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 المميص
أيًعدَّ ىذا البحث لمكشؼ عف ظاىرة التكطئة في النحك العربي، فتناكؿ مفيكميا كاأللفاظ المرادفة ليا كأغراضيا        

في: تحديد مفيـك التييئة المغكم كاالصطبلحي، كاإلتياف  البحث كتمثمت أبرز نتائجكمقكماتيا كأنكاعيا كشكاىد ذلؾ كمو، 
كتكضيح أغراضيا المتمثمة في التمييد، كالتكطئة، كاإليذاف، ب، كالمعبر عنيا عند النحكييف، دفة لياراعمى األلفاظ الم

زالة المبس، كالتنبيو عمى النيابة،  كتمثمت التي تناثرت في بعض أبكاب النحك،  أنكاعيا بيافك إصبلح التركيب، كالتككيد، كا 
ظيار تنكع مسائميا في تراثنا النحكم، كالتي بدٍت في أنماطيا، سـ، في التييئة بالحركة، كالتييئة بالحرؼ، كالتييئة باال كا 

ما يتعمؽ بالجممة كاممة، أك ببعض أركانيا: اسما كاف ذلؾ أك فيمكزعة عمى بعض األبكاب النحكية دكف بعض، سكاء 
 ضميرا، أك حرفا، أك حركة. 

 . كصفية –استقرائية  –النحك العربي  –التييئة  الكممات المفتاحية:

Abstract : 
This paper was prepared to investigate Prelusion in Arabic Syntax; it dealt with its meaning, 

synonyms, components and its types. The most prominent results of the paper were: 

determining the concept of prelusion linguistically and terminologically and indicating its 

synonyms mentioned by grammar scholars, namely preface, prelusion and foreword. 

The paper also attempted to clarify its purposes of reforming the composition, affirmation, 

removing confusion, alerting the prosecution, and showing the types that were sporadically 

stated in some sections of the syntax represented in the preparation by vowel, the preparation 

by letter, showing the diversity of its issues in our grammatical heritage, which appeared in its 

patterns, distributed in some syntax sections, whether in terms of the whole sentence or some 

of its elements : noun or pronoun or letter or vowel. 

Keywords: preparation- Arabic syntax- inductive - descriptive.  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمة
، كيظير           إٌف المغٌة العربيٌة لغةي كماؿو كجماؿو

 سائركيتجسدي في  ىاظكاىر  كؿٌ  في كمالييا كيبدك جمالييا
، كمف ذلؾ أٌف العربية تييئ أللفاظيا، كتميد مسائميا

لمعانييا، كتجتنب الكقكع عمى المراد كقكعنا مفاجئان، 
ة إلى المقصكد ابتعادنا، تمطفنا بالمتمقي كتبتعد عف المباغت

كمسايرة لطبيعة النفس البشرية التي اعتادت عمى التييئة 
كالتمييد كالتكطئة كاإليذاف. ليذا فئننا نجد في المغة 
العربية التييئة لمخركج مف اإلعراب الرئيسي إلى 
اإلعراب الفرعي، كالتييئة لمخركج مف األسمكب الغالب 

ادر، كالتييئة لمخركج مف الغامض إلى األسمكب الن
كالمبيـ إلى المفسر كالكاضح، كنجد كذلؾ التييئة 
إلصبلح التركيب، كالتييئة، كالتييئة لتكضيح النكع. كقد 

ىذا البحث لدراسة قضية التييئة في النحك العربي،  أيًعدَّ 
أنكاعيا كما تيسر مف أغراضيا ك أركانيا ك كاإلتياف عمى 

 .شكاىدىا

 :أىداف البحث

 ييدؼ ىذا البحث لتحقيؽ اآلتي:     

 تحديد مفيـك التييئة كألفاظيا المرادفة ليا. (ُ)
بياف أغراض التييئة في المغة العربية،  (ِ)

 كأركانيا التي تقـك عمييا.
 تناكؿ أنكاع التييئة مع شكاىدىا. (ّ)

 مشكمة البحث:

ف  مشكمة البحث تتمثؿ في أف مفيـك التييئة كا 
نحاة إال أنو غير محدد كانت تطبيقاتو مكجكدة عند ال

نما يعبر عنو بمصطمحات متعددة  بمصطمح معيف كا 
كالتكطئة كالتمييد كغير ذلؾ، كتطبيقات تمؾ 
المصطمحات متفرقة كال يجمعيا باب نحكم كاحد، كىذا 

البحث سيجمع شتاتيا إف شاء ا تعالى، كسيجيب عف 
 األسئمة اآلتية:

 ما مفيـك التييئة؟ كما مرادفاتو؟. (ُ
 كاف التييئة؟ كما مقكماتيا؟ كما أغراضيا؟.ما أر  (ِ
 ما شكاىد التييئة؟ كما تطبيقاتيا؟. (ّ

 منيج البحث:

المنيج المتبع إلنجاز ىذا البحث كتحقيؽ     
 نتائجو ىك المنيج الكصفي.

 محتوى البحث: 

 يتككف ىذا البحث مف أربعة مباحث، ىي:    

 لغة كاصطبلحاالمبحث األكؿ: مفيـك التييئة 

 الثاني: أركاف التييئة كمقكماتياالمبحث 

 المبحث الثالث: أغراض التييئة في النحك العربي.

 المبحث الرابع: أنكاع التييئة في النحك العربي. 

 الدراسات السابقة:

 قصيرنا أحمد عيد مقاالاألستاذ الدكتكر نشر زميمي      
في مكقع  ،(التكطئة في العربية)لو يحمؿ عنكاف: 

تناكؿ فيو ىذه الظاىرة، إال أٌف مقالو  كني،األلككة اإللكتر 
جاء مقتضبا متماشيا مع طبيعة المقاالت، كقد أشار إلٌي 
بأف أتناكؿ المكضكع في بحث يتسـ بالشمكؿ كالعمؽ 
كاإلتياف عمى األمثمة كالشكاىد. فأعددتي ىذا البحث، كقد 
اختمؼ بحثي عف مقاؿ )التكطئة( في عنكانو، فقد  ثرت 

عمى عنكاف التكطئةا لقدمو كأصالتو  عنكاف التييئة
حاطتو، كما أنني كقفتي عند أغراض التييئة،  كعمقو كا 
كأثبتي ليا شكاىد، كأكردت ليا أقكاالن، كما أٌف بحثي عمؿ 
عمى جمع أنكاع التييئة كتقسيميا تقسيما منطقيان، كساؽ 

 ليا أمثمة، مع تحميميا كبياف جماليا. 

اىرة التكطئة في النحك كىناؾ دراسة عنكانيا: )ظ      
العربي( لمدكتكر حسيف عباس الرفايعة، نيشرت في 
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المجمة األردنية في المغة العربية ك دابيا، بتاريق ذم 
ق، كىك بحث ميـ، كقد أفدت منو، ُِْٕالحجة عاـ 

إال أنني في بحثي ىذا أكردت األلفاظ المرادفة لمتكطئة، 
رت ككقفت عند أغراضيا، كقسمت مسائميا التي عث

عمييا إلى عدة أنكاع، كتفرد بحثي بتناكؿ أركاف التييئة 
 كمقكماتيا.

 المبحث ا ول

 معنى التييئة لغة واصطالحا
 التييئة لغة:

" ىيَّأتي الشيء: أصمحتوجاء في الصحاح: "       
(. ككرد في لساف ٖٓ/ُق، َُْٕ)الجكىرم، ق م أ، 

ذى لو ىىٍيأىتىو.ىاءى لؤلىمر يىيىاءي كيىًييءي، كتىيىيَّأى العرب: "  : أىخى
" )ابف كىىيَّأى األىمرى تىٍيًيئةن كتىٍيييئان: أىٍصمىحو فيك مييىيَّأه 

كجاء في . (ُٖٖ/ُىػ، ق م أ، ُُْْمنظكر، 
تىفىرٍَّغتي لىوي المصباح: "ك  ٍذتي لىوي أيٍىبىتىوي كى تىيىيٍَّأتي ًلمشٍَّيًء أىخى

(. ِْٕ" )الفيكمي، ق م أ، كىىىيٍَّأتيوي ًلؤٍلىٍمًر أىٍعدىٍدتيوي فىتىيىيَّأى 
ىي المصدر المقيس لمفعؿ الثبلثي كقاؿ الفاكيي: "

 المزيد فيو حرؼ، عف طريؽ تضعيؼ عيف الكممة، كىك
)التييئة(، كباسـ الفاعؿ )المييىيٍّئة(. عنو بػعبركا ك )ىىيَّأى(، 
ىيَّأى ييٌيئ، . كالتييئة: مصدر الفعؿ أعده كأصمحوبمعنى 

: أىعٌده ، بمعنىميييٍّئ، كالمفعكؿ ميييَّأتىييئةن كتييئنا، فيك 
ق، ُُْْ)الفاكيي،  "ككٌيفو لتحقيؽ غرضو خاٌص 

كىكذا فئٌف المعنى المغكٌم لمتييئة فيما مضى (. ِّٔ
  يدكر حكؿ اإلصبلح كاإلعداد. 

 التييئة اصطالًحا:
يعدا سيبكيو أكؿ مف استعمؿ التييئة بالمفيـك          

ربٌما   : كمف تمؾ الحركؼقاؿ: "المراد في ىذا البحث، إذ 
بمنزلة كممة كاحدة  (ما)جعمكا ربَّ مع  ،كقٌمما كأشباىيما

 ألنيـ لـ يكف ليـ سبيؿ إلى اكىيئكىا ليذكر بعدىا الفعؿ
 (ما)فألحقكىما    (قؿَّ يقكؿ)  كال إلى    (ربَّ يقكؿ)

(. كقاؿ ُُٓ/ ّق، َُْٖ)سيبكيو،  "كأخمصكىما لمفعؿ

يؿ عف قكؿ العرب: انتظرني كما سيبكيو: "سألت الخم
 تيؾ، كارقبني كما ألحقؾ، فزعـ أف )ما( ك)الكاؼ( 
عمتا بمنزلة حرؼ كاحد، كىييئت لمفعؿ، كما ىييئت  جي

(. ثـ استعممو ُُٔ/ ّىػ، َُْٖلمفعؿ رٌبما" )سيبكيو، 
، كال بعد ذلؾ المبرد، فقاؿ: " ككذلؾ رب، تقكؿ: رب رجؿو

ىيأتيا لؤلفعاؿ  (ما)تقكؿ: رب يقـك زيد. فئذا ألحقت 
(. ٓٓ/ ِق، ُُْٓ)المبرد،  "فقمت: ربما يقـك زيد

في قكلو: "إٌف دخكؿ  الزمخشرمىذا المصطمح  كاستعمؿ
)ما( عمى )رٌب( يزيؿ عنيا اختصاص الدخكؿ عمى 

تسمى )ما( ا لذا االسـ، كيييئ ليا الدخكؿ عمى الفعؿ
ق، ُِّْ" )الزمخشرم، ىذه ما الكافة، أك ما المييئة

(. كاستعممو األزىرم في باب البدؿ، فقاؿ: "إٌف ُّٖ
)األزىرم،  المبدؿ منو يأتي تييئة كتكطئة لمبدؿ"

الفاكيي، الذم قاؿ:  (. كاستعممؤّّ/ِىػ، ُُِْ
ىػ، ُُْْ)الفاكيي،  "كتأتي البلـ مع )إٍف( تييئة لمقسـ"

 كاستعممو غيرىـ. .(ِّٔص

 كقاؿ رضي الديف "دخكؿ )ما( عمى حرؼ الجرٌ        
الشبيو بالزائد )رٌب( تييئةن بأف يمييا الفعؿ بعد أف كاف 

ا باالسـ"  (.َٕ/ ِق، ُّٓٗ)رضي الديف،  مختصن

مصطمح المسائؿ التي برز فييا  تىأىمَّؿ كمىف       
كبلـ عممائنا  في )أك ما يرادفو( في تراثنا النحكمالتييئة 

ا  واألجبلء الذيف استعممكه يمكن تعريؼ التييئة اصطبلحن
تغيير المفظ أك الجممة بزيادة أك نقصاف : عبارة عف بأنو

تكطئةن  ليككنا صالحيف الستعماؿ جديد أك إضافة معنى
لئلتياف  امناسبن  تمييدنالذكر الشيء البلحؽ الميًيـٌ، ك 

صالحان الستعماؿ بالشيء الذم ييناط بو الحكـا ليككف 
 متمقي.الأكقع في نفس  جديد أك إضافة معنى

 عند النحويين: لمتييئةلمرادفة ا لفاظ ا  
لقػػد عبػػػر النحكيػػكف عػػػف )التييئػػة( بألفػػػاظ أخػػػرل         

فػػي  عمييػػا الػػدارس كقػػد كقػػؼتػػؤدم المعنػػى الػػذم يؤديػػو، 
 كتبيـ، كىي:

 أواًل: التوطئة
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كىػػػي المصػػػدر المقػػػيس لمفعػػػؿ الثبلثػػػي المزيػػػد فيػػػو       
طَّػػأى(،  حػػرؼ، عػػف طريػػؽ تضػػعيؼ عػػيف الكممػػة، كىػػك )كى

: كمعناى ا المغكم: التٍَّمًييػدي كالتَّػٍذًليؿي لمشَّػٍيء كالتييئػةي. تىقيػكؿي
طَّػػػػٍأتي لىػػػػؾى  ، ككى طَّػػػػٍأتي لىػػػػؾى الًفػػػػراشى ، ككى كطَّػػػػٍأتي لىػػػػؾى األىٍمػػػػرى

ٍجًمػػس تىٍكًطئػػةن: ًإذىا مىيٍَّدتىػػوي  ػػيٍَّمتىوي، كىىيٍَّأتىػػو. كالػػكطيءي  ،المى كسى
، كًفػػراشه كًطػػيءه  ػػييؿى كىالفى ػػا سى : مى : ال ييػػٍؤذم ًمػػٍف كػػؿٍّ شػػيءو

ٍنبى النَّاًئـ  .  (ُٖٗ/ُىػ، ك ط أ، ُُْْ)ابف منظكر،  جى

د: "      التكطئػػػػػة ىػػػػػي التَّػػػػػٍذًليؿي قػػػػػاؿ أبػػػػػك العبػػػػػاس المبػػػػػرٍّ
ًطػػػيءه، يػػػا فتػػػى(، كىػػػك الػػػذم ال  كالتٍَّمًييػػػدي، يقػػػاؿ: )دابَّػػػةه كى
ًطيءه( إذا كاف كثيرنا ال  رٍّؾي راكبىوي في مىسيره، ك)فراشه كى ييحى

 .(ٖ/ ُىػ، ُُْٕ )المبرد، لنائـ عميو"ييؤذم جنب ا

"سٌتة  عف )األسماء الستة(:كقاؿ ابف األثير        
أسماء، أيعربت في حاؿ اإلضافة إلى غير المتكٌمـ 
بحركؼ العٌمةا تكطئةن لمٌتثنية كالجمع، كىي: أبكؾ، 

)ابف األثير،  كأخكؾ، كحمكؾ، كىنكؾ، كفكؾ، كذك ماؿ"
 (. ِّ/ ُق، َُِْ

 مييد التلانيًا: 

ىك المصدر المقيس لمفعؿ المضعؼ العيف        
الصحيح البلـ )مىيَّدى(، كاسـ الفاعؿ منو )الميمىيٍّدى(، كاسـ 

)الميمىيَّدي(. كاألصؿ في )التمييد(: التسكية المفعكؿ 
ٌكزى بو عف بسطة الماؿ كالجاه )الزمخشرم،  كالتييئة، كتيجي

ا كيقاؿ: ميٍدتي لنفسي خيرن  .(ْٖٔ/ ْـ، ُٕٗٗ
كامتيدتو، أم: ىيأتو، كمنو المياد لمفراش، كالجمع 

كقاؿ زيف الديف (. ْْْ/ّىػ، ُُْٕميييد)ابف سيده، 
تىٍمًييدي  يىا. كى صبلحي "تىٍمًييدي األيميكرً: تىٍسًكيىتييىا كىاً  الرازم: ى

قىبيكليوي" اٍلعيٍذًر: بىٍسطيوي كى
ىػ، ـ ق د، َُِْ)الرازم،  

 ، (ََّص

قػػػكؿ ابػػػف الحاجػػػب: "إذا  فػػػي دكر كىػػػذا المفيػػػـك         
ٍسػػػػنيوي(، فاإلعجػػػػابي منسػػػػكبه إلػػػػى )قمنػػػػا:  ٍيػػػػده حي أعجبنػػػػي زى

نَّمػا ذيًكػرى زيػده لمتكطئػة كالتمييػد" ٍسًف، كا  الحي
)ابػف الحاجػب،  

بَّاف في عمػة كجػكب  فيك  ،(ِٓٓ/ ِىػ، َُْٗ قكؿ الصَّ
تككيػػد ضػػمير الرفػػع المتصػػؿ بضػػمير رفػػع منفصػػؿ قبػػؿ 

إنَّمػػا كجػػب ذلػػؾا ألفَّ المرفػػكع " تككيػػده بػػػ)النفس كالعػػيف(:
المتصؿ بمنزلة الجزء، فكرىكا أف يؤكدكه أكالن بمستقؿ مف 
غير جنسو، فأكدكه أكالن بمستقؿ مف جنسػو كبمعنػاه، كىػك 
الضمير المنفصؿ المرفكع ليككف تمييدنا لتأكيده بالمستقؿ 
مػػػف غيػػػر جنسػػػػو، كىػػػك الػػػنفس كالعػػػػيف المػػػذاف ىمػػػا مػػػػف 

 .  (ُُٓ/ّىػ، ُُْٕباف، )الص "األسماء الظاىرة

 لاللًا: اإلي ان

ـى، كقكلػػػػو        ًمػػػػ يقػػػػاؿ : أىًذفى فػػػػبلفه يػػػػأذفي بػػػػو ًإٍذننػػػػا إذا عى
( ّ) التكبة:                         (  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)تعالى: 

أم: إعػػػػػػبلـ، كاألذاف اسػػػػػػـ يقػػػػػػـك مقػػػػػػاـ اإليػػػػػػذاف، كىػػػػػػك 
ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ )              المصدر الحقيقي، كقكلو تعالى :

 معنػػػػػاه: بعمػػػػػـ ا، (َُِالبقػػػػػرة:) (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
ػػػػػكفي إالَّ ًمػػػػػفى المَّػػػػػًو، ألىف المَّػػػػػوى تىعىػػػػػالىى  كاإًلٍذفي ىاىنػػػػػا الى يىكي

ػػا شػػاكىمىو مى ػػاًء ًمػػفى السػػٍحًر كى . )ابػػف   كتقػػدَّس الى يػػٍأمر ًباٍلفىٍحشى
  (.  ٗ/ُّىػ، أذف، ُُْْمنظكر، 

يقو كقد استعمؿ ىذا المصطمح ابف جني في تعم     
عمى عبارة )ال با لؾ( فقاؿ: "إف األلؼ تؤذف باإلضافة 
كالتعريؼ، كالبلـ تؤذف بالفصؿ كالتنكير" )ابف جني، 

 (. ِّْ/ُـ، ََِٔ

كىي التاء في نحك كاستعممو الزمخشرم، فقاؿ: "     
كدخكليا لئليذاف مف أكؿ األمر بأف الفاعؿ ، ضربتٍ 
 (. ّْٓق، ص ُّٗٗ" )الزمخشرم، مؤنث

( دكف غيره عف التييئة ثرتي التعبيرى بػ) دىذا كق  
 مكضكع بحثيا لما يأتي:

، حيث قاؿ ا أنَّوي ىك الكارد في الكتاب العزيز :أكالن 
شىدنا﴾تعالى:   .]َُالكيؼ: [ ﴿كىىىيٍٍّئ لىنىا ًمٍف أىٍمًرنىا رى

ثانيان: أٌنو المصطمح األقدـ كركدا مف بيف  نظائره في 
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ىك أكؿ مف استخدمو  كتب النحكييف، لككف سيبكيو
   . (ُُٓ/ ّىػ، َُْٖ)سيبكيو، 

 ا التمييد، كيدخؿ فييافي معناى شاممة ييئةثالثا: أف الت
زيد عمييا في الداللة، حيث البسط، ت، ك كالتكطئة كاإليذاف

كاإلكماؿ، كاإلتماـ، كالتكضيح، كالتفسير، كالتسييؿ، 
 .ييز، كاإلعداد، كالتجكالتسكية، كاتساع المعنى، كالمفيـك

 

 المبحث اللاني 

 أركان التييئة ولوازميا
ىناؾ أركاف تقـك عمييا التييئة، كال سبيؿ   

 لحصكليا إال بتكافرىا، كفيما يمي بيانيا: 
 اإللصاق:    (ٔ

المفظ يمصؽ ما قبمو  كقد سمَّاه النحكيكف بذلؾا ألفٌ 
( كلنأخذ عمى َِٖ/ٔىػ ُُِْبما بعده ) ابف سيده، 
لحقت )ما( غير المكصكلة، إف أك ذلؾ )ما( الكافة: إذا 

إحدل أخكاتيا ارتفع ما بعدىا باالبتداء، ككفتيا )ما( عف 
 مييئةالعمؿ، كجاز أف تمييا الجممة الفعمية، فتككف )ما( 

كمكطئة لمدخكؿ عمى جمؿ األفعاؿ، قاؿ تعالى: ﴿ًإنَّمىا 
، كقاؿ [ِٖيىٍخشىى المَّوى ًمٍف ًعبىاًدًه اٍلعيمىمىاء﴾ي ]فاطر:

ـٍ عىبىثنا﴾: تعالى مىٍقنىاكي ًسٍبتيـٍ أىنَّمىا خى  [ُُٓ:المؤمنكف ] ﴿أىفىحى
  .(ُِْٖ/ّىػ، ُُْٖ)أبك حياف، 

قاؿ ناظر الجيش : " كمنيا: أف المغاربة ك  
مع ىذه الحركؼ إذا دخمت عمى الفعؿ  (ما)يجعمكف 

مييئة كمكطئةا ألنيا ىيأت الحركؼ لمدخكؿ عمى 
 ( ُُّٕ/ّىػ، ُِْٖالفعؿ" )ناظر الجيش، 

 الفصل:  (ٕ

كىذه تسمية البصرييف لو، كأما الككفيكف فيسمكنو      
( كيتكسط ضمير ٕٗٓ/ِىػ، ُِْْعمادنا )األنبارم، 

الفصؿ بيف المبتدأ كخبره، لمتييئة كاإليذاف مف أكؿ أمره 

بأنو خبر ال نعت، كليفيد ضربنا مف التككيد، قاؿ تعالى: 
[  كمف ذلؾ ِّ]األنفاؿ:(  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ)

ىػ، ُّٗٗزيد ىك المنطمؽ. )الزمخشرم،  قكلؾ :
 .(ٗٗىػ، صُِْٕك)الرفايعة،  (ُِٕص

 الوصل: (ٖ
، ظكىك جانب تركيبي يتكلد منو كصؿ لفظ بمف

ككصؿ )ما( بػكاؼ التشبيو في قكلو صمى ا عميو 
)البييقي، كسمـ: : "صمكا كما رأيتمكني أصمي" 

فيي كافة لمخافض كمييئة ( ْٔٓ/ْىػ، ُِّْ
 (ُْٓىػ، صُُِْ)السييمي، لكاؼ التشبيو. 

 .  (ٗٗىػ، صُِْٕك)الرفايعة، 

 وىناك مسائل تمزم فييا التييئة، تتملل في اآلتي:

لزوم )أي( الموصولة لممنادي المعّرف با  (ٔ
 )أل(:

منع النحكيكف دخكؿ أداة النداء عمى االسـ المعرؼ      
بػ أؿ، كعممكا المنع بأنو ال يجكز الجمع بيف عبلمتي 

مة كاحدة، كعبلمتا التعريؼ ىما أؿ تعريؼ في كم
كاإلضافة، فئذا كانت منادة المعرؼ بأؿ الزمةا فبل بد 
مف إدخاؿ حرؼ النداء عمى )أم( المكصكلة، كما في: 

ـ، ََِٔيا أييا الناس، كيا أييا المؤمنكف )ابف ىشاـ، 
(، كلزـك )أم( المكصكلة لممنادل المعرؼ بأؿ ِْ/ْ

 تييئة ليذا الكضع.

 لمموصول: لزوم الصمة (ٕ

المكصكالت بجميع أنكاعيا تفتقر إلى الصبلت        
كالراًبعي: افتقارا دائما، كىذا سبب بنائيا، قاؿ ابف عقيؿ: "

ليو أشارى بقكًلو:  ، كا  شىبىوي الحرًؼ في االفتقاًر البلزـً
)ككىاٍفًتقىارو أيصٍّبلى( كذلؾ كاألسماًء المكصكلًة، نحًك: 

مىًة،  )الذم( فئنَّيا مفتًقرىةه في سائًر أحكاًليا إلى الصٍّ
" )ابف عقيؿ، فأىٍشبىيىًت الحرؼى في ميبلزمًة االفتقاًر فبيًنيىتٍ 

 (. ِٗ/ُق، ََُْ

 ح ف التنوين وما ينوب عنو من المضاف: (ٖ
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ىي إمالة ، كالتي اإلضافةكيككف ذلؾ عند        
الشيء إلى الشيء كنسبتو إليو، فينزؿ المضاؼ 

ينو، كيصبحاف مف المضاؼ إليو منزلة تنك 
بالتركيب كاالسـ الكاحد، كلذلؾ يسقط التنكيف مف 

ال يككف حشك الكممة )ابف الصائا،  ااألكؿ ألنو
(. كعبلقة ذلؾ بالتييئة أف ِٕٓ/ُىػ، ُِْْ

. قاؿ األىدؿ: االسـ األكؿ يييئ لمثاني كيميد لو
"إنما يبادر العربيا إلى حذؼ التنكيف كما ينكب 

ضافتو" )األىدؿ، عنو مف االسـا تكطئةن إل
ييمغى نطؽ (.  كمف ذلؾ ِّٔ/ ِىػ، َُُْ

كذلؾ  االتنكيف، عند الكقؼ عمى الكممة المنَّكنة
 .الصكت عندىا تييئة لقطع

 المبحث اللالث

 أغراض التييئة في النحو العربيّ 
تأتي التييئة في النحك العربي لتحقيؽ عدة 

 أغراض، ىذا ذكره ليا مع أمثمتيا:

 ح التركيب النحويالغرض ا ول: إصال

إف التركيب النحكم يعني ضـ الكممات إلى        
بعضيا لتؤدم معاف محددة، كفؽ قكاعد محددة تـ 
استقراؤىا مف الكبلـ العربي، كأحيانان يخرج التركيب عف 

مف تدابير تييئو لمكضع  حيئنذىذه القكاعد، فبل بد 
الجديد. كمف ذلؾ ما ذكره سيبكيو مف أف حرؼ الجر 

( ال يدخؿ عمى األفعاؿ البتة، كلكف كصمو بػػ )ما( )ربٌ 
ىٌيأه لمدخكؿ عمى الفعؿ كأزاؿ اختصاصو، كنقمو إلى 

 (.ُُٓ، صّىػ، جَُْٖ)سيبكيو،  تركيب جديد

كمف ذلؾ أيضان أنو ال تصمح الجممة االسمية       
كالطمبية كالفعمية التي فعميا جامد كالمصٌدرة بحرؼ أف 

، فئذا جاءت كاف الزمان دخكؿ الفاء  تككف جكابى شرطو
عميياا تييئةن لمجيء الجكاب بعدىا، كقد نٌص الزركشي 
عمى أٌف ىذه الفاء مييئة لصبلحية مجيء جكاب الشرط، 

كىي ضرب مف إصبلح التركيب، تفيد التعقيب 
 (. َِٖ/ْىػ، ُّٕٔ)الزركشي، 

كمف ذلؾ دخكؿ )ما( عمى إٌف كأخكاتيا فتييئيا       
مؿ الفعمية، كتزيؿ اختصاصيا باالسـ، لمدخكؿ عمى الج

قاؿ األىدؿ: "بدخكؿ )ما( عمى )إٌف( كأخكاتيا زاؿ 
اختصاصيا بالجمؿ االسمية، كتيٌيأت لمدخكؿ عمى 
الجممة الفعمية، كلذا تسمى )ما( ىذه بالمييئة" )األىدؿ، 

 (. ِٖٔ/ ُىػ، َُُْ

 الغرض اللاني:  التوكيد

ذلؾ أننا إذا أردنا تستخدـ التييئة لمتككيد، كمف        
تككيد ضمير الرفع المتصؿ فبلبٌد مف تييئتو بضمير 

ال يىجكزي تىككيدي الضميًر المرفكًع ابف عقيؿ: "فصؿ، قاؿ 
ميرو  اٍلميتًَّصًؿ بالنٍفًس أك العىٍيًف، إالَّ بٍعدى تأكيًده بضى
: "قيكميكا أنتـ أنفيسيكـ، أك أىٍعيينيكيـ"، كال  ، فتقكؿي مٍنفىًصؿو

 "قيكميكا أنفيسيكـ".تىقيٍؿ: 

: "قيكميكا  ـٍ ذلؾا تىقكؿي فئذا أىكٍَّدتىو بغيًر النٍفًس كالعىٍيًف لـ يىمزى
ككذا إذا كافى اٍلميؤىكَّدي غيرى  كماكـ" أك "قيكميكا أنتـ كماكـ".

، فتىقكؿي:  رٍّ ، بأٍف كافى ضميرى نٍصبو أك جى ٍفعو ميًر رى ضى
، كمىررتي  ٍيًنؾى ٍرتي بؾى نٍفًسؾى أك عى بكيـ كيمٍّكـ، كرأىٍيتيؾى  "مىرى

، كرأٍيتيكيـ كمَّكـ" ٍينىؾى ق، ََُْ)ابف عقيؿ،  نٍفسىؾى أك عى
ِ/َِٔ).    

كمف ذلؾ منع النحكيكف دخكؿ أداة النداء عمى )أؿ(ا 
ألنو ال يجكز الجمع بيف عبلمتي تعريؼ في كممة 
كاحدة، فئف كاف ال محالة مف دخكؿ أداة النداء عمى 

باستدعاء أم المكصكلة، لتدخؿ  )أؿ( فبل بد مف تييئةو 
(، كما ُّٗىػ، صُّْٓعمييا أداة النداء)السامرائي، 

﴾في قكلو تعالى:    .]ُٓفاطر: [ ﴿يىا أىيايىا النَّاسي

 الغرض اللالث: إزالة المبس

تككف التييئة ضركرية في كثير مف المكاضعا      
ألجؿ دفع المبس، كمف ذلؾ منعي النحكييف تقديـ الخبر 
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 ،ألنو مما يشكؿ كيمبسلمبتدأ إذا كانا معرفتيفا عمى ا
نحك: أخكؾ صديقي. كنظير ذلؾ الفاعؿ كالمفعكؿ إذا 

نحك :  ،فئنو ال يجكز مما ال يظير فييما اإلعراب، اكان
 :ككذا المفعكالف في نحكعيسى(  ىضرب مكس)
فيتعيف ككف المقدـ مفعكالن ثانياا ألف  (أعطيت زيدنا عمرنا)

عكليف يصح أف يككف  خذنا كمأخكذنا كؿ كاحد مف المف
)ابف ىشاـ،  فدفعنا اللتباسيما التزمكا تقديـ األكؿ

الثمانيني إلى أٌف ىذه  كأشار (.ِِّ/ِـ، ََِٗ
تدابير مف شأنيا أف يييئ السامع لمفائدة المرجكة مف 

ق، ُِْْالكبلـ كتحصنو مف اإللتباس )الثمانيني، 
 (.ُِٓص

 غيير في اإلسنادالغرض الرابع: الداللة عمى الت

قد يحذؼ الفاعؿ كمف ذلؾ ما قالو ابف مالؾ: "      
لككنو معمكما، أك مجيكال، أك عظيما، أك حقيرا أك لغير 

فينكب عنو فيما كاف لو مف رفع، كاعتناء كغير  ذلؾ.
ذلؾ المفعكؿ بو مسندا إليو فعؿ مييأ بييئة تنبئ عف 

 ق،َُِْ" )ابف مالؾ، النيابة، أك اسـ في معناه
ِ/َّٔ.) 

 المبحث الرابع
 أنواع التييئة في الّنحو العربيّ 

 لمتييئة في النحو العربي لاللة أنواع، ىي:    

التييئة بالحركة، كالتييئة بالحرؼ، كالتييئة باالسـ، كفيما 
 يمي إيرادىا مع مسائميا.

 النوع ا ول: التييئة بالحركة
 كىذا النكع تندرج تحتو مسالتاف: 

 اْلَحَرَكاِت اللَّالِث َ ْحُرِف اْلِعمَّةِ  تييئة: المسألة ا ولى

ظ في التراكيب العربية         الحركات  تىغىياري كمما ييمحى
عمى الباء كالخاء كالميـ كالفاء كالنكف كالذاؿ قبؿ أحرؼ 
العمة الثبلثة في األسماء الستة، كذلؾ في أحكاؿ 

 اإلعراب الثبلثة كميا.

حاؿ الرفع: )حضر أبيكؾ،  أال ترل أنؾ تقكؿ في      
كجاء أخيكؾ، كسافر حميكؾ، كفيكؾ جميؿ، كظير ىنيكؾ، 
(، كتقكؿ في حاؿ النصب: )أكرمت أبىاؾ،  كجاء ذيك ماؿو
اؾ، كرأيت حمىاؾ، كنىظٍٍّؼ فىاؾ، كسترت  كقابمت أخى
(، كتقكؿ في حاؿ الجر: )مررتي  ىنىاؾ، كاحترمت ذىا عمـو

ًميؾ، كال بأًبيؾ، كسممتي عمى أًخيؾ، كذىبتي  إلى حى
تضع حرامنا في ًفيؾ، كابتعدت عف ىىًنيؾ، كاستمعتي إلى 

.) فيؿ يدٌؿ ذلؾ عمى أفَّ ىذه الحركاًت حركاتي  ًذم عمـو
؟ ال يدؿ ذلؾ عمى أنَّيا حركاتي إعراب في  إعرابو
المذىب المنصكرا ألنَّيا إنَّما تغيَّرٍت تمييدنا ألحرؼ 

ذكرىاا ألنَّيا مف العمة التي بعدىا، كتييئةن كتكطئةن ل
 جنسيا.

ا -كىذا األمر بادو        في جمع المذكر السالـ،  -أيضن
(، فئفَّ  نحك قكلؾ: )ىؤالء مسمميكف، كقابمتي مسمًميفى
ضمة الميـ التي نمحظيا في حاؿ الرفع تتغٌير إلى 
 ، الكسرة في حالي الجر كالنصب، كليس ذلؾ بئعرابو

ًعمت الضمة ت نَّما جي الية ليا، كجيعمت لمكاك الت ييئةكا 
ىػ، ُِْْ)األنبارم،  الكسرة تكطئةن لمياء الجائية إثرىا

ُ/ِٖ). 

( َ ْن َيْعَمَل ما  ييئةتَ المسألة اللانية:  فْتِح ىمزِة )إنَّ
 قبل ُجْمَمِتيا في معناىا

( في صدر الجممة االسمية، نحك         كسر ىمزة )إفَّ
، إفَّ الباطؿى زىىي  ميٍشًعره  -كؽه(قكلؾ: )إفَّ الحؽَّ كاضحه

عف تمييد  -كىك التأكيد -بتجريد المعنى الذم أفادتو
 ألف يعمؿ الفعؿ الذم قبميا في معناىا. الجممة كتييئتيا

( المكسكرة كالمفتكحة فٍرؽه في         كليس بيف )إفَّ
المعنى المفاد، إال أفَّ العرب إذا أرادت تكطئة الجممة 

ذم قبميا في معناىا، ألٍف يعمؿ الفعؿ ال ييئتيااالسمية كت
يٍّرىىا في معنى الحديث فتحًت اليمزة، فقالت:  كأف تيصى

، أيقنت أفَّ الباطؿى زاىؽه(.  ًمٍمتي أفَّ الحؽَّ كاضحه  )عى

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ :كمنػػػػػػػػػػػػو قكلػػػػػػػػػػػػػو 

 :كقكلػػػػػػو   ]ٖٗالمائػػػػػدة: [  چژ  ژ  ڑ   ڑ  ک
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 ]ِْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنس: [ چوئ  ەئ ەئ ائ ائچ
ڱ ڱ ڱ ڱ ) كقكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى:

ەئ وئ وئ ۇئ ): قكلػو ك  [ّٗالقصص:](ں

 :، كقكلػػػػػػػػػػػػػو ]ُٖالمجادلػػػػػػػػػػػػػة:[(ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ
  [3]اٌّٙيح:(  ڤ ڤ ڦ ڦ)

ذا أرادت        قٍطػػعى الجممػػة ممػػا قبميػػا،  العػػرب كػػذلؾ كا 
كأف تعتمػػػػػد فػػػػػي كبلميػػػػػا عمػػػػػى التككيػػػػػد اعتمادىىػػػػػا عمػػػػػى 

ًت اليمػػػػػػزة لئليػػػػػػذاف باالبتػػػػػػداء  -الترجػػػػػػي كالتمنػػػػػػي ػػػػػػرى كىسى
ػػػػا قبػػػػؿ، كأنَّيػػػػا قػػػػد جعمىػػػػًت التككيػػػػد صػػػػدر  كاالنقطػػػػاع عمَّ

ف لػػػـ يكػػػف فػػػػي  الكػػػبلـا ألنَّػػػوي معنػػػى كسػػػائر المعػػػاني، كا 
 الفائػػػػدة مثػػػػؿ غيػػػػره، فقالػػػػت: )إفَّ العػػػػدؿى أسػػػػاسي الميمػػػػؾ(

: . كمنػػػػػػػػػػػو قكلػػػػػػػػػػػو (ِٕٔق، صُُِْ)السػػػػػػػػػػػييمي، 
كقكلػػػػػػػػو      [45]اٌؾغررررررررو:(  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)
:(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ):كقكلػػػػػو  [52]غررررربفو
 :(ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک گ  )ه]االٔفطرررررررررب :

(  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ): كقكلػػػػػػػػػػػػػػػو   [14،  13

 [12]اٌّطفف١ٓ:

 النوع اللاني: التييئة بالحرف

 كىذا النكع تندرج تحتو مسألتاف:

 لحكٍم نحوي   الكافة)ما(  ييئة: تَ ا ولىالمسألة 

رى في تراثنا النحكٌم أنَّوي إذا اتصمت )ما( تى         قىرَّ
ة بالدخكؿ عمى الزائدة بػ )إفَّ أك إحدل أخكاتيا( المختص

الجممة االسميةا فتنصب االسـ كترفع الخبر، أك اتصمت 
( المختصة بجر  ترتب عمى ذلؾ أمراف: -النكرات بػ)ريبَّ

( كأخكاتيا عف العمؿ في الجممة  أحدىما: كىؼا )إفَّ
( عف جر النكرةا كلذلؾ تسمى )ما(  االسمية، ككؼا )ريبَّ

 الكافَّة. 

سماء، كتييئتيا لمدخكؿ كالثاني: إزالةي اختصاصيا باأل
عمى الجممة الفعميةا كلذلؾ تسمى )ما( اٍلمييىيٍّئىة، 

 .(َٕٓ/ِىػ، ُِّْ)الجكجرم،  كالمكطئة

يئ جب ) :كمف األمثمة التي تكضح ذلؾ قكؿ ا     

حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث 

    [110]اٌىٙف:(حج مج جح مح جخ حخ مخ جس

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ): كقكلو 

 -النبي كمنو قكؿ    [6فبي:]األٔ(ڻ ڻ ۀ
 : "إنَّمىا األىٍعمىاؿي بالنٍّيَّة" -صمى ا عميو  كسمـ

، كقكلؾ: )إنَّما ييعىاقىبي (ٖٗٔٔق، رقـ ُِِْ)البخارم، 
 المسيءي(، كقكؿ امرئ القيس: 

*  كىفىاًني كلـ أٍطميٍب *فمك أفَّ مىا أٍسعىى ألٍدنىى مىًعيشىةو  
 قىًميؿه مف الماؿً 

لىًكنَّمى  ثَّػؿو  *كى ٍجػدو ميؤى ثَّؿى   *ا أٍسعىى ًلمى كقد ييٍدًرؾي المىٍجدى الميؤى
  أٍمثاًلي

 (.ُّٗىػ، صُِْٓ، القيس)أمرؤ 

في تمؾ الشكاىد اتصاؿ )ما( الزائدة  بلحظكالم     
(، كقد ترتب عمى ذلؾ  ، كلكفَّ ، ككأفَّ ، كأفَّ باألدكات: )إفَّ

 أمراف: 

ا، فالجممة االسمية أحدىما: كىفايىا عف العمؿ فيما بعدى
المذككرة بعد بعض األدكات تيٍعرىب مبتدأن كخبرنا، كما في 

 الحديث الشريؼ، كاآلية الكريمة األكلى. 

كاآلخر: زكاؿ اختصاصيا بالجممة االسمية، كتييئتيا 
لمدخكؿ عمى الجممة الفعمية، كما رأينا في المثاؿ، كفي 

 قكؿ امرئ القيس. في اآلية الكريمة الثانية، ك 

( قكلو          :كمف أمثمة )ما( الزائدة مع )ريبَّ
(  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)

( المختصة بجر األسماء النكرات تأتي [2]اٌؾغو: فػ)ريبَّ
( المخففة الجممةي الفعميةي،  مثقمة كمخففة، كقد كليت )ريبَّ

قاؿ  لتمؾ الحالة. ىٌيأتياك)ما( الزائدة ىي التي مىيَّدىتيا ك 
لؾ مييىيٍّئىةا ألنَّيا ىيأت ىذه األلفاظ المرادم: "فػ)ما( في ذ
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 .(ّّٓىػ، صُُّْ)المرادم،  لدخكليا عمى الفعؿ"

 الالِم لجواِب القسم ييئة: تَ اللانيةالمسألة 

تكطئة القسـ(: ىي البلـ التي القسـ )أك  تييئةالـ       
الشرط بعد تقٌدـ القسـ لفظنا أك تقديرنا،  أداة تدخؿ عمى

مقسـ ال لمشرط، كليست جكاب القسـ، كتيؤذف أفَّ الجكاب ل
نَّما الجكابي ما يأتي بعد الشرط ىػ، ُُْٔ،  لقيكجىكم)ا كا 

 . (ُُٖص

فيذه البلـ المكطئة ىي البلـ الداخمة عمى أداة         
الشرط في نحك قكلؾ: )كاً لىًئٍف أنصفتني ألينصفىنَّؾ(، 

دكات الشرط المقدـ عمييا قسـ ممفكظ بو أك محذكؼ فػػ أ
تيٍقرىفي بيا في الغالب الـه مفتكحةه، ييؤىكَّد بيا طمبي القسـ 

 لجكابو.

كأكثر ما يككف ذلؾ مع )إٍف( كالقسـ محذكؼ،        
ې ې ې ى ى ائ ): كما في قكؿ ا 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ 

 [145]اٌجموح:  (ىئ يئ جب حب خب مب

طَّأىت لجكاب كسيمٍّيىت ىذه البلـ مكطئةن         ا ألنَّيىا كى
ا: اٍلميؤًذنىة ًبمىا أىرىادىهي اٍلميتىكىمٍّـ مف معنى  القسـ، كتيسىمَّى أيضن

 ، القسـ، كقكؿ النحكييف: )إنَّيا مكطئةه لمقسـ( فيو تجكزه
نَّما ىي ميكطٍّئةه لجكاب القسـ كا 

ىػ، ُُّْ)المرادم،  
ك"يسٌمييا بعضيـ الـى الشرطا  .(ُّٕ، ُّٔص

طٍّئةا لدخكليا ع مى حرؼ الشرط. كبعضييـ يسٌمييا المكى
ألٌنيا يىتعٌقبيا جكابي القسـ، كأٌنيا تكطئةه لذكر الجكاب، 
ف كاف ذلؾ أصمىياا ألٌف القسـ ال  كليست جكابنا لمقسـ، كا 
ييجاب بالشرط، كما ال ييجاب بالقسـا ألفَّ الشرط يجرم 
مجرل القسـ ًلما بينيما مف المناسبة، مف جيًة احتياج 
كٌؿ كاحدو منيما إلى جكاب. كالقسـي كجكابو جممتاف 
تىبلزمتا، فكانتا كالجممة الكاحدة، كما أٌف الشرط كجكابو 
كالجممة الكاحدة... كذلؾ قكلؾ: )كاً لئٌف أكرمتىني 

لى مؤٌكدةه  ٍطأةه لمجكاب، كالجكابي مأليكًرمىنَّؾ(، فالبلـ األكي كى

ٍمغنى ال عمؿى )ألكرمٌنؾ(، كىك جكابي القسـ. كالشرط مي 
ذا  لوا ألٌنؾ صٌدرتى بالقسـ، كتركتى الشرط حشكنا. كا 

اجتمع الجزاءي كالقسـيا فأٌييما سبؽ اآلخرى كتىصٌدر كاف 
 ،) ـٍ ـٍ كاً أقي الجكاب لو. مثاؿي تصٌدر الشرط قكلؾ: )إٍف تىقي
جزمتى الجكابى بحرؼ الجزاءا لتصداره، كألغيتى القسـىا 

. كمثاؿي ت صدار القسـ قكلؾ: )كاً لىًئٍف أتيتىني ألنَّوي حشكه
(، فالبلـي األيكلى مكطئةه، كالثانيةي جكابي القسـ،  آلًتيىنَّؾى
كاعتمادي القسـ عميو ال عمؿى لمشرط فيو. يدٌؿ عمى ذلؾ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ) :قكلو 

الجكابي لمقسـ المحذكؼ،  [12]اٌؾْو: (ک
ا إذ كالشرط ميٍمغنى، بدليؿ ثبكت النكف في الفع ؿ المنفيٍّ

لك كاف جكابنا لمشرط لكاف مجزكمنا، فكانت النكف 
 .(ُِْ، ُُْ/ٓق، ُِِْ)ابف يعيش، محذكفةن"

  السمبا ييئة: التالنوع اللالث

بيانيا، كىذا أربع مسائؿ،  ىذا النكع تندرج تحتوك 
 كتحميمىيا: 

 في باب الحال التييئة: ىالمسألة ا ول

في باب التييئة ة في حقيق تفسيرافلمنحكييف       
 الحاؿ:

طٍّئىةي في التركيب،  اٍلمييىيٍّئىة: أفَّ الحاؿ ىي ا ول ك)الحاؿ كالميكى
طٍّئىةي أ اٍلمييىيٍّئىة ( ىي الحاؿ الجامدة المكصكفة بمشتؽ أك كالميكى

)الفاكيي،  شبيو، كتككف الصفة ىي الحاؿ في الحقيقة
 . (ِّٓق، صُُْْ

 بمشتؽ أك شبيو كصكفةفتيسىمَّى الحاؿ الجامدة الم      
طٍّئىةن أك   ا ألنَّيا ذيًكرىت عمى سبيؿ التكطئةمييىيٍّئىةحاالن ميكى

يجيء بعدىا أك شبيو،  لمنعت بالمشتؽ الذم كالتييئة
نَّما المقصكد صفتييا التالية  فيي غيري مقصكدةو لذاتيا، كا 

)الفاكيي،  لذكرىا مييئةليا، كما ىي إال كسيمةه 
فأصؿ ظر الجيش: "، قاؿ نا(ِّٓق، صُُْْ

ٌنما  ا، كا  ا(: مررتي بزيدو صالحن )مررتي بزيدو رجبلن صالحن
ذكٍرتى )رجبلن( تكطئةن لمحاؿ، كلٌما كانت الحاؿي صفةن 
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معنكيةن أٍشبىيىت المفظية، كمف حكـ المفظية أف تىٍجرم 
عمى مكصكؼ في المفظ ففعمكا في الحاؿ في بعض 

)ناظر  نى"المكاضع ذلؾ لئلشعار بأنَّيا صفة في المع
 . (ُِٖ/ ّق، ُِْٖالجيش، 

ڇ ڇ ڇ ڇ ) :قكلػػو  كمػػف شػػكاىدىا     

 [13]ِررررررررررررو٠ُ:(  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
ػػػًكيًّا( فػػػ (، كىػػك الممىػػؾ، ك)سى )بشرنا( حػػاؿ مػػف فاعػػؿ )تىمىثَّػػؿى

نعػػته لػػػ)بىشىرنا(، فالمسػػكغ لكقػػكع الحػػاؿ جامػػدة ىػػك النعػػت 
 لذٍكر ىذا النعت. المكطئك)بىشىرنا( ىك  )سىًكيًّا(،

  (ہ ھ ھ ھ ھ ے):قكلػػػػػػػػػػو ك      

(، كىػػػػك فػػػػػ   [2]٠ٍٛررررف: ؿى )قيٍر ننا( حػػػػاؿ مػػػػف مفعػػػػكؿ )أىٍنػػػػزى
ًبيًّػا( نعػته لػػ)قيٍر ننا(، كالمسػكغ  ضمير الكتاب المبػيف، ك)عىرى

ًبيًّػػػا(، النعػػػت  لكقػػػكع الحػػػاؿ جامػػػدة ىػػػك ( ىػػػك قيٍر ننػػػاك))عىرى
 لذٍكر ىذا النعت. كالمييئ المكطٍّئ

ېئ ېئ ىئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ): قكلػػو ك      

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ 

ػػػػاننا)فػػػػػ   [12]األؽمرررربف:  (مئ ىئ ( حػػػػاؿ مػػػػف ًلسى
ػػػػدٍّؽه(،  ضػػػػمير الكتػػػػاب المسػػػػتتر فػػػػي اسػػػػـ الفاعػػػػؿ )ميصى

ًبيًّا( نعته لػ)  (، كالمسكغ لكقكع الحاؿ جامدة ىػكًلسىانناك)عىرى
ًبيًّا(، النعت   لذٍكر ىذا النعت. المييئك)ًلسىاننا( ىك )عىرى

ابفي السٍّيد البىطىٍميىٍكسي مستشيدنا  سيرتفال اكبىيَّفى ىذ       
حى معنى )التكطئة(  بتمؾ اآلية عمى الحاؿ المكطئة، ككىضَّ

"كمف النحكييف مف يرل أفَّ )عربيًّا( ىك  عمييا قائبلن:
الحاؿ، ك)لساننا( ىك التكطئة. كمعنى التكطئة عندىـ: 
أفَّ الحاؿ لمَّا كانت صفةن معنكيةن، شبيية بالصفة 

ككاف حكـ الصفة المفظية أف يككف ليا المفظية، 
مكصكؼه تجرم عميو فيًعؿى مثؿ ذلؾ بالصفة المعنكية في 
ا تجرم عميو"  بعض المكاضع، فقاـ ليا مكصكؼ أيضن

 .(َٖ/ُـ، ُٔٗٗ، البطميكسي)

 ييئػػػػةكجعػػػػؿ أبػػػػك حيػػػػاف األندلسػػػػي مػػػػف شػػػػكاىد الت       

ٹ ٹ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ) :قكلو بالحاؿ 

فػػ)أٍمرنا( حػاؿ مػف )أمػر    [5،  4 :]اٌلفبْ  (ڤ ڤ ڤ
حكػػػيـ(، ك)مػػػف عنػػػدنا( متعمػػػؽ بمحػػػذكؼ، نعػػػته لمحػػػاؿ، 

)مػػػف عنػػػدنا(، النعػػػت  كالمسػػػكغ لكقػػػكع الحػػػاؿ جامػػػدة ىػػػك
)أبػػػػػك حيػػػػػاف،  لػػػػػذٍكر ىػػػػػذا النعػػػػػت المييػػػػػئك)أٍمػػػػػرنا( ىػػػػػك 

 .(َّّ/ٓق، ُُْٕ

كأجاز بعض النحكييف أف تككف )كىًممىةن( في قكلو        
: (ٱ ٻ ٻ  حئ مئ              ی ی ی ی جئ

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

منصكبةن عمى  [ 4،5 اٌىٙف: ]( ٺ ٺ ٿ
الحاؿ، مف قبيؿ الحاؿ اٍلمييىيٍّئىة، كجممة )تىٍخريجي ًمٍف 
( في محؿ نصب نعت ليا، كالفاعؿ مضمر  ـٍ أٍفكىاًىًي

كالتقدير:  (ُُٓ/َُق، ُُْٕ ،)أبك حيافلتقداـ ذكره
ٍت ًفٍريىتييـ أك مق . كىبيرى ـٍ التييـ كىًممىةن تىٍخريجي ًمٍف أٍفكىاًىًي
، مف حيث ىي مقالة كاحدة، كممةكسيمٍّيىت ىذه الكممات 

كما يقكلكف لمقصيدة: كممةه، كىذه المقالةي قائمةه في النفس 
)ابف عطية،  معننى كاحدنا، فيحسف أف تيسىمَّى كممةن 

 . (ْٔٗ/ّق، ُِِْ

 المييئة: أفَّ صفة الحاؿ ىي اآلخر التفسير      
كالمكطئة لكقكع الحاؿ جامدةن، فميس حقيقة األسماء 
الجامدة في اآليات المذككرة أف تككف حاالنا لككنيا 
جامدةن، كالمسكغ لمجيئيا حاالن ما ذيًكرى بعدىا مف 

ق، ُُْْ)الفاكيي،  الصفات المشتقة أك الشبيية بيا
  .(ِّٔص

في كمف أصحاب ىذه الكجية ابف بابشاذ، فقد قاؿ       
ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  ېئ): قكلو 

"فػ)ىذا(  [12]األؽمبف: (جئ حئ مئ
دٍّؽه( نعتو، ك ( خبره، ك)ميصى  -)ًلسىاننا( حاؿه مبتدأه، ك)كتابه

 -لما نىعىتَّ المٍّسافى بعربيٍّ  ألنَّؾ -في أحد الكجييف
صارت الحاؿ  -كالصفة كالمكصكؼ كالشيء الكاحد
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ًبيًّا( ىك المكطٍّئ لككف المٍّسىاف  بالمشتؽ، كصار )عىرى
حاالن، كليس حقيقة المساف أف يككف حاالنا لككنو جامدنا 

. (ُُّ/ِـ، ُٕٕٗ، بابشاذ )لكال ما ذيًكرى مف الصفة"
طٍّئىةى  ىي صفة  اٍلمييىيٍّئىةك  كالمفيـك مف قكلو ىذا أفَّ اٍلميكى

 اٍلمييىيٍّئىةك  الحاؿ، كليست الحاؿ المكصكفة ىي المكطئة
 . (ٕٔٓ/ُ، قُُِْ)األزىرم، لمصفة بعدىا

حى        كعرض ىذه الكجية ابفي السٍّيد البىطىٍميىٍكسي، ككىضَّ
فمف النحكييف مف يرل أفَّ معنى )التكطئة( عمييا قائبلن: "

)لساننا( ىك الحاؿ، ك)عربيًّا( ىك التكطئة. كمعنى 
التكطئة: أفَّ االسـ الجامد لمَّا كيًصؼى بما يجكز أف يككف 

مىحى أف يقع حاالن  ـ، ُٔٗٗ، البىطىٍميىٍكسي) "حاالن، صى
كأصحاب ىذه الكجية ينطمقكف في تحميؿ  .(َٖ/ُ

الشكاىد السابقة كما ماثميا عمى مقتضاىا، كما رأينا في 
 تحميميـ تمؾ اآلية الكريمة المتناكلة.

المراد بالتكطئة عمى  البىطىٍميىٍكسيكبعد أف بىيَّفى         
راد بيا رأينا الكجيتيف السابقتيف لمنحكييف رأل في الم

 خر، فقاؿ: "كقد يككف معنى التكطئة في الحاؿ: أف 
ؿ في االسـ الجامد تىأكيؿه ييخرجو إلى حكـ االسـ  ييتىأىكَّ

كقد سئؿ: كيؼ يأتيؾ الكحي؟ فقاؿ:  المشتؽ، كقكلو 
ٌثؿ لي المىمىؾي رجبلن( ق، ُِِْ)البخارم،  )... كأحياننا يتمى

 . فالتكطئة ىنا عمى كجييف:(ِرقـ 

حدىما: أف تجعؿ رجبلن في تأكيؿ قكلو: )قريبنا أك أ
 محسكسنا(، كىما اسماف جارياف عمى الفعؿ.

(، فحذؼ المضاؼ كأقاـ  كالثاني: أف تريد )مثؿى رجؿو
المضاؼ إليو مقامو، كىذا معنى قكلنا: إفَّ سبيميا أف 

، لبطميكسيا )تككف مشتقة، أك في حكـ المشتؽ"
 . (َٖ/ُـ، ُٔٗٗ

 في باب النَّْعتِ  التييئةة: المسألة اللاني

طٍّئ( ىك النعت الجامد  المييئالنعت        )أك اٍلميكى
غير المقصكد لذاتو، المنعكت بنعت مشتؽ بعده، كييٍذكىر 
عمى سبيؿ التكطئة كالتمييد ليذا المشتؽا ألنَّوي ىك 
المقصكد في الحقيقة كمحؿ الفائدة، كال ييسىمَّى الجامد 

و مكصكفنا بيذا المشتؽ، نحك قكلؾ: السابؽ نعتنا إال لككن
 ، ، كاقتديتي برجؿو رجؿو كريـو )استعنت بأخو أخو مخمصو
 ، ، كرجؿو كقابمت امرأةن امرأةن مجتيدةن(، فكؿ مف )أخو
كامرأةن( الثاني نعت جامد غير مقصكد لذاتو، كالمقصكد 

 .(ْٔٓ/ّ)عباس،  ىك نعتو المشتؽ الذم يميو

لمكطٍّئ الكاردة: قكليـ: االمييئ ك كمف أمثمة النعت      
)ال ماءى ماءى باردنا عندنا(، فػ)ماءى( الثاني نعته جامده 

مكطئ لمنعت المشتؽ الذم مييئ ك لػ)ماءى( األكؿ، ك 
بعده، كىك )باردنا(ا فئنو نعت مشتؽٌّ لػ)ماءى( الثاني، كىك 

 المقصكد كالمراد. 

كتكرير النكرة ىنا جرل مجرل قاؿ أبك حياف: "     
)أبك حياف،  تكطئة لمنعت"تييئة ك تكررت النعت، ك 
 .(َّّ/ٓق، ُُْٕ

ذا تقرر أفَّ االسـ الثاني في قاؿ ناظر الجيش: "      كا 
لمنعت كجب ككنو صفةن، سكاء  تييئةه ( ال ماءى ماء باردنا)

ًعؿى  ًفعى. فأمَّا إذا لـ ييقىدَّر تكطئةن، كجي أبيًنيى أـ نيًصبى أـ ري
وي ال يجكز البناءي، ألفَّ بدالن مف االسـ الذم قبمو، فئنَّ 

ذا كاف العامؿ مقدرنا منع  البدؿ في نية تكرار العامؿ، كا 
)ناظر  تقديره مف بناء االسميف كجعميما كاسـ كاحد"

 . (ُْْ/ ّق، ُِْٖالجيش، 

بَّافي أنَّوي "يكصؼ باالسـ الجامد إذا       ر الصَّ كقرَّ
 ،) كصؼ بمشتؽ، نحك: )مررت برجؿو رجؿو صالحو

نعتنا مكطئنا، كال بد مف تنكيف )باردنا(ا ألفَّ كيسمى 
العرب ال تركب أربعة أشياء، كال يصح أف يككف )ماءى( 
الثاني تككيدنا لفظيًّا كال بدالنا ألنَّوي مقيده بالكصؼ كاألكؿ 
مطمؽه، فميس مرادفنا حتى يككف تككيدنا، كال مساكينا حتى 

 . (ْٔٓ/ ِق، ُُْٕ)الصباف، يككف بدالن"

ڱ ڱ ں ں ڻ ) :ك نظير قكلو كى     

بعد تقدـ ذكر األكالد الشامؿ  [11]إٌَبء:(ڻ
گ گ گ ): لمذككر كاإلناث، في قكلو 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
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قاؿ الشيق خالد  [11]إٌَبء: (ڻ ڻ ۀ ۀ
( اسميا، كىك عائد عمى  األزىرم: "فالنكف في )كيفَّ

في قكلو اإلناث البلتي ىيفَّ بعض األكالد المتقدـ ذكرىـ 
 :(گ گ گ ڳ) :فئنَّوي  [11]إٌَبء

)  "في قكة أكالدكـ الذككر كاإلناث، ك)ًنسىاءن( خبر )كيفَّ
 (.ُٔٓ/ُىػ، ُُِْ)األزىرم، 

المسألة اللاللة: توكيد ضمير الرفع المتصل بضميره 
 لتوكيده بالنفس والعين ييئةالمنفصل ت

رى في قكاعد النحك العربي: أنَّوي إ       ذا أيريد قد تىقىرَّ
 -تككيد ضمير الرفع المتصؿ بمفظي )النفس، كالعيف(

فبل بد مف تككيده أكالن بضمير الرفع المنفصؿ، عمى 
 ، ـٍ أنتى نٍفسيؾى سبيؿ التككيد المفظي بالمرادؼ، فتقكؿ: )قي
، كقمتيما أنتما أنفسيكما، كقمتـي أنتـ  كقيٍمتى أنتى نٍفسيؾى

، رىجى ىيكى نىٍفسيوي، كًىٍنده عك  أعينيكـ، كقمتفَّ أنتفَّ أعينيكفَّ ميٌّ خى
ٍينييىا ٍت ىي عى رىجى )المرادم،  (ذىىىبىٍت ىي نىٍفسييىا، كسيٍعدىل خى

 .(ٕٕٗ/ ِق، ُُّْ

 :أمريفكعمة كجكب ذلؾ التككيد تنحصر في      

: كقكع المبس في بعض المكاضع مف الكبلـ، أحدىما
رى  ٍت كما في قكلؾ: )سيعادي ذىىىبىٍت نىٍفسييا، كفاطمةي خى جى

ٍينييىا(ا إذ يحتمؿ الكبلـ مع عدـ المجيء بضمير الرفع  عى
كح المنفصؿ أف تككف نىٍفسي سعادى  ذىىىبىٍت،  التي بمعنى الرا

ٍت، فئذا قيؿ: )سعادي ذىىىبىٍت الجارحةي كعىٍيفي فاطمةى  رىجى خى
. -ىي نىٍفسييا، كفاطمة خرجٍت ىي عينييا(   لـ يكف لىٍبسه

ليف المذيف كقع فييما المبسي كلـ يفرقكا بيف ىذيف المثا
ا طردنا لمباب عمى  كبيف غيرىما مما لـ يقع فيو لبسه

 كتيرة كاحدة. 

: أفَّ ضمير الرفع المتصؿ صار بمنزلة الجزء واآلير
مف الفعؿا المتزاجو بالفعؿ، كاختبلطو بوا فكرىكا أف 
يؤكدكه أكالن بمستقؿو مف غير جنسو، فأكدكه أكالن بمستقؿ 

ليككف اه، كىك ضمير الرفع المنفصؿا مف جنسو كبمعن

كتكطئةن لتأكيده بالمستقؿ مف غير  تييئةىذا التأكيد 
جنسو، كىك )النفس كالعيف( المذاف ىما مف األسماء 

 .(ٕٗ/ ّق، ُُْٕ)الصباف،  الظاىرة

 الُمْبَدل منو لْمَبَدل ييئةالمسألة الرابعة: تَ 

 التييئة ييٍذكىر المبدؿي منو في التركيب عمى سبيؿ       
كالتكطئة لذٍكر المقصكد بالنسبة، كىك البدؿا كلذا يقكؿ 

كذلؾ مف جية  النحكيكف: )المبدؿ منو في حكـ الطرح(
المعنى غالبنا دكف المفظ، بدليؿ جكاز )ضرٍبتي زيدنا يدىهي(، 
 إذ لك لـ يعتد بزيدو أصبلن لما كاف لمضمير ما يعكد عميو

 . (ُِٔ/ ُـ، ََِِ)رضي الديف، 

كالغرضي مف البدؿ كعممية اإلبداؿ: أف ييذكر        
كالفاعمية، كالمفعكلية،  -االسـ المقصكد بنسبة الحكـ إليو

بالتصريح بتمؾ  كالتكطئة لذكره التييئةبعد  -كاإلضافة
إلفادة تككيد الحكـ كتقريرها  النسبة إلى المبدؿ منو قبمو،

كييف ألفَّ اإلبداؿ في قكة إعادة الجممة، كلذلؾ تسمع النح
)ابف  يقكلكف: البدؿ في حكـ تكرار العامؿ

، فيتـ بتمؾ العممية البياف (ّّٗق، صَُِْالناظـ،
"ألفَّ ىذا الحكـ ينسب أكالن لممتبكع فيككف  كاإليضاحا

ذكر المتبكع تمييدنا لمتابع الذم سيجيء، كتكجيينا لمنفس 
الستقبالو بشكؽو كليفةو. فئذا استقبمتو كعرفتو استقبمت 

اا فكأفَّ الحكـ قد ذيكر مرتيفا معو الح كـ كعرفتو أيضن
كفي ىذا تقكية لمحكـ كتككيد. كألجؿ تحقيؽ ىذا الغرض 
ال يصح أف يتحد لفظ البدؿ كالمبدؿ منو إال إذا أفاد 

يضاح" فمذلؾ   ا(ٓٔٔ/ ّ)عباس، الثاني زيادة بياف كا 
 ،)العيني قاؿ النحكيكف: )البدؿ في حكـ تكرير العامؿ(

فعامؿ البدؿ مقدَّر دؿَّ عميو  (،َُٗٔ/ْق، ُُّْ
ف  العامؿ في المبدؿ منو، فيك مع البدؿ جممة أخرل، كا 
كانكا ييسمكف الكبلـ المشتمؿ عمى المبدؿ منو كالبدؿ 

)رضي الديف،  جممة كاحدةا أخذنا بظاىر المفظ،
البدؿي ىك  . كإليضاح ذلؾ أقكؿ:(َُٕ/ ِق، ُّٓٗ

صكد بالحكـ ببل أحدي التكابع الخمسة، كىك التابع المق
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 التييئةكاسطة، كييٍذكىر المبدؿي منو قبمو عمى سبيؿ 
ٹ ٹ ): كالتكطئة لًذٍكره، كما في قكؿ ا 

   [3،  6 ]اٌفبرؾخ: (ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ

بدؿه، كقد جاء المبدؿ منو قبمو، كىك فػ)صراط الذيف( 
لذٍكر البدؿ الذم يفيد تككيد الحكـ  تييئةتكطئةن ك  الصراط

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ) :و كتقريره، كقكل

  [23]آي ػّواْ:(  ہ ھ ھ

أعنػػػي  -فػػػػ"الذم عميػػػو االعتمػػػاد مػػػف االسػػػمىٍيف      
ٍبػػػػدىؿى منػػػػو ـي الثػػػػاني، كذكػػػػر األكؿ  -البػػػػدؿى كالمي ىػػػػك االسػػػػ

تىٍكًطئىػػةن لبيػػاًف الثػػاني. يػػدٌؿ عمػػى ذلػػؾ ظيػػكري ىػػذا المعنػػى 
في بدًؿ البعض، كبدًؿ االشػتماؿ. أال تػرل أٌنػؾ إذا قمػت: 

ػػػػو(، فالضػػػػرب إٌنمػػػػا كقػػػػع برأسػػػػو دكف )ضػػػػ ربتي زيػػػػدنا رأسى
سػػائره، ككػػػذلؾ قكليػػؾ: )سيػػػرؽ زيػػػده ماليػػو(، إٌنمػػػا المسػػػركؽي 

"  .(ِِٔ/ِق، ُِِْ)ابف يعيش،  الماؿي دكف زيدو

كقد تقٌرر في غير كتابو مف تراثنا النحكٌم أفَّ        
"البدؿ ىك الذم قيًصد بما نيسب إلى المبدؿ منو، كأفَّ 

لو. كمف أجؿ ذلؾ تكثر  تييئة كتكطئةنو ذيًكر المبدؿ م
إعادة العامؿ مع البدؿ دكف سائر التكابع، كمنو قكلو 

: ( ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

 [35]األػواف:( چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ): ككذا قكلو 

 ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب

فػ)لمف  مف( بدؿ بعض مف  [33]اٌيفوف:(حب
فكا( ك)لبيكتيـ( بدؿ اشتماؿ لػ)مف ) لمذيف استيضعً 

 .(ِّٗ/ّق، َُُْ)ابف مالؾ، يكفر(".

كلمزيد مف التأكيد عمى األثر الداللي لمبدؿ 
في التركيب ال بيدَّ أف ييذكر قكؿ مجد الديف بف األثير: 
"البدؿ جارو مجرل التككيد كالكصؼ في اإلفادةا تبييننا 

ا، كىك في الحقي ا كتخصيصن يضاحن قة: إعبلـ كتحقيقنا، كا 
ٌنما  الٌسامع بمجمكع اسمي الميسىٌمى، عمي جية البياف، كا 

ييذكر األٌكؿ لنكع مف التكطئةا كليفاد بمجمكعيما ما ال 
ٍيدنا أخاؾ(، فاألخ  ٍبتي زى رى يحصؿ بأحدىما، تقكؿ: )ضى
ثبَّتى في الٌنفس أٌف المضركبى زيده، الذم ىك األخ، 

يٍ  وي عف غيره مف الزَّ و، كخىٌصصى "كأٍكضىحى )ابف األثير، ًديفى
 .(ِّْ/ ُق، َُِْ

كقد أفصح أبك إسحاؽ الشاطبي عف مقصد العرب      
البياني مف كراء إخراج الكبلـ مشتمبلن عمى عممية 
رى أفَّ البدؿى يأتي في العربية عمى  اإلبداؿ، حيف قرَّ

 كجييف:

ـي العربيا أراد ذٍكرى البدؿ، فأتى أحدىما : أف يككفى المتكم
إبيامنا عمى المخاطبا  -كىك المبدؿ منو -لو ئبمييأكالن 

لو أكالن أكفى بالغرض،  التكطئةليككف ًذٍكري البدؿ بعد 
 كأكقع في النفس.

ـي العربيا ذكر المبدؿ منو أكالن واللاني : أف يككف المتكم
، ثـ بدا لو أف ييبىيٍّفى ما لـ يكف ميبىيَّننا  اعتقادنا أنَّوي كاؼو

لبدؿ ثانيناا فصار المبدؿ منو لممخاطب أكالن، فجاء با
ف كاف غير متركؾ  معدكالن عنو، ككالمتركؾ كا 

  .(ِِِ/ ٓق، ُِْٖ)الشاطبي، 

 الياتمة
 فبعد االنتياء مف البحث أجمؿ النتائج اآلتية:       

تقديـ التييئة، كبٌيف أنيا كشؼ البحث عف ظاىرة  -أكالن 
، شيءو في الكبلـ تكطئةن لذكر الشيء البلحؽ الميًيـٌ 

لئلتياف بالشيء الذم ييناط بو الحكـا  امناسبن  تمييدناك 
 متمقي.الليككف ذلؾ أكفى بمراد المتكمـ، كأكقع في نفس 

ؤللفاظ المترادفة الدالة عمى حقيقة تكصؿ البحث ل -ثانينا
: كقد عبر عنيا النحكيكفىذه الظاىرة المدركسة، 

عمى اإليذاف، ككميا تدؿ التمييد، كالتكطئة، ك بالتييئة، ك 
عداد لو،  تقديـ شيء في الكبلـ تذليبلن لما بعده، كا 

التييئة شامؿ في معناه، كيدخؿ فيو التمييد كمصطمح 
زيد عمييا في الداللة، حيث البسط، يكالتييئة كاإليذاف، ك 

كاإلكماؿ، كاإلتماـ، كالتكضيح، كالتفسير، كالتسييؿ، 
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، كاإلعداد، كالتجي ، يزكالتسكية، كاتساع المعنى، كالمفيـك
 .كىك األقدـ استعماالن 

أكضح البحث أغراض التييئة العديدة، ككاف  -ثالثنا
زالة المبس، كالتنبيو  منيا: إصبلح التركيب، كالتككيد، كا 

 .عمى النيابة

أتى البحث عمى أنكاع التييئة الثبلثة، المتمثمة  -رابعنا
كىذا النكع تندرج التييئة بالحركة، : األكؿالنكع في: 

كىاًت الثَّبلًث تحتو مسالتا رى ف: المسألة األكلى: تييئة اٍلحى
( ، ك ألىٍحريًؼ اٍلًعمَّةً  المسألة الثانية: تىييئة فٍتًح ىمزًة )إفَّ

ٍممىًتيا في معناىا ، كالنكع الثاني ألىٍف يىٍعمىؿى ما قبؿ جي
 ،التييئة بالحرؼ

المسألة األكلى: تىييئة  كىذا النكع تندرج تحتو مسألتاف:
المسألة الثانية: تىييئة البلـً ، لحكـو نحكمٍّ )ما( الزائدًة 
كىذا النكع ، النكع الثالث: التييئة باالسـ. ك لجكاًب القسـ

  ، ىي:تندرج تحتو أربع مسائؿ

المسألة الثانية: ، المسألة األكلى: التييئة في باب الحاؿ
المسألة الثالثة: تككيد ضمير ، التييئة في باب النٍَّعتً 
ه المنفصؿ تييئة لتككيده بالنفس الرفع المتصؿ بضمير 

 .المسألة الرابعة: تىييئة الميٍبدىؿ منو لٍمبىدىؿ، كالعيف

 المصادر والمراجع
، المبارؾ بف محمد بف عبد الكريـابف األثير،  (ُ

فتحي أحمد  قيؽ،تح، البديع في عمـ العربيةق(، َُِْ)
 . عمي الديف، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة

ىػ(، َُْٗ، )ف عمر بف أبي بكرعثماف بابف الحاجب،  (ِ
فخر صالح سميماف قدارة،  قيؽ،أمالي ابف الحاجب، تح

 . دار الجيؿ، بيركت
ابف الصائا، محمد بف حسف بف سباع الجذامي، أبك  (ّ

ىػ(، الممحة في شرح الممحة، ُِْْعبدا شمس الديف)
تحقيؽ: إبراىيـ بف سالـ الصاعدم، عمادة البحث 

 ية، المدينة المنكرة.العممي بالجامعة اإلسبلم

ق(، ُُِْ، )أبك الفتح عثماف بف جنيابف جني،  (ْ
 الييئة المصرية العامة لمكتاب.، الخصائص

ىػ(، ُُْٕابف سيده، عمي بف إسماعيؿ المرسي، ) (ٓ
تحقيؽ: خميؿ إبراىيـ جفاؿ، دار إحياء التراث العربي، 

 بيركت.
ابف عطية، محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف  (ٔ

، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، (قُِِْ)
تحقيؽ عبد السبلـ عبد الشافي، دار الكتب العممية، 

 بيركت.
ق(، ََُْابف عقيؿ، بياء الديف عبد ا بف عقيؿ، ) (ٕ

، تحقيؽ، محمد ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ شرح
 محيي الديف عبدالحميد، دار التراث، القاىرة.

ق(، َُُْ، ) بف عبد امحمد بف عبد اابف مالؾ،  (ٖ
محمد ك عبد الرحمف السيد ، تحقيؽ شرح التسييؿ

 .ىجر لمطباعة كالنشر، المختكف
ابف مالؾ، محمد بف عبد ا بف مالؾ الطائي،  (ٗ

ق(، شرح الكافية الشافية، تحقيؽ: عبد المنعـ َُِْ)
أحمد ىريدم، جامعة أـ القرل مركز البحث العممي 

حياء التراث اإلسبلمي كم ية الشريعة كالدراسات كا 
 اإلسبلمية، مكة المكرمة. 

ي، جماؿ الديف، حمد بف مكـر بف عمابف منظكر، م (َُ
 ق(، لساف العرب، دار صادر، بيركت. ُُْْ)

بف أحمد  عبد ا جماؿ الديف بف يكسؼابف ىشاـ،  (ُُ
تحقيؽ: ـ(، أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ، ََِٗ)

لطبلئع لمنشر امحمد محي الديف عبد الحميد، دار 
 كالتكزيع، القاىرة.

، يعيش بف عمي بف يعيش بف أبي السراياابف يعيش،  (ُِ
 . بيركت ،عالـ الكتبق(، شرح المفصؿ، ُِِْ)

، محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼأبك حياف،  (ُّ
، التسييؿ التذييؿ كالتكميؿ في شرح كتاب ىػ(،ُُْٕ)

 .دمشؽ ، دار القمـ، حسف ىنداكمتحقيؽ: 
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ق(، ُُِْ، )بف عبد ا بف أبي بكر األزىرم، خالد (ُْ
محمد باسؿ عيكف ، تحقيؽ: التصريح بمضمكف التكضيح

السكد، منشكرات محمد عمي بيضكف، دار الكتب 
 .العممية، بيركت، لبناف

ؤي القىٍيس  (ُٓ ، بف حجر بف الحارث الكندم، ااٍمري
، اعتنى بو: عبد الرحمف امًرئ القيس ىػ(، ديكافُِْٓ)

 رفة، بيركت.المصطاكم، دار المع
عبد الرحمف بف محمد بف عبيد ا، أبك األنبارم،  (ُٔ

ىػ(، اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ، ُِْْ، )البركات
محمد محيي الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية، 

 .صيدا، بيركت
، عبد الرحمف بف عبد الرحمف شميمةاألىدؿ،  (ُٕ

 ، الككاكب الدرية شرح متممة األجركميةىػ(، َُُْ)
 .لبناف، ، بيركتكتب الثقافيةمؤسسة ال

ق(، شرح المقدمة ُٕٕٗبابشاذ، طاىر بف أحمد، ) (ُٖ
المحسبة، تحقيؽ: خالد عبدالكريـ، المطبعة العصرية، 

 الككيت.
صحيح ق(، ُِِْالبخارم، محمد بف إسماعيؿ، ) (ُٗ

 .بيركت ،دمشؽ ،دار ابف كثير ،البخارم
ـ(، ُٔٗٗ، عبد ا بف محمد بف السيد، )البىطىٍميىكسي (َِ

القتضاب في شرح أدب الكاتب، تحقيؽ: مصطفى ا
السقا، كد حامد عبد المجيد، دار الكتب المصرية، 

 القاىرة.
ىػ(، السنف ُِّْالبييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي، ) (ُِ

الكبرل، تحقيؽ: د عبد ا التركي، مركز ىجر لمبحكث 
 كالدراسات العربية كاإلسبلمية.

ق(، الفكائد ُِْْ) ،أبك القاسـ عمر بف ثابتالثمانيني،  (ِِ
كالقكاعد، تقديـ كتحقيؽ، عبد ا بف عمر الحاج إبراىيـ، 

 جامعة الممؾ فيد، الظيراف، المممكة العربية السعكدية.
ىػ(، ُِّْ، )محمد بف عبد المنعـ بف محمدالجكجرم،  (ِّ

نكاؼ  قيؽ،تح، شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب
بالجامعة  بف جزاء الحارثي، عمادة البحث العممي

 . اإلسبلمية، المدينة المنكرة
ق(، الصحاح تاج َُْٕالجكىرم، إسماعيؿ بف حماد، ) (ِْ

المغة كصحاح العربية، تحقيؽ، أحمد عبد الغفكر عكار، 
 دار العمـ لممبلييف، بيركت. 

ىػ(، َُِْالرازم، محمد بف أبي بكر بف عبدالقادر، ) (ِٓ
 مختار الصحاح، تحقيؽ: يكسؼ الشيق محمد، المكتبة

 صيدا. –الدار النمكذجية، بيركت  –العصرية 
، محمد بف الحسف الرضي االستراباذمرضي الديف،  (ِٔ

محمد ، تحقيؽ، شرح كافية ابف الحاجبـ(، ََِِ)
 . محي الديف عبد الحميد، دار المعرفة، بيركت

ىػ(، ظاىرة التكطئة في ُِْٕالرفايعة، حسيف عباس، ) (ِٕ
ردنية في المغة النحك العربي، بحث منشكر في المجمة األ

 العربية ك دابيا، األردف. 
ق(، ََُْ) ،محمد بف عبد الرزاؽ المرتضىالزبيدم،  (ِٖ

تحقيؽ، عبد العميـ تاج العركس مف جكاىر القامكس، 
 الطحاكم، دار التراث العربي، لبناف.

(، البرىاف قُّٕٔ، )بيادر محمد بف عبد االزركشي،  (ِٗ
دار ، ضؿ إبراىيـفي عمـك القر ف،  تحقيؽ، محمد أبك الف

، إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحمبي كشركائو
 مصر.

، محمكد بف عمر بف محمد بف عمرالزمخشرم،  (َّ
األنمكذج في النحك، تحقيؽ، عدناف جاسـ محمد 

 اليزيماكم، دار الكتب العربية، بيركت.
ق(، ُّٗٗالزمخشرم، محمكد بف عمرك بف أحمد، ) (ُّ

يؽ: د عمي بك ممحـ، المفصؿ في صنعة اإلعراب، تحق
 مكتبة اليبلؿ، بيركت. 

ق(، نتائج ُُِْالسييمي، عبدالرحمف بف عبد ا، ) (ِّ
 الفكر النحكم، دار الكتب العممية، بيركت.

تحقيؽ ق(، الكتاب، َُْٖ،  )عمرك بف عثمافسيبكيو،  (ّّ
 .عبد السبلـ محمد ىاركف، مكتبة الخانجي، القاىرة

ق(، ُِْٖ،)الشاطبي، إبراىيـ بف مكسى أبك إسحاؽ (ّْ
المقاصد الشافية في شرح الخبلصة الكافية، تحقيؽ: 

. عبد الرحمف بف سميماف : دُمجمكعة محققيف، ىـ: ج
د. عياد : ّكجد. محمد إبراىيـ البنا.:    ِ، كجالعثيميف

د. محمد إبراىيـ البنا/د. عبد  :ْجبف عيد الثبيتي.
د. : ٔجد. عبد المجيد قطامش. :ٓجالمجيد قطامش.
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د. محمد إبراىيـ البنا/د.  :ٕججيد قطامش.عبد الم
د. محمد  :ٖجسميماف بف إبراىيـ العايد/د. السيد تقي.

معيد البحكث  د. محمد إبراىيـ البنا:ٗج إبراىيـ البنا
حياء التراث اإلسبلمي بجامعة أـ القرل مكة  ،العممية كا 

 .المكرمة
 ق(،ُُْٕ، )أبك العرفاف محمد بف عميالصباف،  (ّٓ

، عمى شرح األشمكني، دار الكتب العمميةحاشية الصباف 
 بيركت.

 عباس، عباس حسف، النحك الكافي، دار المعارؼ.  (ّٔ
العيني، محمكد بف أحمد بف مكسى بدر الديف،  (ّٕ

ىػ(، المقاصد النحكية في شرح شكاىد شركح ُُّْ)
أ. د. ، تحقيؽ: «شرح الشكاىد الكبرل»األلفية المشيكر بػ

تكفيؽ السكداني، د.  عمي محمد فاخر، أ. د. أحمد محمد
 ، دار السبلـ ، القاىرة. عبد العزيز محمد فاخر

ق(، ُُْْ) ،عبد ا بف أحمد بف عبد االفاكيي،  (ّٖ
المتكلي رمضاف  قيؽ،شرح كتاب الحدكد في النحك، تح

  القاىرة، ،أحمد الدميرم، مكتبة كىبة
المصباح ، أحمد بف محمَّد بف عمٌي الميٍقًرمالفيكمي،  (ّٗ

 .بيركت ،لمكتبة العمميةا، المنير
ىػ(، شرح ُُْٔالقكجكم، محمد مصطفى شيق زاده، ) (َْ

، إسماعيؿ مركةقكاعد اإلعراب البف ىشاـ، تحقيؽ 
  مؤسسة الرسالة.

ىػ(، ُُْٕالمبرد، محمد بف يزيد بف أبك العباس، ) (ُْ
، عالـ محمد عبد الخالؽ عضيمةالمقتضب، تحقيؽ، 

 الكتب، بيركت.  
ىػ(، ُُّْ) ،بف عبد ا لحسف بف قاسـالمرادم، ا (ِْ

فخر الديف  قيؽ،تح ،الجنى الداني فى حركؼ المعاني
 .، بيركتدار الكتب العمميةقباكة، كمحمد نديـ فاضؿ، 

ناظر الجيش، محمد بف يكسؼ بف أحمد بف عبد الدائـ  (ّْ
ق(، تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائد، تحقيؽ، ُِْٖ)

عة كالنشر، عمي محمد فاخر ك خركف، دار السبلـ لمطبا
 القاىرة.


