَّ

نماَّتقول:َّشربُتَّماًءَّوشربُتَّلبناَّوَّ شربُتَّشايا،َّفالَّتقول:َّعمفُتياَّأكمُتَّشاًيا،َّوا 
َّماء،" َّسقيُتيا َّتقول: نما َّوا  َّواألثباتَّمنَّماًء، َّيرتضَّالمحققون َّلم َّىذا َّأجل من

كممةَّ)ماء(َّعمىَّكممةَّ)تبنا(،َّمعَّبقاءََّّٕٕ"العمماءَّأنَّتكونَّىذهَّالواوَّقدَّعطفت
َّوجوبَّ َّتقتضي َّالعطف َّوصحة َّاألصمي، َّالحقيقي َّمعناىا َّعمى َّ)عمف( كممة

َّتسمطَّالفعلَّالعاملَّف َّالَّيصحَّصحة َّوىنا َّعمىَّالمعطوف، يَّالمعطوفَّعميو
َّالتسمطَّوالتشريكَّبينَّالمعطوفَّعميوَّوالمعطوفَّفيَّالفعلَّالمتقدم،َّفكأّنيمَّ ىذا

َّالتركيبَّاتجاىين،َّ َّنحوَّىذا َّاتجيوا َّالتسمطَّىنا َّعدمَّصحةَّىذا َّرَأوا :َّاألوللما
العقلَّقدرواَّفعال،َّأي:َّعمفُتياَّتبناَّوسقيُتياَّماء،َّوىوَّتقديٌرَّصحيٌحَّاعتماداَّعمىَّ

والمعنى،َّيقولَّاآللوسي:"وليسَّبمنكرَّحذفَّماَّذكرناهَّلداللةَّالكالمَّعميو،َّفمنَّ
عادةَّالعربَّأنَّيحذفواَّماَّيجريَّىذاَّالمجرىَّويكونَّقوةَّالداللةَّعميوَّمغنيةَّعنَّ

،َّيقولَّالزركشي:"واعممَّأنَّتقديرَّفعلَّمحذوفَّلمثانيَّليصحَّالعطفَّٖٕالنطقَّبو"
ريينَّوالكوفيينَّلتعذرَّالعطف،َّوذىبَّىوَّقولَّالفارسيَّوالفراءَّوجماعةَّمنَّالبص

َّالمفرداتَّ َّعطف َّمن َّذلك َّأن َّإلى َّوغيرىم َّواليزيدي َّواألصمعي َّعبيدة أبو
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َّالمعطوفَّوالمعطوفَّعميوَّجميعا" َّقولَّٕٗوتضمينَّالعاملَّمعنىَّينتظم َّومنو ،
َّ}الطويل{الشاعر:ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 25َوَعْيَنْيِو إْن مْواَله َباَت لو َوْفرُ    َترَاُه كأّن الّمَو َيْجَدُع أْنَفُو 
َّكانَّالجدعَّالَّيميقَّبالعينَّوكانتَّمعطوفةَّعمىَّاألنفَّالذيَّ َّلما فإنو

َّيجريَّمجراه" َّالبخصَّوما َّمن َّبالعين َّيميق َّما َّأضمر َّبو َّالجدع فالَّ ،ٕٙيميق
َّعقالَّوالَّعرفاَّوقوعَّاألكلَّعمىَّالماءَّوالمبن والشاي،َّفعطَفْتَّالماَءَّعمىََّّيصحُّ

َّوالعقميَّ َّالمغوي َّالفيم َّعمى َّاعتمادا َّومعنى َّنحوا َّال َّفقط َّظاىرا َّشكال التبن
َّأيَّ َّبينيما َّمعنىَّمتقاربَّوجامع َّوفييما َّالسقاية. َّفاكتفىَّبالعمفَّعن والعرفي،
بينَّالعمفَّوالسقيَّوىوَّاإلطعام،َّوىذاَّمعنىَّقولَّالمغويين:"تجعلَّالثانيَّعمىَّماَّ

،َّومعنىَّعدِمَّالخروجَّعنَّمقصدَّاألولَّأنَّٕٚعنَّمقصدَّاألول"يميقَّبوَّوالَّيخرجَّ
يكونَّقريباَّمنوَّفيَّالمعنى،َّوتقديرَّالحذفَّيرفعَّالخطأَّالدالليَّووقوعَّالوىمَّفيَّ

 المعنى،َّولذلكَّيقولَّابنَّمالك:
 والواو؛ إذ ال لبس، وىي انفردتْ   والفاء قد ُتْحَذُف َمَع ما عطفت

 معمــــوُلو دفــعـــــــا ِلـــَوْىــــــٍم اتُِّقــي  ـَي بعطِف عــــامــٍل ُمزاٍل قـْد بـَـِقــ
والوىمَّىوَّتوىمَّقدَّيقعَّفيَّالمعنىَّوغموضَّقدَّيمتبسَّفيَّالداللة،َّفتقدُرَّ

َّعامالَّمحذوفاَّدفعاَّليذاَّالوىمَّوابعاداَّلمبسَّوالغموض.
ومنَّىناَّصارَّالتركيبَّبعدَّتحديدَّداللةَّالفعلَّالحقيقيةَّمنَّبابَّعطفََّّ

لىَّىذاَّالوجوَّذىبَّالجميور :َّوالثاني.َّٕٛالجملَّالَّمنَّبابَّعطفَّالمفردات،َّوا 
َّالمعطوفَّ َّعمى َّتسمُطو َّيصحُّ َّفعل َّمعنى َّالمتقدم َّالفعَل َُّتَضمٍُّن التضمين،

َّأ َّباردا َّوماء َّتبنا ََّأَنْمُتيا َّوالتقدير: َّمعا، َّوماءَّوالمعطوفَّعميو َّتبنا َّليا َّقدمُت و
َّمحموٌلَّ َّولذلكَّقالَّابنَّجني:"فيذا َّأعطيُتيا؛ َّأو َّأوَّغذوتيا َّأطعمتيا َّأو باردا،
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َّمعنىَّفعلَّيتسمطَّعمىَّٜٕعمىَّمعنىَّاألولَّالَّلفِظو" َّاألوَل َّالفعَل َّأيَّضم َن ،
المعطوفَّعميوَّوالمعطوفَّمعا،"وضابطوَّأنَّيكونَّاألولَّوالثانيَّيجتمعانَّفيَّ

َّليما" َّعام َّبينٖٓمعنى َّيجمع َّالمضم ن،ََّّ، َّالفعل َّومعنى َّاألصمي َّالفعل معنى
والجامعَّىناَّاإلطعاُم،َّوىذاَّمقصودَّكالمَّالمغويين:"وقدَُّيْعَطُفَّعامٌلَّحذَفَّوبقيَّ

،َّويكوُنَّالكالُمَّٖٔمعمولوَّمعطوفاَّعمىَّمعمولَّعامٍلَّآخرَّيجمعيماَّمعنىَّواحد"
لىَّىذاَّالوجوَّذىَبَّ بذلكَّمنَّبابَّعطفَّالمفرداتَّالَّمنَّبابَّعطفَّالجمل،َّوا 

َّ.َُّٕٖضَّالنحاةبع
َّ}الوافر{ََََّّّّومنوَّقولَّالراعيَّالنميري:ََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ْجَن الَحواِجَب والُعيونا  إذا ما الَغانَياُت َبرْزَن يوًما 33َّوزجَّ
ورَدَّفيَّالمغةَّأّن"الز َجَجَِّرق ةََّمَحطٍَّّالحاجبينَّوِدق ُتُيماَّوطوليماَّوُسُبوُغيماَّ

َّ ٌج،َّواْسِتْقواُسُيما َّوُمَزج  ََّأَزجُّ َّوحاجب َّوُطوٌل... َّالحاجبين َّفي َِّدق ة َّالز َجُج وقيل
َّباإِلثمد" ََّأطالتو َّوقيل َّوطّولتو َّدققتو َّبالِمَزجٍّ َّحاجبيا َّالمرَأُة َجِت َّفالتزجيجَّٖٗوَزج  ،

َّلمحواجبَّالَّلمعيون.
َّالعطف، ََّّالظاىر َّالحقيقية، َّالفعل َّداللة َّعمى َّيجوز َّال وفيياََّّوىو

َّالعيونَّالَّتزجج،َّ َّالعيونا،َّألن  َّالحواجَبَّوكّحمَن ْجَن َّالتقديرَّاألول:ََّزج  تقديران،
نماَّتكحل،َّفالَّيمكنَّأنَّتكونَّقدَّعطفتَّكممةَّالعيونَّعمىَّكممةَّالحواجبَّمعَّ وا 
َّالتحسيُن،َّ َّبينيما َّوالجامع َّاألصمي، َّمعناىا َّعمى َّ)زججَن( َّكممة َّمعنى بقاء

َّوالتركيبَّمنَّبابَّعطفَّالجمل.َّوالت قديرَّالثاني:َّتضمينَّ)زججن(َّمعنىَّحس ن 
َّالحواجَبَّوالعيونا،َّ َّتسمطوَّعمىَّالمفظينَّمعا،َّوالتقدير:َّوحس ن  أوَّجم مَن،َّفيصحُّ

َّوالكالمَّمنَّبابَّعطفَّالمفردات.
َّ}الكامل{ومنوَّقولَّعبدَّاهللَّبنَّالزْبعري:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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َّٖ٘تقمِّدا سيفًا ورْمَحام   ورَأْيت زوَجك في الَوَغى

َّأنَّ َّالمغة َّفي َّوالفرِسَّ"ورد َّلإِلنسان َّيكون َّالُعُنق َّفي َُّجِعل َّما الِقالَدة

َّاأَلمَرَّ َّوَتَقم َد َّىي... ََّفَتَقم َدْت َّالمرَأَة َّوَقم ْدُت َّونحِوىا َُّتْيَدى َّالتي َّوالَبَدَنِة والكمِب
،َّٖٙالسيفَّعمىََّمْنِكَبْيو"احتمموَّوكذلكََّتَقم َدَّالس ْيَف...َّوُمَقم ُدَّالرجلَّموضعَِّنجادَّ

َّفالتقميدَّلمسيفَّالَّلمرمح.
الظاىرَّالعطف،َّوىوَّالَّيجوزَّعمىَّداللةَّالفعلَّالحقيقية،َّوفيياَّتقديران،َّ
التقديرَّاألول:َّأّنَّالعاملَّالثانيَّمحذوف،َّوالتقدير:َّمتقمداَّسيفاَّوحامالَّرمحا،َّأوَّ

َّالرمحَّالَُّيتقم ُد، َّألّن َّالحمُل؛ َّوالجامعَّبينيما َّمنَّعطفََّّومعتقالَّرمحا، والكالم
َّعمىَّالمفظينَّ َّتسمُطو َّتضمينَّاألولَّمعنىَّفعلَّيصح َّالثاني: َّوالتقدير الجمل،

َّمعا،َّوالتقدير:َّحامالَّسيفاَّورمحا،َّوالكالمَّمنَّعطفَّالمفردات.
 }الكامل{وقولَّلبيدَّبنَّربيعة:ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 37باْلَجمَيَتْيِن ظباُؤَىا وَنعاُمَيا   َفَعاَل فروُع األْيُيَقاِن وأطَفمتْ 
َِّطْفٌل،...َّ ََّأيضا َّوْحِشي ة َّكلٍّ َّووَلُد َّالمولود، َّالطٍّْفل: َّأّن َّالمغة َّفي ورَد
والطٍّْفلَّالصغيرَّمنََّأوالدَّالناسَّوالدواب،َّوَأْطَفَمِتَّالمرَأُةَّوالظ ْبَيةَّوالن َعمَِّإذاَّكانَّ

ََّأوال َّمعيا َُّمْطِفٌل... َّوناقة َِّطْفٌل،... َّولٌد َّمنَّمعيا َّذاتَّالطٍّْفل َّوالُمْطِفل دىا،...
ََّّٖٛاإِلنسانَّوالوحشَّمعياَِّطْفُميا"

الظاىرَّالعطف،َّوىوَّالَّيجوزَّعمىَّداللةَّالفعلَّالحقيقية،َّوفيياَّتقديران،َّ
َّوباَضْتَّ َّظباؤىا َّأطفمْت َّوالتقديُر: َّمحذوف، َّالثاني َّالعامل َّأن  َّاألول: التقدير

معَّبينيماَّاإلنتاُج؛َّألّنَّالنعاَمَّالَّنعاُميا،َّأوَّأطفمتَّظباؤىاَّوأفرختَّنعاُميا،َّوالجا
ََّيبيُضَّوُيفرخ،َّوالكالمَّمنَّعطفَّالجمل،َّوالتقديرَّ ّنما َّكالظباء،َّوا  َّوالَُّيطفُل يمُد
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َّوالتقدير:َّ َّمعا، َّالمفظين َّعمى َّتسمُطو َّيصحُّ َّفعل َّمعنى َّاألول َّتضمين الثاني:
َّأنتجتَّظباؤىاَّونعاُميا،َّوالكالمَّمنَّعطفَّالمفردات.

َّٜٖ{ٜ}الحشر:َّ"والذيَنَّتبوءواَّالداَرَّواإليماَن"ََّّومنوَّأيضاَّقولوَّتعالى:
الظاىرَّالعطف،َّوىوَّالَّيجوزَّعمىَّداللةَّالفعلَّالحقيقية،َّوفيياَّتقديران،َّ
َّوأخمصواَّ َّالداَر َّتبوءوا َّوالتقديُر: َّمحذوف، َّالثاني َّالعامل َّأن  َّاألول: التقدير

َّالمالزَّ َّبينيما َّوالجامع َّاإليماَن، َّأواعتقدوا َّاإليماَن، َّألفوا َّأو َّواإللف؛َّاإليماَن، مة
ألّنَّالتبوَءَّالَّيكونَّإالَّفيَّاألماكن،َّواإليماُنَّليسَّمكاناَّفالَُّيتَبوأ،َّفكانَّالبدَّمنَّ
تقديرَّعاملَّلكممةَّاإليمانَّيصحَّأنَّيتسمطَّعمييا،َّفاستغنىَّبمفعولوَّعنو،َّيقولَّ
نماَُّيتبوأَّالمنزل؛َّإذَّ َّالعطُف؛َّلئالَّيمزمَّأّنَّاإليمانَّمتبوأ،َّوا  ابنَّعجيبة:"والََّيِصحُّ

َّلو"َّالتبوء: َّىيأُتو َّأي: َّمنزاًل، َّلو َّبوأُت َّيقال: َّابنَّٓٗالتييؤ، َّيقول ،
َّالكالم،َّ َّعميو َّيدّل َّمقدرا َّعامال َّلممعطوف َّجعموا َّالمفسرين عاشور:"وجميور

والتقديرَّالثاني:ََّّ ،َّوالكالمَّيكونَّمنَّعطفَّالجمل،ٔٗتقديره:َّوأخمصواَّاإِليمان"
َّتسمُطوَّعمىَّالمفظينَّمعا،َّوالتقدي ر:َّآثرواَّالداَرَّتضمينَّاألولَّمعنىَّفعلَّيصحُّ

َّقدرَّمشتركَّفيَّالدارَّواإليمان،َّٕٗواإليمانَّ َّواإليماَن،"والمزوم َّالداَر َّأوَّالزموا َّ ،
َّوالكالمَّمنَّعطفَّالمفردات.،َّٖٗفيصحَّالعطف"

َّتعالى: َّقولو َّأيضا َّأنََّّومنو َّالجنة َّأصحاَب َّالنار َّأصحاُب "ونادى
َّمنَّالماءَِّ َّعمينا َّرزقكمَُّأوَّممََّّّأفيضوا َّعمىَّالكافرين"َّاهللََُّّا َّحرميما َّاهلَل َّإّن َّقالوا

 {ٓ٘}األعراف:َّ
َّبقّوةَّ َّوانصبابو َّالماء َّسيالن َّحقيقتو َّالفيض َّعاشور:"فعل َّابن يقول
َّكانَّ َّحقيقتو َّعمى َّحمل َّإذا َّاآلية َّفي َّفالفيض َّالكثرة... َّفي َّمجاًزا ويستعمل
َّمنو،َّ َّليشربوا َّماء َّعمييم َّيصّبوا َّأن َّأصحابَّالجّنة َّمن َّطالبين أصحابَّالّنار
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َّىذا َّ)ماََّّوعمى َّعطف َّالزمخشري َّجعل َّذلك َّوألجل َّالمفّسرون، َّحممو المعنى
َّفيقّدرَّعاملَّبعدَّحرفَّالعطفَّ َّعمىَّالجممةَّالَّعمىَّالمفرد، َّاهلل(َّعطفا رزقكم
َّالوجوَّتكونَّ)ِمن(َّبمعنىَّ َّتقديره:َّأوَّأعطونا...َّوعمىَّىذا َّالماَء يناسبَّماَّعَدا

ضوا(َّيتعّدىَّبعض،َّأوَّصفةَّلموصوفَّمحذوفَّتقديره:َّشيئًاَّمنَّالماء،َّألّنَّ)أفي
،َّوقولو:)مماَّرزقكمَّاهلل(َّتعنيَّفيَّىذاَّالوجوَّاألطعمةَّالَّاألشربة،َّوىوَّٗٗبنفسو"

أيضا،َّوحملَّبعضَّالمفسرينَّمعنىَّقولو:)مماَّرزقكمَّاهلل(ََّّ٘ٗرأيَّالسديَّوابنَّزيد
عمىَّاألشربةَّليناسبَّاإلفاضة،َّفيكونَّمنَّعطفَّالمفردات،َّيقولَّاآللوسي:")أوَّ

َّاهلل(َّأي:َّأوَّمن ََّرَزَقُكُم الذيَّرزقكموهَّاهللَّتعالىَّمنَّسائرَّاألشربة،َّليالئمََّّمما
َّلمماءَّوسائرَّالمائعاتَّفحممتَّاإلفاضةَّعمىَّٙٗاإلفاضة" َّاإلفاضةَّمالئمة ،"ألّن

،َّفيكونَّالعطفَّمنَّعطفَّالمفردات،َّعطُفَّمشروٍبَّٚٗإفاضةَّجميعَّالمائعات"
عمىَّمشروٍب،َّ.َّيقولَّابنَّعاشور:"ويجوزَّعنديَّأنَّيحملَّالفيضَّعمىَّالمعنىَّ

َّليسَّمعنىَّالصّبَّالمجازي َّإذ َّمنَّالماءَّوالرزق، َّالعطاءَّوالّسخاء، ،َّوىوَّسعة
بمناسب،َّبلَّالمقصودَّاإلرسالَّوالتّفضل،َّويكونَّالعطفَّعطفَّمفردَّعمىَّمفردَّ
وىوَّأصلَّالعطف،َّويكونَُّسْؤليمَّمنَّالّطعامَّمماثالَّلسْؤليمَّمنَّالماءَّفيَّالكثرة،َّ

وتكونَّ)ِمن(َّعمىَّفيكونَّفيَّىذاَّالحملَّتعريضَّبأنَّأصحابَّالجّنةَّأىلَّسخاء،َّ
َّالاّلزم،َّ َّمنزلة َُّمنزاًل َّ)أفيضوا( َّ َّفعل َّويكون َّاإلفاضة، َّلمعنى َّبيانية َّالوجو ىذا

َّالّطعام" َّبو َّمراد َّوالّرزق َّ)أفيضوا(، َّبفعل َّ)ِمْن( َّ)أفيضوا(َّٛٗفتتعّمق َّفيتضمن ،
َّألقوا َّأو َّأرسموا َّالحذفَّقائال:"وىماَّٜٗمعنى َّعمى َّالتضمين َّحيان َّأبو َّواختار ،

َّ َّعطف َّفيما َّلمنحاة َّإليو،َّمذىبان َّيصل َّال َّوالفعل َّعطف َّبحرف َّشيء عمى
َّ.ٓ٘والصحيحَّمنيماَّالتضمينَّالَّاإلضمارَّعمىَّماَّقّررناهَّفيَّعممَّالعربية"
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َّالواوَّ َّحرف َّبعد َّبمجيئو َّمعمولو َّوبقاء َّالعامل َّحذف َّمالك َّابُن وخص 
 العاطفةَّفقط،َّفقال:

 والواو؛ إذ ال لبس، وىي انفردت  والفاء قد ُتْحَذُف َمَع ما عطفت
 معــمـــــولُــو دفعــًا ِلــــــــَوْىٍم اتُِّقــــي  بعطِف عامــٍل ُمــــزاٍل قــْد بـَـِقــَي 

َّمنَّ َّتقدم َّالصبان:"وما َّيقول َّأيضا، َّالفاء َّحرف َّالنحاة َّبعض وزاَد
َّالفاءَّ َّأن َّسيأتي َّما َّعميو َّيرد َّمعمولو َّوبقي َّحذف َّعامل َّبعطف اختصاصيا

َّفصا َّبدرىم َّاشتريُتو َّنحو: َّذلك َّفي َّالثمنَّتشاركيا َّفذىب َّتقديره: َّألن عدًا؛
،َّثمََّنسَبَّاألمَرَّالبنَّىشامَّفقال:"أوردَّعميوَّابنَّىشامَّأنَّالفاءَّتعطفَّٔ٘صاعًدا"

َّفذىبَّ َّتقديره: َّألّن َّفصاعدًا؛ َّبدرىم َّاشتريُتو َّنحو: َّمعمولو َّوبقي َّحذف عاماًل
َّصاعًدا" َّإلىَّالواوَّوالفاءَّلصحةَّ ،ٕ٘الثمُن َّ)أو( َّتبينَّصحةَّإضافة َّاآلية وىذه

َّواستقامةَّالمعنىَّعميو.َّالتقديرَّفييا
 {ٕٓ}الحج:ََّّ"ُيْصَيُرَّبوَّماَّفيَّبطوِنيمَّوالجموُد"َّومنوَّأيضاَّقولوَّتعالى:

َّكقولوَّ َّفيَّبطونيمَّبسببَّالحميم، َّيذابَّما َّأي: َّالشحم، َّإذابة َّاإلذابة، الصير:
َّأمعاءىْم"َّتعالى: َّفقّطع َّحميما َّماًء َّ"وُسُقوا َّ)الجمود(َّ{٘ٔ}محمد: َّأّن َّالظاىر ،

َّعمىَّنائبَّ َّعمىَّالنارَّمعطوفة َّتجتمع َّالَّتذاُب،"إنما َّالجموَد َّلكن  َّ)ما(، الفاعل
َّتسمُطوَّعمىَّماَّٖ٘وتنكمش" ،َّفكيفَّيصّحَّالعطفَّىناَّوالفعلَّ)صَيَر(َّالَّيصحُّ

َّعميَّ ما َّوا  َّوالحذف، َّالتقدير َّإما َّالسابقين، َّالوجيين َّعمى َّفالجواب َّالواو؟ بعد
َرُقَّبوَّالجموُد،َّأوَّالتضمين،َّفالوجوَّاألولَّتقديره،َُّيْصَيُرَّبوَّماَّفيَّبطونيمَّوُتحَّْ

وتشوىَّبوَّالجمود،َّيقولَّالقرطبي:"إّنَّالجموَدَّالَّتذاُب،َّولكنَّيضمَّفيَّكّلَّشيٍءَّ
َّأي:َّ َّقارًصا، َّإيَّواهللَّولبًنا َّفأطعَمِنيَّثريدا، َّأتيُتو َّتقول: َّكما َّفيو َّبو، َّيميُق ما

ََّّٗ٘وسقاِنيَّلبنا"
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 تعقيب:
َّالمجازَّ َّعمى َّوالحمل َّالحقيقة َّعمى َّالحمل َّبين َّالتركيب َُّخيٍّر فإن

التضمين،ََّّكانَّالحملَّعمىَّالحقيقةَّأولى،َّولذلكَّيقولَّأبوَّحيان:"التضميُنَّالَّوَّ
نماَُّيذىُبَّإليوَّعندَّالضرورة،َّأّماَّإذاَّأمكَنَّإجراُءَّالمفظَّ ينقاُسَّعندَّالبصريين،َّوا 

،َّفإذاَّكانَّالَّينقاسَّفـإنو"الَُّيصاُرَّإليوَّ٘٘عمىَّمدلولوَّالوضعيَّفإّنوَّيكونَّأولى"
حاجةَّتدعوَّإليوَّفيَّالشواىدَّالسابقة؛َّألنَّالحذفَّ،َّوالَّٙ٘إالَّعندَّالحاجةَّإليو"

ينقاسَّفيَّكالمَّالعربَّوىوَّكثير،َّفإذاَّصرَتَّإلىَّالتضمينَّمعَّإمكانيةَّالحذفَّ
فيوَّارتكابَّخالفَّالظاىرَّمنَّغيرَّداٍع،َّفإذاَّدارَّاألمرَّبينَّالحذفَّوالتضمينَّ
كانَّالحذفَّأولى؛َّألن"االضمارَّعندَّالنحاةَّأسيُلَّمنَّالتضمينَّألنَّالتضمينَّ

َّتغييره"زياد َّبغير َّزيادة َّواإلضمار َّالوضع، َّبتغيير َّالكفوي:"والحذفَّٚ٘ة َّيقول ،
نَّاشتركاَّفيَّأنيماَّخالفَّاألصل،َّلكنَّفيَّالتضمينَّتغييرَّمعنىَّ والتضمينَّوا 

َّالحذف" َّكذلك َّوال َّالتيَّٛ٘األصل، َّاألصولية َّالقاعدة َّكانت َّىنا َّومن ،
ضمينَّ،َّفصحَّمذىبَّالبصريينَّالذيَّيرىَّأن"التٜ٘تقول:"اإلضمارَّكالمذكورَّلغة"

نماَّيصارَّإليوَّعندَّالضرورة" َّ.ٓٙالَّيقاس،َّوا 
َّالتضمين"َّ َّكان َّالجامدةَّإذا َّالعربّية َّاالستعماالت َّلقواعد َّيخضع ال

َُّيالحظوَّالَبِميُغ،َّإْذََّيرىَّ التقميدّية،َّاّلتيَّقدَّيتقي دَّبياَّالنحاة،َّبلَّىوََّلْمٌحَّابتكاريٌّ
َّاستعم َّيريد َّوىو ََّنْحَوُىما، ََّأْو َُّمتََقارَبْيِن، َّوىذاَِّفْعَمْيِن َّكالمو، َّفي َّمنيما َّكلٍّ اَل

َّالتيَّتالئمو،َّ َّتعدَيتُو َّفيَُّجْمَمتين،ََّوُيْعِطَيَُّكالًَِّّمْنُيما يقتضيَّمنوَّأنَّيصوَغُيما
َّجميًل،َّ َّبيانيٍّ َّأداء َّفي َّأسموبا َّوأرفع َّذلكَّوأْخَصُر، َّمن َّأْبَدُع َّىو َّيَرىَّما لكن ُو

فإن"منَّجممةََّّ،ٔٙنَّالبمغاء"ُيَحرٍُّكَّذىَنَّالمتَمقٍّيَّلفيمو،َّوُيْعجبَّلم احيَّالذ َكاءَّم
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َّمذىب،َّ َّكل َّالذىن َّلذىاب َّاإلبيام َّمن َّفيو َّلما َّواإلعظام َّالحذفَّالتفخيم فوائد
فيرجعَّقاصراَّعنَّإدراكوَّفيفيدَّذلكَّتعظيمَّشأنوَّويزيدَّفيَّالنفسَّمكانة،َّوزيادةَّ
لذةَّاستنباطَّالذىنَّالمحذوف،َّوكمماَّكانَّالشعورَّبالمحذوفَّأعسرَّكانَّااللتذاذَّ

َّأشد" َّٕٙبو َّكثير َّوىو َّومناحيَّ، َّكالميم َّطرائق َّمن َّوطريقة َّالعرب، َّكالم في
َّخطابيم،َّمعَّقياسوَّوبالغتو.

َّالمتمقيََّّ َّفيم َّعمى َّاعتمادا َّالمعنى َّلفيم َّوالتقدير َّالحذف َّالبحُث َح رج 
َّالبالغيينَّحولَّحسنَّ َّومجملَّكالم َّالَّحذفَّإالَّلدليل، َّوأنو لدالالتَّالسياق،

َّا َّوداللة َّالقرينة، َّتنعدم َّأو َّالمعنى، َّيشكل َّلم َّما َّوالعرفَّالحذف لمفردات
َّعرَضَّ َّولّما َّالمحذوف، َّعمى َّالدالة َّالقرائن َّوأوضح َّدليل َّخير االجتماعي
َّحيانَّ َّأبو َّالشيخ َّقال:"اختار َّأولى، َّوأييما َّوالتضمين َّالحذف َّلفكرة الزركشي
َّالذيَّيميوَّ َّإلىَّاالسم َّنسبتو َّاألولَّتصّح َّالعامل َّكان َّإْن َّوىو: تفصيالَّحسنا،

وَّأكثرَّمنَّالتضمينَّنحو:َّيجدُعَّاهلُلَّحقيقةَّكانَّالثانيَّمحموالَّعمىَّاإلضمارَّألن
َّأنَفوَّوعينيوَّ

َّفيوَّذلكَّكانَّ نَّكانَّالَّيصحُّ أي:َّويفقُأَّعينيو،َّفنسبةَّالجدعَّإلىَّاألنفَّحقيقة،َّوا 
َّنسبتوَّإليوَّألنوَّالَّيمكنَّاإلضمارَّكقوليم:عمفتياَّ العاملَّمضمناَّمعنىَّماَّيصحُّ

َّوتبنا" َّباردا َّاٖٙماًء َّفييا َّفالراجح َّالتبن، َّعمى َّالماء َّبتقديم َّماَّ، َّوكلُّ لتضمين،
َّالحذفَّىوَّالقياسَّوالكثير. ََّعَرَضَّلوَّالبحثَّىناَّيصمحَّلموجيين،َّلكن 

َّ"فأجمعواَّأمَركمَّوشركاَءكم"َّتوقفَّالمفسرونَّوالمغويونَّعندَّقولوَّتعالى:َّ

"الَّيقال:ََّأجمعُتَّشركائي،َِّإنماَّيقالَّجمعُت...َّ،َّفقدَّبي َنَّأىلَّالمغةَّأنو{ٔٚ}يونس:َّ
،َّفـ)أجمع(َّلألمورَّالمعنويةَّٗٙاإلعدادَّوالعزيمةَّعمىَّاألمر"قالَّالفراء:َّاإلجماعَّ

َّبلَّ َّالشركاء َّزيٌد َّأجمع َّيقال: َّفال َّوالمعاني، َّلمذوات َّمشترك َّو)َجَمَع( والفكرية،
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َجَمَعُيم،َّوالَُّيقال:ََّأْجِمعواَّالناَسَّبلَّاْجمعوىم،َّويقال:َّأجمعَّزيٌدَّأمَره،َّأي:َّعزَم،َّ
فحملَّبعضيمَّاألمرَّوالشركاءَّمعا،َّومنََّثّمَّالَّيصحَّتسمطَّالفعلَّ)أجِمعوا(َّعمىَّ

اآليةَّعمىَّالتضمينَّوحممياَّبعضيمَّعمىَّالحذفَّوالتقدير،َّلكنَّقراءةَّألبيَّبنَّ
َحْتَّماَّرجحوَّالبحث،َّفقدَّقرأ:َّأْجِمُعواَّأْمَرُكمَّواْدُعواَُّشَركاَءكم َّ.٘ٙكعبَّرج 

منَّأدلةَّالحذفَّفيَّالتركيبَّالمغويَّداللةَّالعقلَّأوَّالقرينةَّالعقمية،َّيقولَّ
َّبتقديرَّ َّإال َّعقال َّالكالم َّصحة َّتستحيل َّحيث َّالعقل َّعميو َّيدل الزركشي:"أن

َّتعالى: َّكقولو َّالقريَة"َّمحذوف، َّتكممَّ {،ٕٛ}يوسف:َّ"واسأِل َّعقال َّيستحيل فإنو
َّإالَّمعجزة" َّالحذفَّٙٙاألمكنة َّأيَّعمى َّعمييما َّالعقل َّيدل َّأن َّيقول:"ومنيا َّثم ،

َّتعالى: َّربُّك"والتعيينَّكقولو ََّّ"وجاَء َّأي:{ ٕٕ}الفجر: َّأوَّمالئكتو؛ََّّ، َّأوَّعذابو أمره
َّعمىَّأصلَّالحذفَّوالستحالةَّمجيءَّالبارىءَّعقال؛َّألنَّالمجيءَّ ألنَّالعقلَّدل 

َّعمىَّالتعيينَّوىوَّاألمرَّونحوه" َّكذلكَّٚٙمنَّسماتَّالحدوثَّودلَّالعقلَّأيضا ،
َّويستحيلَّعقالَّأنَّ َّمنَّالماكوالِت، َّوالماُء َّوالمبُن َّعقالَّأنَّيكونَّالشاُي يستحيُل

َّالرمُحَّمتقمد...تكونَّالعيونَّمزججةَّوَّ
صورَّصحةَّتسمطَّالعاملَّعمىَّالمعطوفَّعميوَّدونَّالمعطوفَّكثيرٌة،َّ

َّكثير" َّالمغة:"ومثمو َّأىل َّعنيا َّقال َّالمغةَّٛٙفقد َّأىل َّعن َّمنظور َّابن َّأورد َّثم ،
َّالمعنىَّ َّيصح َّآخر َّفعل َّعمىَِّإضمار َّيجيء َّفإنما َّىذا َّمن َّجاء َّما قوليم:"إن

َّوىوَّدليلَّعمىَّكثرةَّتخريجيمَّعمىَّالحذف.َّ،ٜٙعميو"

 نتائج البحث
َّمعنىَّالعطفَّبينََّّ َّفيَّتعدد َّالفعلَّوأثره َّأنَّعرضَّالبحثَّألىمية بعد

َّداللةَّالفعلَّىيَّالمتحكمةَّفيَّتحديدَّ عطفَّالمفرداتَّوعطفَّالجمل،َّوبي َنَّأن 
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َّىلَّتنسجمَّدالالتَّالتركيبَّمعَّعطفَّالمفرداتَّأمَّمعَّعطفَّ معنىَّالعطف،
لىََّّالجملَّأمَّكالىماَّصحيح؟،َّالحقَُّّأنَّكالَّالمعنيينَّصحيح، لكنَّأييماَّأقربَّوا 
َّأييماَّيختارَّالبحث؟َّخمصَّالبحثَّإلىَّعدةَّنقاط،َّأىميا:

 ََّّمعنى َّالنصَّوتحديد َّدالالت َّفي َّالمتحكمة َّالقوة َّىي َّالفعل َّداللة أن
َّالعطف.

 ََّّبعد َّفما َّالمعطوفَّوالمعطوفَّعميو، َّالعطفَّيقتضيَّالتشريكَّبين أن
العاطفَّيصمحَّأنَّيتسمطَّالفعلَّعميوَّكماَّيتسمطَّعمىَّالمعطوفَّعميو،َّ
َّأوَّاحتملَّ فإنَّلمَّيصحَّتسمطوَّعمىَّالمعطوفَّاحتملَّالفعلَّالتضميَن

َّالفعلَّحمموَّعمىَّحقيقتوَّالعرفيةَّوتقديرَّعاملَّيعملَّفيَّالمعطوف.
 َّأّنَّماَُّعطفَّفيوَّعمىَّشيءَّبحرفَّعطفَّوالفعلَّالَّيصلَّإليو،َّلمنحاة

َّفيوَّمذىبان،َّالتضمينَّوالتقدير.
 َّال َّداللة َّوقوة َّوقياسو َّلكثرتو َّالتقدير َّالبحثَّرجح َّعمىَّأن سياقَّوالعقل

 المحذوف.
 َّماَُّعطفَّفيوَّعمىَّشيءَّبحرفَّعطفَّوالفعلَّالَّيصلَّإليو،َّأمثمتوَّأن

َّتشغلَّمساحةَّواسعةَّمنَّالدراسةَّلفيمَّ َّونثرا،َّوربما كثيرةَّومتكررةَّشعرا
َّتراكيبياَّووضوحَّدالالتيا.

 َّخصَّابنَّمالكَّالعاطفَّالذيَّيصحَّتسمطَّالعاملَّفيوَّعمىَّالمعطوف
وَّفقط،َّوزادَّبعضَّالنحاةَّالفاء،َّوأضافَّعميوَّدونَّالمعطوفَّبحرفَّالوا

 (.ٓ٘ىذاَّالبحثَّ)أو(َّمستنداَّإلىَّآيةَّاألعرافَّ)
َّ
َّ
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ىـ(،َّتحقيقَّمحمدَّٜٗٚالبرىانَّفيَّعمومَّالقرآن،َّلإلمامَّبدرَّالدينَّمحمدَّبنَّعبدَّاهللَّالزركشيَّ)ت:َّٔ

،َّوانظرَّأيضا:َّاإلتقانَّفيَّعمومَّالقرن،َّلجاللَّالدينَّٖٖٛ/ٖأبوَّالفضلَّإبراىيم،َّدارَّالتراث،َّالقاىرة،َّ
مصحفَّالشريف،َّىـ(،َّتحقيقَّمركزَّالدراساتَّالقرآنية،َّمجمعَّالممكَّفيدَّلطباعةَّالٜٔٔالسيوطيَّ)ت:

َََّّّٕٙ٘ٔوزارةَّالشئونَّاإلسالميةَّواألوقافَّوالدعوةَّواإلرشاد،َّالسعودية،َّص
 ٘٘ٚٔاإلتقانَّصَّٕ
َّأيوبَّبنَّموسىَّالحسينيَّالكفويََّّٖ َّألبيَّالبقاء َّفيَّالمصطمحاتَّوالفروقَّالمغوية، َّمعجم الكميات،

َّدرويشَّٜٗٓٔ)ت: َّعدنان َّتحقيق: ََّّ-ىـ(، َّبيروت، َّالرسالة، َّمؤسسة َّالمصري، َّىٜٔٗٔمحمد َّ-ـ
،َّوانظرَّأيضا:َّمغنيَّالمبيبَّعنَّكتبَّاألعاريب،َّلجمالَّالدينَّعبدَّاهللَّبنَّىشامَّٕٙٙم،َّصٜٜٛٔ

َّالمجمسَّالوطنئَّٙٚاألنصاريَّ)ت: َّالتراثية، َّالسمسمة َّالمطيفَّالخطيب، َّعبد َّالدكتور/ َّتحقيق ىـ(،
 ٔٚٙلمثقافةَّوالفنونَّواآلداب،َّالكويت،َّ/

َّلمدَّٗ َّوفنونيا، َّوعموميا َّأسسيا َّالعربية، َّدارَّالقمم،َّالبالغة َّالميداني، َّالرحمنَّحسنَّحبنكة كتورَّعبد
َّٜٗ/ٕم،َّٜٜٙٔىــَّٙٔٗٔ،َّٔدمشق،َّط

 ٔٚٙ/ٙمغنيَّالمبيبََّّ٘
الكشافَّعنَّحقائقَّغوامضَّالتنزلَّوعيونَّاألقاويلَّفيَّوجوهَّالتأويل،َّلجارَّاهللَّأبيَّالقاسمَّمحمودََّّٙ

َّ)ت: َّالزمخشري َّعمر َّٖٛ٘بن َّوالشيخ َّالموجود، َّعبد َّأحمد َّعادل َّالشيخ َّتحقيق َّمحمدَّىـ(، عمي
 ٔٛ٘/ٖم،َّٜٜٛٔىـَّــَّٛٔٗٔ،َّٔمعوض،َّمكتبةَّالعبيكان،َّالرياض،َّط

َّٓ٘/ٕالبالغةَّالعربيةَّٚ
 ٔٛ٘/ٖالكشافََّّٛ
 ٜٗ/ٕالبالغةَّالعربيةَّٜ

 ٕٓٔ/ٖالبرىانََّّٓٔ
 ٘ٓٔ،َّٗٓٔ/ٖالبرىانََّّٔٔ
َّالعربيةََّّٕٔ َّالمممكة َّالزمان، َّدار َّمكتبة َّفاضل، َّنديم َّمحمد َّد. َّالكريم، َّالقرآن َّفي َّالنحوي التضمين

 ٕٖم،َّصٕ٘ٓٓىـَّــَّٕٙٗٔ،َّٔالسعودية،َّالمدينةَّالمنورة،َّط
َّٕٕالتضمينَّالنحويَّفيَّالقرآنَّالكريمَّصٖٔ
َّٖٖٔ/ٖٕالتحريرَّوالتنويرَّٗٔ
َّٙٓ٘/ٔالتحريرَّوالتنويرَّ٘ٔ
َّٓٔيمَّصالتضمينَّالنحويَّفيَّالقرآنَّالكرََّّٙٔ
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ىممتَّالعين:َّإذاَّصبتَّدمعيا،َّينسبَّالبيتَّلذيَّالرمةَّوليسَّفيَّديوانو،َّوىوَّفي:َّشرحَّديوانََّّٚٔ
َّالمرزوقيَّ)ت: َّالحسن َّبن َّمحمد َّبن َّأحمد َّألبيَّعمي َّوعبدَّٕٔٗالحماسة، َّأمين، َّأحمد َّتحقيق ىـ(،

َّٚٗٔٔم،َّصٜٜٔٔىـَّــَّٔٔٗٔ،َّٔالسالمَّىارون،َّدارَّالجيل،َّبيروت،َّط
 ،َّ)ع.ل.ف(ٕ٘٘/ٜلسانَّالعربَّٛٔ
َّٔٚٙالجامعَّألحكامَّالقرآن،َّألبيَّعبدَّاهللَّمحمدَّبنَّأحمدَّبنَّأبيَّبكرَّاألنصاريَّالقرطبيَّ)ت:ََّّٜٔ

 ٜ٘/ٙم،َّٖٕٓٓىـَّــََّّٖٕٗٔىـ(،َّتحقيقَّىشامَّسميرَّالبخاري،َّدارَّعالمَّالكتب،َّالرياض،َّ
بنَّمحمدَّبنَّأبيَّسعيدََّّاإلنصافَّفيَّمسائلَّالخالف،َّلإلمامَّكمالَّالدينَّبنَّالبركاتَّعبدَّالرحمنَّٕٓ

َّ)ت: َّطٚٚ٘األنباري َّالسعادة، َّمطبعة َّالحميد، َّعبد َّالدين َّمحيي َّالشيخ َّتحقيق َّٗىـ(، َّــَّٖٓٛٔ، ىـ
َّٓٔٙ/ٕم،َّٜٔٙٔ

َّبالرضئََّّٕ َّالمعروف َّاالستراباذي َّالحسن َّبن َّمحمد َّالدين َّلرضي َّالكافية، َّعمى َّالرضي شرح
َّٜٖٖ/ٕمَّٜٜٙٔ،َّٕطَّىـ(،َّتحقيقَّيوسفَّحسنَّعمر،َّمنشوراتَّجامعةَّقاريونس،َّبنغازي،ٙٛٙ)ت:

َّمطبوعَّبيامشَّاإلنصافَّفيََّّٕٕ َّالحميد، َّمحييَّالدينَّعبد َّلمشيخَّمحمد االنتصافَّمنَّاإلنصاف،
َّٓٔٙ/ٕم،َّٜٔٙٔىـَّــَّٖٓٛٔ،َّٗمسائلَّالخالف،َّمطبعةَّالسعادة،َّط

 ٜٔ/ٚروحَّالمعانيََّّٖٕ
َّٜٓٗٔ،َّوانظرَّأيضا:َّارتشافَّالضربَّصٕ٘ٔ/ٖالبرىانَّٕٗ
البيتَّلعمقمةَّالفحل،َّوىوَّفيَّديوانو،َّديوانَّعمقمةَّبنَّعبدة،َّتحقيقَّسعيدَّنسيبَّمكارم،َّدارََّّٕ٘

َّٜٖم،َّصٜٜٙٔ،َّٔصادر،َّبيروت،َّط
َّاآللوسيَّالبغداديَّ)ت:َّٕٙ َّمحمود َّالسيد َّلشيابَّالدين َّالمعاني، َّالتراثَّٕٓٚٔروح َّإحياء َّدار ىـ(،

َّٜٔ/ٚالعربي،َّبيروت،َّ
َّالقادرَّبنَّعمرَّٕٚ َّعبد َّلإلمام َّىارون،َّٖٜٓٔالبغداديَّ)ت:َّخزانةَّاألدب، َّالسالم َّتحقيقَّعبد ىـ(،

َّٖٕٔ/ٕم،َّٜٜٚٔىـَّــَّٛٔٗٔ،َّٗمكتبةَّالخانجي،َّالقاىرة،َّط
َّٜٕٕ/٘انظر:َّىمعَّاليوامعََّّٕٛ
ىـ(،َّتحقيقَّمحمدَّعميَّالنجار،َّالمكتبةَّالعممية،َّٕٜٖالخصائص،َّألبيَّالفتحَّعثمانَّبنَّجنيَّ)ت:َّٜٕ
ٕ/َّٖٗٔ
ىـ(،َّتحقيقَّالدكتور/َّعبدَّالعالَّسالمَّمكرم،َّٜٔٔ)ت:ىمعَّاليوامع،َّلإلمامَّجاللَّالدينَّالسيوطيََّّٖٓ

 ٜٕٕ/٘م،َّٕٜٜٔىـَّــَّٖٔٗٔمؤسسةَّالرسالة،َّ
َّٙٓٙالكمياتَّصَّٖٔ
 ٜٕٕ/٘انظر:َّىمعَّاليوامعََّّٕٖ
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َّبيروت،َََّّّٖٖ  َّالشرقية، َّلألبحاث َّاأللماني َّالمعيد َّفايبرت، َّراينيرت َّتحقيق َّالنميري، َّالراعي ديوان
َّ،َّوفيو:َّوِىّزِةَّنسوٍةَّمنَّحيَّصدٍقََََّّّّيزججَن...َّٜٕٙم،َّصٜٓٛٔىـَّــَّٔٓٗٔ

َّ،َّ)ز.ج.ج(ٕ٘ٛ/ٕلسانَّالعربَّٖٗ
َّطَّٖ٘ َّبيروت، َّالرسالة، َّمؤسسة َّلمدكتورَّيحيىَّالجبوري، َّاهللَّبنَّالزبعري، َّٕشعرَّعبد َّــَّٔٓٗٔ، ىـ

َّصٜٔٛٔ َّلممرزوقيَّٕٖم، َّالحماسة َّديوان َّشرح َّأيضا: َّوانظر َّغدا...، َّقد َّزوجك َّليت َّيا َّوفيو: ،
َّ،َّوفيو:َّياَّليتَّبعمكَّقدَّغداََََّّّّ...ٚٗٔٔص
َّ،َّ)ق.ل.د(ٖ٘ٙ/ٖلسانَّالعربَّٖٙ
َّطَّٖٚ َّبيروت، َّالمعرفة، َّدار َّطم اس، َّتحقيقَّحمدو َّربيعة، َّبن َّلبيد َّٔديوان ،َّٕٔٗ٘ َّــ م،َّٕٗٓٓىـ
 ٚٓٔص
َّ،َّ)ط.ف.ل(ٔٓٗ/ٔٔلسانَّالعربَّٖٛ
"والذينَّتبوءواَّالدارَّواإليمانَّمنَّقبميمَّيحبونََّّاآليةَّتتحدثَّعنَّاألنصارَّرضيَّاهللَّعنيم،َّوفييا:َّٜٖ

َّبيمَّ َّكان َّولو َّأنفسيم َّعمى َّويؤثرون َّأوتوا َّمما َّحاجًة َّصدورىم َّفي َّيجدون َّوال َّإلييم َّىاجر من
َّ َّوىيَّالُبقعخصاصة"، َّالمباءة َّاتخاذ َّوالتبوُّؤ: َّالمنورة، َّالمدينة َّأيَّوالدار: َّصاحبيا، َّإلييا َّالتيََّيبوء ة

ََّمَكاَنَّ ْبَراِىيَم َّإِلِ ََّبو ْأَنا ْذ َّفيَّأعمالو،َّوىيَّمنزلَّالقومَّفيَّكلَّموضع،َّكقولو:"َواِ  َّانتشاره َّبعد يرجعَّإلييا
َّاْلَبْيِت"،َّأي:َّىيأناهَّلو.

البحرَّالمديد،َّألبيَّالعباسَّأحمدَّبنَّمحمدَّبنَّالميديَّبنَّعجيبةَّالحسنيَّاإلدريسي،َّدارَّالكتبََّّٓٗ
،َّوشرحَّٕٔ/ٛٔ،َّوانظرَّأيضا:َّالجامعَّألحكامَّالقرآنٕٔ/ٛم،َّٕٕٓٓىـَّــََّّٖٕٗٔ،ٕالعممية،َّبيروت،َّط

َّىـ(،َّتحقيقَّطوَّعبدٜٛٔاألشموني،َّألبيَّالحسنَّعميَّنورَّالدينَّبنَّمحمدَّبنَّعيسىَّاألشمونيَّ)ت:
َّٗٚٔ/ٖالرءوفَّسعد،َّالمكتبةَّالتوفيقية،َّالقاىرة،َّ

َّٜٓ/ٕٛالتحريرَّوالتنويرَّٔٗ
ومنعَّبعضَّالنحاةَّأنَّيكونَّقولو:َّ)واإليمان(َّمنصوباَّعمىَّالمفعولَّمعو،َّقالوا:"والَّيجوزَّأنَّيكونََّّٕٗ

َّمعموم"شرحَّ َّأمر َّىو َّإذ َّاإليمان؛ َّبمصاحبة َّاألنصار َّتقييد َّفي َّالفائدة َّلعدم َّمعو َّمفعواًل )اإليماَن(
َّ،َّكماَّرفضواَّالمفعولَّمعوَّفيَّقولَّالراعي:ٗٚٔ/ٖمونياألش

ْجَنَّالَحواِجَبَّوالُعيوناََّّإذاَّماَّالَغانَياُتََّبرْزَنَّيوًما َّوزج 

لمعمةَّنفسيا؛َّإذَّالَّفائدةَّفيَّذكرَّمصاحبةَّالحواجبَّلمعيون.َّيقولَّابنَّىشام:"إذَّمنَّالمعمومَّلكلََّأحدَّ
َّمحم َّألبي َّالذىب، َّشذور َّلمحواجب"شرح َّمصاحبة َّالعيون َّىشامََّأن َّابن َّالدين َّجمال َّاهلل َّعبد د

َّٕٛٙىـ(،َّتحقيقَّمحمدَّمحييَّالدينَّعبدَّالحميد،َّدارَّالطالئع،َّالقاىرة،َّصٔٙٚاألنصاريَّ)ت:

َّٕ٘ٗ/ٛالبحرَّالمحيطَّٖٗ
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َّٛٗٔ/ٛم،َّٜٗٛٔوالتنوير،َّلإلمامَّالطاىرَّبنَّعاشور،َّالدارَّالتونسيةَّلمنشر،ََّّالتحريرَّٗٗ
َّٕٔ/ٛٔانظر:َّروحَّالمعانيَّ٘ٗ
 ٛٗٗ/ٔوانظرَّأيضا:َّالكشاف،َّٕٙٔ/ٛروحَّالمعانيَّٙٗ
َّ)ت:َّٚٗ َّالشربيني َّالمعروفَّبالخطيب َّأحمد َّبن َّمحمد َّلشمسَّالدين َّالمنير، َّدارَّٜٚٚالسراج ىـ(،

 ٖٛٚ/ٔالكتبَّالعممية،َّبيروت،َّ
 ٛٗٔ/ٛالتحريرَّوالتنويرَّٛٗ
َّٖٛٚ/ٔ،َّوالسرجَّالمنيرٛٗٗ/ٕانظر:َّالكشافَّٜٗ
ىـ(،َّتحقيقَّالشيخَّعادلَّأحمدَّ٘ٗٚالبحرَّالمحيط،َّلمحمدَّبنَّيوسفَّالمعروفَّبأبيَّحيانَّ)ت:َّٓ٘

َّط َّلبنان، َّبيروت، َّالعممية، َّالكتب َّدار َّمعوض، َّمحمد َّعمي َّوالشيخ َّالموجود، َّٔعبد َّــَّٖٔٗٔ، ىـ
َّٖٚٓ/ٗم،َّٖٜٜٔ

 ٖٙٔ/ٖحاشيةَّالصبانَّٔ٘
َّٖ٘ٙ/ٗ،َّوانظرَّأيضا:َّمغنيَّالمبيبٖٚٔ/ٖحاشيةَّالصبانَّٕ٘
َّٖٖ٘/ٙحيطالبحرَّالمَّٖ٘
 ٕٚ/ٕٔالجامعَّألحكامَّالقرآنَّٗ٘
َّٕٜٔ/٘،َّوانظرَّأيضا:َّمغنيَّالمبيبَّٗٔٔالبحرَّالمحيط/َّ٘٘
َّٖٚٔ/ٚالبحرَّالمحيطَّٙ٘
َّٖٖٔ/ٗ،َّوانظرَّأيضا:َّىمعَّاليوامعٖ٘ٔالكمياتَّصَّٚ٘
َّٖٕٗ،َّٖٖٕ/ٖ،َّوانظرَّأيضا:َّمغنيَّالمبيبٖٗٛالكمياتَّصَّٛ٘
 ٖ٘ٔالكمياتَّصَّٜ٘
 ٚٗٓٔالكمياتَّصَّٓٙ
 ٓ٘/ٕالبالغةَّالعربيةَّٔٙ
،َّيقولَّالزركشيَّفيَّفوائدَّالحذف:"فمنيا:َّالتفخيمَّواإلعظام،َّلماَّفيوَّمنَّاإلبيامَّٖٗٛالكمياتَّصَّٕٙ

لذىابَّالذىنَّفيَّكلَّمذىبَّوتشوفوَّإلىَّماَّىوَّالمرادَّفيرجعَّقاصراَّعنَّإدراكوَّفعندَّذلكَّيعظمَّشأنوَّ
ىمَّمنَّالمرادَّويعموَّفيَّالنفسَّمكانوَّأالَّترىَّأنَّالمحذوفَّإذاَّظيرَّفيَّالمفظَّزالَّماَّكانَّيختمجَّفيَّالوَّ

َّبالمحذوفَّ َّالشعور َّكان َّلممحذوفَّوكمما َّالذىن َّبسببَّاستنباط َّلذة َّزيادة َّومنيا: وخمصَّلممذكور!.
َّ٘ٓٔ،َّٗٓٔ/ٖأعسرَّكانَّااللتذاذَّبوَّأشدَّوأحسن"البرىان

 ٕٜٗٔ،َّٜٔٗٔ،َّوانظرَّأيضا:َّارتشافَّالضربَّصٕ٘ٔ/ٖالبرىانَّٖٙ
ىـ(،َّدارَّصادر،َّٔٔٚمنظورَّ)ت:لسانَّالعرب،َّلإلمامَّالعالمةَّجمالَّالدينَّمحمدَّبنَّمكرمَّبنََّّٗٙ

 )ج.م.ع(ََّّٚ٘/ٛبيروت،َّ
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َّ،َّويجوزَّفيَّ)شركاء(َّالنصبَّعمىَّالمعية.ٚٚٔ/٘انظر:َّالبحرَّالمحيطَّ٘ٙ
 ٛٓٔ/ٖالبرىانَّٙٙ
َّ٘ٓٔ/ٖالبرىانَّٚٙ
 ،َّ))ز.ج.ج(ٕ٘ٛ/ٕلسانَّالعربَّٛٙ
 ،َّ))ز.ج.ج(ٕ٘ٛ/ٕلسانَّالعربَّٜٙ
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 أىم المصادر والمراجع
  ىـ(،َّتحقيقَّمركزَّٜٔٔ،َّلجاللَّالدينَّالسيوطيَّ)ت:القرناإلتقان في عموم

الدراساتَّالقرآنية،َّمجمعَّالممكَّفيدَّلطباعةَّالمصحفَّالشريف،َّوزارةَّالشئونَّ
َّاإلسالميةَّواألوقافَّوالدعوةَّواإلرشاد،َّالسعوديةَّ

 َّمطبوعَّاالنتصاف من اإلنصاف َّالحميد، َّعبد َّالدين َّمحيي َّمحمد َّلمشيخ ،
َّالخالف، َّمسائل َّفي َّاإلنصاف َّطَّبيامش َّالسعادة، َّٗمطبعة َّــَّٖٓٛٔ، ىـ

َّمٜٔٙٔ
 َّلإلمامَّكمالَّالدينَّبنَّالبركاتَّعبدَّالرحمنَّبنَّاإلنصاف في مسائل الخالف،

َّاألنباريَّ)ت: َّأبيَّسعيد َّبن َّمحييَّالدينَّعبدَّٚٚ٘محمد َّتحقيقَّالشيخ ىـ(،
َّمٜٔٙٔىـَّــَّٖٓٛٔ،َّٗالحميد،َّمطبعةَّالسعادة،َّط

 ىـ(،َّتحقيقَّ٘ٗٚ)ت:َّ،َّلمحمدَّبنَّيوسفَّالمعروفَّبأبيَّحيانالبحر المحيط
َّالكتبَّ َّدار َّمعوض، َّمحمد َّعمي َّوالشيخ َّالموجود، َّعبد َّأحمد َّعادل الشيخ

َّمٖٜٜٔىـَّــَّٖٔٗٔ،َّٔالعممية،َّبيروت،َّلبنان،َّط
 َّالحسنيَّالبحر المديد َّبنَّالميديَّبنَّعجيبة َّبنَّمحمد َّألبيَّالعباسَّأحمد ،

 مٕٕٓٓىـَّــََّّٖٕٗٔ،ٕاإلدريسي،َّدارَّالكتبَّالعممية،َّبيروت،َّط
 َّالزركشيَّوم القرآنالبرىان في عم َّاهلل َّعبد َّبن َّمحمد َّالدين َّبدر َّلإلمام ،

 ىـ(،َّتحقيقَّمحمدَّأبوَّالفضلَّإبراىيم،َّدارَّالتراث،َّالقاىرةَّٜٗٚ)ت:
 َّوفنونيا،َّلمدكتورَّعبدَّالرحمنَّحسنَّحبنكةَّالبالغة العربية َّأسسياَّوعموميا ،

َّمٜٜٙٔىــَّٙٔٗٔ،َّٔالميداني،َّدارَّالقمم،َّدمشق،َّط
 َّمٜٗٛٔطاىرَّبنَّعاشور،َّالدارَّالتونسيةَّلمنشر،َّ،َّلإلمامَّالوالتنوير التحرير
 َّد.َّمحمدَّنديمَّفاضل،َّمكتبةَّدارَّالزمان،َّالتضمين النحوي في القرآن الكريم،

َّمٕ٘ٓٓىـَّــَّٕٙٗٔ،َّٔالمممكةَّالعربيةَّالسعودية،َّالمدينةَّالمنورة،َّط
 َّألبيَّعبدَّاهللَّمحمدَّبنَّأحمدَّبنَّأبيَّبكرَّاألنصاريَّالجامع ألحكام القرآن،

َّ)ت: َّالكتب،َََّّّٔٚٙالقرطبي َّعالم َّدار َّالبخاري، َّسمير َّىشام َّتحقيق ىـ(،
 مٖٕٓٓىـَّــََّّٖٕٗٔالرياض،َّ
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 ت:خزانة األدب(َّ َّالبغدادي َّعمر َّبن َّالقادر َّعبد َّلإلمام َّتحقيقَّٖٜٓٔ، ىـ(،
َّمٜٜٚٔىـَّــَّٛٔٗٔ،َّٗعبدَّالسالمَّىارون،َّمكتبةَّالخانجي،َّالقاىرة،َّط

 ت:الخصائص(َّ َّجني َّبن َّعثمان َّالفتح َّألبي ،َّٖٜٕ َّتحقيق َّعميَّىـ(، محمد
 النجار،َّالمكتبةَّالعممية

 َّلألبحاثَّديوان الراعي النميري َّاأللماني َّالمعيد َّفايبرت، َّراينيرت َّتحقيق ،
 مٜٓٛٔىـَّــَّٔٓٗٔالشرقية،َّبيروت،َّ

 َّتحقيقَّسعيدَّنسيبَّمكارم،َّدارَّصادر،َّبيروت،َّطديوان عمقمة بن عبدة،َّٔ،
 مٜٜٙٔ

 َّالمعرفة،ديوان لبيد بن ربيعة َّدار َّطم اس، َّحمدو َّتحقيق َّطَّ، ،َّٔبيروت،
َّمٕٗٓٓىـَّــَّٕ٘ٗٔ

 ـ:روح المعاني(َّ َّالبغدادي َّاآللوسي َّمحمود َّالسيد َّالدين َّلشياب ىـ(،َّٕٓٚٔ،
َّدارَّإحياءَّالتراثَّالعربي،َّبيروت

 َّالمعروفَّبالخطيبَّالشربينيَّالسراج المنير َّأحمد َّبن َّمحمد َّلشمسَّالدين ،
 ىـ(،َّدارَّالكتبَّالعممية،َّبيروتٜٚٚ)ت:

 نورَّالدينَّبنَّمحمدَّبنَّعيسىَّاألشمونيَّ،َّألبيَّالحسنَّعميَّشرح األشموني
 ىـ(،َّتحقيقَّطوَّعبدَّالرءوفَّسعد،َّالمكتبةَّالتوفيقية،َّالقاىرةٜٛٔ)ت:

 َّاالستراباذيَّشرح الرضي عمى الكافية َّالحسن َّبن َّمحمد َّالدين َّلرضي ،
ىـ(،َّتحقيقَّيوسفَّحسنَّعمر،َّمنشوراتَّجامعةَّٙٛٙالمعروفَّبالرضيَّ)ت:

َّمٜٜٙٔ،َّٕقاريونس،َّبنغازي،َّط
 َّالمرزوقيَّلحماسةشرح ديوان ا َّالحسن َّبن َّمحمد َّبن َّأحمد َّعمي َّألبي ،

َّبيروت،َّٕٔٗ)ت: َّدارَّالجيل، َّىارون، َّالسالم َّوعبد َّأمين، َّتحقيقَّأحمد ىـ(،
َّمٜٜٔٔىـَّــَّٔٔٗٔ،َّٔط

 َّاألنصاريَّشرح شذور الذىب َّاهللَّجمالَّالدينَّابنَّىشام َّعبد َّألبيَّمحمد ،
 لقاىرةىـ(،َّتحقيقَّمحمدَّمحييَّالدينَّعبدَّالحميد،َّدارَّالطالئع،َّأٙٚ)ت:
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 َّلمدكتورَّيحيىَّالجبوري،َّمؤسسةَّالرسالة،َّبيروت،َّشعر عبد اهلل بن الزبعري،
َّمٜٔٛٔىـَّــَّٔٓٗٔ،َّٕط

 َّلجارَّالكشاف عن حقائق غوامض التنزل وعيون األقاويل في وجوه التأويل،
ىـ(،َّتحقيقَّالشيخَّعادلَّٖٛ٘اهللَّأبيَّالقاسمَّمحمودَّبنَّعمرَّالزمخشريَّ)ت:

َّعمي َّوالشيخ َّالموجود، َّعبد َّالرياض،ََّّأحمد َّالعبيكان، َّمكتبة َّمعوض، محمد
 مٜٜٛٔىـَّــَّٛٔٗٔ،َّٔط

 َّبنَّالكميات َّأيوب َّالبقاء َّألبي َّالمغوية، َّوالفروق َّالمصطمحات َّفي َّمعجم ،
َّ)ت: َّالكفوي َّالحسيني َّٜٗٓٔموسى َّدرويش َّعدنان َّتحقيق: محمدََّّ-ىـ(،

َّمََّّٜٜٛٔ-ىـَّٜٔٗٔالمصري،َّمؤسسةَّالرسالة،َّبيروت،َّ
 َّلسان العرب َّجمال َّالعالمة َّلإلمام َّمنظور)َّ، َّبن َّمكرم َّبن َّمحمد الدين

 ىـ(،َّدارَّصادر،َّبيروت.ٔٔٚت:
 َّلجمالَّالدينَّعبدَّاهللَّبنَّىشامَّاألنصاريَّمغني المبيب عن كتب األعاريب،

َّالتراثية،َّٔٙٚ)ت: َّالسمسمة َّالخطيب، َّالمطيف َّعبد َّالدكتور/ َّتحقيق ىـ(،
 المجمسَّالوطنيَّلمثقافةَّوالفنونَّواآلداب،َّالكويت

 َّجاللىمع اليوامع َّلإلمام َّ)ت:َّ، َّالسيوطي َّالدكتور/َّٜٔٔالدين َّتحقيق ىـ(،
 مٕٜٜٔىـَّــَّٖٔٗٔعبدَّالعالَّسالمَّمكرم،َّمؤسسةَّالرسالة،َّ
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Abstract 

 The title of this paper comes in response to a question: Is it 

permissible to affirm a thing with a letter of kindness when the 

aforementioned verb does not reach it? In other words: Is it 

permissible to sympathize with something and it is not correct for the 

preceding verb to dominate over the emotion or to reach it, such as 

saying: I ate fish and tea, and eating is not correct to impose it on (tea) 

and to dominate it, so can it be said: This sentence is from The door of 

sympathy vocabulary or the door of kindness of the camel? Rather, 

the meaning of kindness in it is determined according to the 

significance of the verb (to eat). The research wanted here to show 

the linguists' tendencies in these sentences, to emphasize the 

importance of linking the word with meaning, to show the 

competencies of the context and its multiple connotations, and to 

insist on the importance of connecting Language in human thought, 

and to reveal the effect of the verb connotation in clarifying the 

meaning of kindness, is it from the conjunction of the vocabulary or 

from the kindness of the sentences? Depending in all of that on the 

descriptive analytical  approach. 
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