َّ ْ َ
(الته ِيئة) فِي النحى العربي
إعداد
د سعيد بن حممد آل مىسى
أستبذ اللغىيبت املشبرك يف جبمعة امللك خبلد
قسم اللغة العربية وآدابهب
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المميص
ًأ
 فتناكؿ مفيكميا كاأللفاظ المرادفة ليا كأغراضيا،يع َّد ىذا البحث لمكشؼ عف ظاىرة التكطئة في النحك العربي

 كاإلتياف، تحديد مفيكـ التييئة المغكم كاالصطبلحي: كتمثمت أبرز نتائج البحث في،كمقكماتيا كأنكاعيا كشكاىد ذلؾ كمو

 كتكضيح أغراضيا المتمثمة في، كاإليذاف، كالتكطئة، بالتمييد، كالمعبر عنيا عند النحكييف،عمى األلفاظ الم اردفة ليا

 كتمثمت، كبياف أنكاعيا التي تناثرت في بعض أبكاب النحك، كالتنبيو عمى النيابة، كازالة المبس، كالتككيد،إصبلح التركيب
،بدت في أنماطيا
ٍ  كالتي، كاظيار تنكع مسائميا في تراثنا النحكم، كالتييئة باالسـ، كالتييئة بالحرؼ،في التييئة بالحركة
 اسما كاف ذلؾ أك: أك ببعض أركانيا، سكاء فيما يتعمؽ بالجممة كاممة،مكزعة عمى بعض األبكاب النحكية دكف بعض

. أك حركة، أك حرفا،ضميرا

. التييئة – النحك العربي – استقرائية – كصفية: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

البحث سيجمع شتاتيا إف شاء ا﵀ تعالى ،كسيجيب عف

األسئمة اآلتية:

المقدمة
و
و
كجماؿ ،كيظير
كماؿ
إف المغةٌ العربيةٌ لغةي
ٌ
كيتجسد في سائر
كمالييا كيبدك جمالييا في ك ٌؿ ظكاىرىا
ي

أف العربية تييئ أللفاظيا ،كتميد
مسائميا ،كمف ذلؾ ٌ
كقكعا مفاجئان،
لمعانييا ،كتجتنب الكقكع عمى المراد
ن

ابتعادا ،تمطفنا بالمتمقي
كتبتعد عف المباغتة إلى المقصكد
ن
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

إلى األسمكب النادر ،كالتييئة لمخركج مف الغامض
كالمبيـ إلى المفسر كالكاضح ،كنجد كذلؾ التييئة

إلصبلح التركيب ،كالتييئة ،كالتييئة لتكضيح النكع .كقد
أً
يع َّد ىذا البحث لدراسة قضية التييئة في النحك العربي،

كاإلتياف عمى أركانيا كأغراضيا كأنكاعيا كما تيسر مف

ُ) ما مفيكـ التييئة؟ كما مرادفاتو؟.

ِ) ما أركاف التييئة؟ كما مقكماتيا؟ كما أغراضيا؟.
ّ) 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:
المبحث األكؿ :مفيكـ التييئة لغة كاصطبلحا
المبحث الثاني :أركاف التييئة كمقكماتيا
المبحث الثالث :أغراض التييئة في النحك العربي.
المبحث الرابع :أنكاع التييئة في النحك العربي.

شكاىدىا.

الدراسات السابقة:

أىداف البحث:

قصير
نا
نشر زميمي األستاذ الدكتكر أحمد عيد مقاال
لو يحمؿ عنكاف( :التكطئة في العربية) ،في مكقع

ييدؼ ىذا البحث لتحقيؽ اآلتي:

(ُ)

تحديد مفيكـ التييئة كألفاظيا المرادفة ليا.

(ِ)

بياف أغراض التييئة في المغة العربية،

(ّ)

تناكؿ أنكاع التييئة مع شكاىدىا.

كأركانيا التي تقكـ عمييا.

مشكمة البحث تتمثؿ في أف مفيكـ التييئة كاف

كانت تطبيقاتو مكجكدة عند النحاة إال أنو غير محدد

بمصطمح معيف كانما يعبر عنو بمصطمحات متعددة
كالتكطئة

كالتمييد

كغير

ذلؾ،

بأف أتناكؿ المكضكع في بحث يتسـ بالشمكؿ كالعمؽ

فأعددت ىذا البحث ،كقد
كاإلتياف عمى األمثمة كالشكاىد.
ي
اختمؼ بحثي عف مقاؿ (التكطئة) في عنكانو ،فقد ثرت

عنكاف التييئة عمى عنكاف التكطئةا لقدمو كأصالتو

مشكمة البحث:

كتطبيقات

أف مقالو
األلككة اإللكتركني ،تناكؿ فيو ىذه الظاىرة ،إال ٌ
إلي
جاء مقتضبا متماشيا مع طبيعة المقاالت ،كقد أشار ٌ

تمؾ

المصطمحات متفرقة كال يجمعيا باب نحكم كاحد ،كىذا

كقفت عند أغراض التييئة،
كعمقو كاحاطتو ،كما أنني
ي
أف بحثي عمؿ
ك ي
أثبت ليا شكاىد ،كأكردت ليا أقكاالن ،كما ٌ

عمى جمع أنكاع التييئة كتقسيميا تقسيما منطقيان ،كساؽ
ليا أمثمة ،مع تحميميا كبياف جماليا.

كىناؾ دراسة عنكانيا( :ظاىرة التكطئة في النحك

العربي) لمدكتكر حسيف عباس الرفايعة ،ينشرت في
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المجمة األردنية في المغة العربية ك دابيا ،بتاريق ذم

الحجة عاـ ُِْٕق ،كىك بحث ميـ ،كقد أفدت منو،
إال أنني في بحثي ىذا أكردت األلفاظ المرادفة لمتكطئة،

ككقفت عند أغراضيا ،كقسمت مسائميا التي عثرت

عمييا إلى عدة أنكاع ،كتفرد بحثي بتناكؿ أركاف التييئة

كمقكماتيا.

المبحث ا ول

سيبكيو" :سألت الخميؿ عف قكؿ العرب :انتظرني كما
تيؾ ،كارقبني كما ألحقؾ ،فزعـ أف (ما) ك(الكاؼ)

كىيئت لمفعؿ ،كما يىيئت
يجعمتا بمنزلة حرؼ كاحد ،ي
لمفعؿ رٌبما" (سيبكيوَُْٖ ،ىػ .)ُُٔ /ّ ،ثـ استعممو

بعد ذلؾ المبرد ،فقاؿ" :ككذلؾ رب ،تقكؿ :رب ر و
جؿ ،كال
تقكؿ :رب يقكـ زيد .فئذا ألحقت (ما) ىيأتيا لؤلفعاؿ

فقمت :ربما يقكـ زيد" (المبردُُْٓ ،ق.)ٓٓ /ِ ،

معنى التييئة لغة واصطالحا

"إف دخكؿ
كاستعمؿ ىذا المصطمح الزمخشرم في قكلوٌ :
(رب) يزيؿ عنيا اختصاص الدخكؿ عمى
(ما) عمى
ٌ
االسـ ،كيييئ ليا الدخكؿ عمى الفعؿا لذا تسمى (ما)

َّأت الشيء :أصمحتو"
جاء في الصحاح" :ىي ي
(الجكىرم ،ق م إَُْٔ ،ق .)ٖٓ/ُ ،ككرد في لساف

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

التييئة لغة:

ىخ ىذ لو ىى ٍيأىتىو.
يء ،كتىيىَّيأى :أ ى
اء ى
كي ًي ي
ىاء لؤلىمر ىييى ي
العرب " :ى
ىصمىحو فيك يميىَّيأه" (ابف
ى
ىمر تى ٍييًئةن كتى ٍيييئان :أ ٍ
كىَّيأى األ ى
منظكرُُْْ ،ىػ ،ق م أ .)ُٖٖ/ُ ،كجاء في
ٍت لً َّ
يىىبتىوي ىكتىفىر ٍ
مش ٍي ًء أ ى
ت لىوي أ ٍ
َّغ ي
ىخ ٍذ ي
المصباح" :كتىيىَّيأ ي
ت لىوي
ىع ىد ٍدتيوي فىتىيىَّيأى" (الفيكمي ،ق م أ.)ِْٕ ،
ىك ىىَّيأٍتيوي لً ٍؤل ٍىم ًر أ ٍ
كقاؿ الفاكيي" :ىي المصدر المقيس لمفعؿ الثبلثي
المزيد فيو حرؼ ،عف طريؽ تضعيؼ عيف الكممة ،كىك

(الميىيٍّئة).
ى
(ىَّيأى) ،كعبركا عنو بػ(التييئة) ،كباسـ الفاعؿ ي
َّ
يييئ،
ى
أ
ىي
الفعؿ
مصدر
التييئة:
ك
.
أصمحو
ك
أعده
بمعنى
ٌ

ىعده
تىييئةن
ن
كتييئا ،فيك يمييٍّئ ،كالمفعكؿ يمييَّأ ،بمعنى :أ ٌ
و
خاص" (الفاكييُُْْ ،ق،
غرض
ككيفو لتحقيؽ
ٌ
ٌ

المغكم لمتييئة فيما مضى
فئف المعنى
ِّٔ) .كىكذا ٌ
ٌ
يدكر حكؿ اإلصبلح كاإلعداد.

اصطالحا:
التييئة
ً
يع اد سيبكيو أكؿ مف استعمؿ التييئة بالمفيكـ

بما
المراد في ىذا البحث ،إذ قاؿ" :كمف تمؾ الحركؼ :ر ٌ

كقمٌما كأشباىيما ،جعمكا َّ
رب مع (ما) بمنزلة كممة كاحدة

كىيئكىا ليذكر بعدىا الفعؿا ألنيـ لـ يكف ليـ سبيؿ إلى
رب يقكؿ) كال إلى ( َّ
( َّ
قؿ يقكؿ) فألحقكىما (ما)
كأخمصكىما لمفعؿ" (سيبكيوَُْٖ ،ق .)ُُٓ /ّ ،كقاؿ

ىذه ما الكافة ،أك ما المييئة" (الزمخشرمُِّْ ،ق،

ُُِْىػ .)ّّٔ/ِ ،كاستعممو الفاكيي ،الذم قاؿ:

(إف) تييئة لمقسـ" (الفاكييُُْْ ،ىػ،
"كتأتي البلـ مع ٍ

صِّٔ) .كاستعممو غيرىـ.

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

مختصا باالسـ" (رضي الديفُّٗٓ ،ق.)َٕ /ِ ،
ن

ىمؿ المسائؿ التي برز فييا مصطمح
كمف تىأ َّ
ى
التييئة (أك ما يرادفو) في تراثنا النحكم في كبلـ عممائنا

اصطبلحا
األجبلء الذيف استعممكه يمكنو تعريؼ التييئة
ن

بأنو :عبارة عف تغيير المفظ أك الجممة بزيادة أك نقصاف

ليككنا صالحيف الستعماؿ جديد أك إضافة معنى تكطئةن
مناسبا لئلتياف
تمييدا
الم ًي ٌـ ،ك ن
ن
لذكر الشيء البلحؽ ي
بالشيء الذم ييناط بو الحكـا ليككف صالحان الستعماؿ
جديد أك إضافة معنى أكقع في نفس المتمقي.

ا لفاظ المرادفة لمتييئة عند النحويين:
لقػػد عبػػر النحكيػػكف عػػف (التييئػػة) بألفػػاظ أخػػرل

تػػؤدم المعنػػى الػػذم يؤديػػو ،كقػػد كقػػؼ الػػدارس عمييػػا فػػي

كتبيـ ،كىي:

أوالً :التوطئة
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كىػػي المصػػدر المقػػيس لمفع ػػؿ الثبلثػػي المزيػػد في ػػو
(كطَّ ػأى)،
حػػرؼ ،عػػف طريػػؽ تضػػعيؼ عػػيف الكممػػة ،كىػػك ى
َّ ً
َّ
َّ ً
ػيء كالتييئػةي .تىقيػك يؿ:
كمعناىا المغكم :الت ٍميي يػد كالتػ ٍذلي يؿ لمش ٍ
الفػ ػراشَّ ،
ؾ األىم ػػرَّ ،
َّ
ؾ ً
ؾ
ٍت لىػ ػ ى
ٍت لىػ ػ ى
ككطػ ػأ ي
ككط ػ ػأ ي
كطػ ػأ ي
ى ى
ٍت لىػ ػ ى ٍ ى ى
ً
ً
ػكطيء
كىَّيأٍتىػػو .كالػ
كس ػيٍَّمتىوي ،ى
ي
الم ٍجمػػس تى ٍكطئ ػةن :إً ىذا ىمي ٍَّدتىػػوي ،ى
ى
اش ً
و
ٍّ
ً
ػيء :ال ييػ ٍػؤذم
ػ
كط
ر
ػ
ف
ك
،
الف
ك
ؿ
ػي
ػ
س
ػا
ػ
م
:
ػيء
ػ
ش
ػؿ
ػ
ك
ػف
ه
ًمػ ٍ
ه
ى ى يى ى ى
ب َّ
النائًـ (ابف منظكرُُْْ ،ىػ ،ك ط أ.)ُٖٗ/ُ ،
ىج ٍن ى
قػ ػػاؿ أبػ ػػك العبػ ػػاس المب ػ ػ ٍّػرد" :التكطئػ ػػة ىػ ػػي التَّػ ػ ػ ٍذلًي يؿ
ً
كالتَّ ٍم ًييػ يػد ،يق ػػاؿَّ :
ػيء ،ي ػػا فت ػػى) ،كى ػػك ال ػػذم ال
(دابػ ػةه ىكط ػ ه
ؾ راكبو في مسيره ،ك(فر ه ً
كثير ال
يء) إذا كاف نا
يي ىحٍّر ي ى ي
اش ىكط ه
ى
ييؤذم جنب النائـ عميو" (المبردُُْٕ ،ىػ.)ٖ /ُ ،
كقاؿ ابف األثير عف (األسماء الستة)" :ستٌة
أسماء ،أيعربت في حاؿ اإلضافة إلى غير المتكمٌـ

بحركؼ العمٌةا تكطئةن لمتٌثنية كالجمع ،كىي :أبكؾ،
كأخكؾ ،كحمكؾ ،كىنكؾ ،كفكؾ ،كذك ماؿ" (ابف األثير،

َُِْق.)ِّ/ ُ ،
لانياً :التمييد

ىك المصدر المقيس لمفعؿ المضعؼ العيف

(الم ىميٍّ ىد) ،كاسـ
(مي ىَّد) ،كاسـ الفاعؿ منو ي
الصحيح البلـ ى
(الم ىمي يَّد) .كاألصؿ في (التمييد) :التسكية
المفعكؿ
ي

كالتييئة ،كتي يج ٌكىز بو عف بسطة الماؿ كالجاه (الزمخشرم،
خير
نا
ت لنفسي
ُٕٗٗـ .)ْٖٔ /ْ ،كيقاؿ:
ٍ
ميد ي
كامتيدتو ،أم :ىيأتو ،كمنو المياد لمفراش ،كالجمع
يمييد(ابف سيدهُُْٕ ،ىػ .)ْْْ/ّ ،كقاؿ زيف الديف
يد
كر :تى ٍس ًكىيتييىا ىكًا
يم ً
صبلحيىا .ىكتى ٍم ًي ي
الرازم:ى "تى ٍم ًي ي
ي
يد األ ي
ا ٍل يع ٍذ ًر :ىب ٍسطيوي ىكقىيبكليوي" (الرازمَُِْ ،ىػ ،ـ ق د،
صََّ)،
كى ػػذا المفي ػػكـ كرد ف ػػي ق ػػكؿ اب ػػف الحاج ػػب" :إذا

ػكب إلػ ػػى
ػاب منسػ ػ ه
قمنػ ػػا( :أعجبنػ ػػي ىزٍيػ ػ هػد يح ٍسػ ػ يػنوي) ،فاإلعجػ ػ ي
الح ٍس ًف ،كاَّنمػا يذ ًك ىػر زي هػد لمتكطئػة كالتمييػد" (ابػف الحاجػب،
ي

َُْٗىػ ،)ِٓٓ /ِ ،كفي قكؿ الصَّبَّاف في عمػة كجػكب
تككيػػد ضػػمير الرفػػع المتصػػؿ بضػػمير رفػػع منفصػػؿ قبػػؿ

تككيػػده ب ػػ(النفس كالعػػيف)َّ " :إنمػػا كجػػب ذلػػؾا َّ
ألف المرفػػكع

المتصؿ بمنزلة الجزء ،فكرىكا أف يؤكدكه أكالن بمستقؿ مف

غير جنسو ،فأكدكه أكالن بمستقؿ مف جنسػو كبمعنػاه ،كىػك
تمييدا لتأكيده بالمستقؿ
الضمير المنفصؿ المرفكع ليككف
ن
م ػػف غي ػػر جنس ػػو ،كى ػػك ال ػػنفس كالع ػػيف الم ػػذاف ىم ػػا م ػػف

األسماء الظاىرة" (الصبافُُْٕ ،ىػ.)ُُٓ/ّ ،
لاللاً :اإلي ان

ػأذف ب ػػو إً ٍذننػ ػػا إذا ىعًمػ ػ ىػـ ،كقكلػ ػػو
يق ػػاؿ  :أ ًىذ ىف فػ ػ ه
ػبلف يػ ػ ي
تعالى( :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) ( التكبة)ّ:
أم :إعػ ػ ػػبلـ ،كاألذاف اسػ ػ ػػـ يقػ ػ ػػكـ مقػ ػ ػػاـ اإليػ ػ ػػذاف ،كىػ ػ ػػك
المصدر الحقيقي ،كقكلو تعالى  ( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) (البق ػ ػرة )َُِ:معن ػ ػػاه :بعم ػ ػػـ ا﵀،
كً
ػكف َّإال ًم ػ ػ ىػف المَّ ػ ػ ًػو ،ألىف المَّ ػ ػػوى تى ىع ػ ػػالىى
اإل ٍذ يف ىاىن ػ ػػا ىال ىي يك ػ ػ ي
كتقػ َّػدس ىال ي ػأٍمر بًا ٍلفى ٍح ىشػ ً
ػاء ًمػ ىػف السػ ٍػح ًر ىك ىمػػا شػػا ىكمىو ( .ابػػف

منظكرُُْْ ،ىػ ،أذف.)ٗ/ُّ ،

كقد استعمؿ ىذا المصطمح ابف جني في تعميقو

عمى عبارة (ال با لؾ) فقاؿ" :إف األلؼ تؤذف باإلضافة

كالتعريؼ ،كالبلـ تؤذف بالفصؿ كالتنكير" (ابف جني،

ََِٔـ.)ِّْ/ُ ،

كاستعممو الزمخشرم ،فقاؿ" :كىي التاء في نحك

بت ،كدخكليا لئليذاف مف أكؿ األمر بأف الفاعؿ
ضر ٍ

مؤنث" (الزمخشرمُّٗٗ ،ق ،ص ّْٓ).

التعبير بػ(التييئة) دكف غيره عف
ثرت
ىذا كقد
ي
ى
مكضكع بحثيا لما يأتي:
أكالنَّ :أنوي ىك الكارد في الكتاب العزيز ،حيث قاؿ ا﵀
ٍّئ لىىنا ًم ٍف أ ٍىم ًرىنا ىر ىش ندا﴾ ]الكيؼ.[َُ :
﴿ك ىىي ٍ
تعالى :ى
ثانيانٌ :أنو المصطمح األقدـ كركدا مف بيف نظائره في
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كتب النحكييف ،لككف سيبكيو ىك أكؿ مف استخدمو

(سيبكيوَُْٖ ،ىػ.)ُُٓ /ّ ،

بأنو خبر ال نعت ،كليفيد ضرنبا مف التككيد ،قاؿ تعالى:

(ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) [األنفاؿ ]ِّ:كمف ذلؾ

ثالثا :أف التييئة شاممة في معناىا ،كيدخؿ فييا التمييد

قكلؾ  :زيد ىك المنطمؽ( .الزمخشرمُّٗٗ ،ىػ،

كالتكطئة كاإليذاف ،كتزيد عمييا في الداللة ،حيث البسط،
كاإلكماؿ ،كاإلتماـ ،كالتكضيح ،كالتفسير ،كالتسييؿ،

كالتسكية ،كاتساع المعنى ،كالمفيكـ ،كاإلعداد ،كالتجييز.

صُِٕ) ك(الرفايعةُِْٕ ،ىػ ،صٗٗ).
ٖ) الوصل:

كىك جانب تركيبي يتكلد منو كصؿ لفظ بمفظ،

ككصؿ (ما) بػكاؼ التشبيو في قكلو صمى ا﵀ عميو

المبحث اللاني
أركان التييئة ولوازميا
ىناؾ أركاف تقكـ عمييا التييئة ،كال سبيؿ
لحصكليا إال بتكافرىا ،كفيما يمي بيانيا:
ٔ) اإللصاق:

كسمـ" : :صمكا كما رأيتمكني أصمي" (البييقي،

ُِّْىػ )ْٓٔ/ْ ،فيي كافة لمخافض كمييئة
لكاؼ التشبيو( .السييميُُِْ ،ىػ ،صُْٓ)
ك(الرفايعةُِْٕ ،ىػ ،صٗٗ).

وىناك مسائل تمزم فييا التييئة ،تتملل في اآلتي:
المعرف با
ٔ) لزوم (أي) الموصولة لممنادي
ّ
(أل):

ألف المفظ يمصؽ ما قبمو
كقد َّ
سماه النحكيكف بذلؾا ٌ
بما بعده ( ابف سيدهُُِْ ،ىػ ٔ )َِٖ/كلنأخذ عمى

بػ أؿ ،كعممكا المنع بأنو ال يجكز الجمع بيف عبلمتي

إحدل أخكاتيا ارتفع ما بعدىا باالبتداء ،ككفتيا (ما) عف

كاإلضافة ،فئذا كانت منادة المعرؼ بأؿ الزمةا فبل بد

كمكطئة لمدخكؿ عمى جمؿ األفعاؿ ،قاؿ تعالى﴿ :إًَّن ىما
اء﴾ [فاطر ،]ِٖ:كقاؿ
ىي ٍخ ىشى المَّوى ًم ٍف ًعىب ًاد ًه ا ٍل يعمى ىم ي
تعالى﴿ :أىفى ىح ًس ٍبتي ٍـ أَّىن ىما ىخمى ٍقىنا يك ٍـ ىعىبثنا﴾ [المؤمنكف ]ُُٓ:

يا أييا الناس ،كيا أييا المؤمنكف (ابف ىشاـََِٔ ،ـ،

ذلؾ (ما) الكافة :إذا لحقت (ما) غير المكصكلة ،إف أك
العمؿ ،كجاز أف تمييا الجممة الفعمية ،فتككف (ما) مييئة

(أبك حيافُُْٖ ،ىػ.)ُِْٖ/ّ ،

كقاؿ ناظر الجيش  " :كمنيا :أف المغاربة

يجعمكف (ما) مع ىذه الحركؼ إذا دخمت عمى الفعؿ
مييئة كمكطئةا ألنيا ىيأت الحركؼ لمدخكؿ عمى

الفعؿ" (ناظر الجيشُِْٖ ،ىػ)ُُّٕ/ّ ،
ٕ) الفصل:

كىذه تسمية البصرييف لو ،كأما الككفيكف فيسمكنو

عمادا (األنبارمُِْْ ،ىػ )ٕٓٗ/ِ ،كيتكسط ضمير
ن
الفصؿ بيف المبتدأ كخبره ،لمتييئة كاإليذاف مف أكؿ أمره

منع النحكيكف دخكؿ أداة النداء عمى االسـ المعرؼ

تعريؼ في كممة كاحدة ،كعبلمتا التعريؼ ىما أؿ
مف إدخاؿ حرؼ النداء عمى (أم) المكصكلة ،كما في:
ْ ،)ِْ/كلزكـ (أم) المكصكلة لممنادل المعرؼ بأؿ

تييئة ليذا الكضع.

ٕ) لزوم الصمة لمموصول:
المكصكالت بجميع أنكاعيا تفتقر إلى الصبلت

افتقا ار دائما ،كىذا سبب بنائيا ،قاؿ ابف عقيؿ" :كال اربًعي:
ً
ً
ً
أشار بقكلًو:
البلزـ ،كاليو
االفتقار
الحرؼ في
ىشىبوي
ى
ً
ً
ً
(ك ىكا ٍفتًقى و
نحك:
المكصكلة،
كاألسماء
يصبلى) كذلؾ
ار أ ٍّ
ً
(الذم) َّ
ً
الصمى ًة،
سائر أحكالًيا إلى
مفتق ىرةه في
فئنيا
ٍّ
الحرؼ في م ً
ً
ت" (ابف عقيؿ،
بلزمة
فأى ٍشىبيى ًت
ى
االفتقار يفبنًىي ٍ
ي
ََُْق.)ِٗ/ُ ،
ٖ) ح ف التنوين وما ينوب عنو من المضاف:
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كيككف ذلؾ عند اإلضافة ،كالتي ىي إمالة

كىي ضرب مف إصبلح التركيب ،تفيد التعقيب

الشيء إلى الشيء كنسبتو إليو ،فينزؿ المضاؼ

(الزركشئُّٕ ،ىػ.)َِٖ/ْ ،

بالتركيب كاالسـ الكاحد ،كلذلؾ يسقط التنكيف مف

إف كأخكاتيا فتييئيا
كمف ذلؾ دخكؿ (ما) عمى ٌ
لمدخكؿ عمى الجمؿ الفعمية ،كتزيؿ اختصاصيا باالسـ،

مف المضاؼ إليو منزلة تنكينو ،كيصبحاف

األكؿ ألنوا ال يككف حشك الكممة (ابف الصائا،

ُِْْىػ .)ِٕٓ/ُ ،كعبلقة ذلؾ بالتييئة أف
االسـ األكؿ يييئ لمثاني كيميد لو .قاؿ األىدؿ:

"إنما يبادر العرب اي إلى حذؼ التنكيف كما ينكب
عنو مف االسـا تكطئةن إلضافتو" (األىدؿ،

َُُْىػ .)ِّٔ /ِ ،كمف ذلؾ ييمغى نطؽ
التنكيف ،عند الكقؼ عمى الكممة َّ
المنكنةا كذلؾ

تييئة لقطع الصكت عندىا.

المبحث اللالث
العربي
أغراض التييئة في النحو
ّ

تأتي التييئة في النحك العربي لتحقيؽ عدة

ذكر ليا مع أمثمتيا:
أغراض ،ىذا ه

الغرض ا ول :إصالح التركيب النحوي
إف التركيب النحكم يعني ضـ الكممات إلى

بعضيا لتؤدم معاف محددة ،كفؽ قكاعد محددة تـ

استقراؤىا مف الكبلـ العربي ،كأحيانان يخرج التركيب عف
ىذه القكاعد ،فبل بد حيئنذ مف تدابير تييئو لمكضع

الجديد .كمف ذلؾ ما ذكره سيبكيو مف أف حرؼ الجر

(رب) ال يدخؿ عمى األفعاؿ البتة ،كلكف كصمو ب ػ (ما)
ٌ

ىيأه لمدخكؿ عمى الفعؿ كأزاؿ اختصاصو ،كنقمو إلى
ٌ
تركيب جديد (سيبكيوَُْٖ ،ىػ ،جّ ،صُُٓ).
كمف ذلؾ أيضان أنو ال تصمح الجممة االسمية

المصدرة بحرؼ أف
كالطمبية كالفعمية التي فعميا جامد ك
ٌ
و
شرط ،فئذا جاءت كاف الزمان دخكؿ الفاء
اب
تككف جك ى
نص الزركشي
عميياا تييئةن لمجيء الجكاب بعدىا ،كقد ٌ
أف ىذه الفاء مييئة لصبلحية مجيء جكاب الشرط،
عمى ٌ

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

َُُْىػ.)ِٖٔ /ُ ،

الغرض اللاني :التوكيد
تستخدـ التييئة لمتككيد ،كمف ذلؾ أننا إذا أردنا

فبلبد مف تييئتو بضمير
تككيد ضمير الرفع المتصؿ
ٌ
ً
الضمير المرفكًع
ككيد
جكز تى ي
فصؿ ،قاؿ ابف عقيؿ" :ال ىي ي
َّ
ً
ا ٍلمتَّ ً
ص ًؿ بالن ٍف ً
بض و
مير
بع ىد تأكيده ى
الع ٍي ًف ،إال ٍ
س أك ى
ي
ً
و
ىعييين يكـ" ،كال
أ
أك
كـ،
س
أنف
أنتـ
ا
ك
كم
ق
"
:
ؿ
فتقك
،
ؿ
ص
ف
من ى
ٍ
ٍ
يي
ي ي ي
كمكا أنفي يسكـ".
تىقي ٍؿ" :قي ي
فئذا أ َّ
بغير الن ٍف ً
ىك ٍدتىو ً
كمكا
سك ى
الع ٍي ًف لـ ىي ىمزٍـ ذلؾا تىقك يؿ" :قي ي
ا
ا
َّ
غير
كمكا أنتـ كمكـ" .ككذا إذا ى
كاف ا ٍل يم ىؤك يد ى
كمكـ" أك "قي ي

ض ً
نص وب أك ىجٍّر ،فتىقك يؿ:
كاف
مير ىرٍف وعٍ ،
ى
بأف ى
ضمير ٍ
ى
ً
ً
ٍّ
ؾ
ت
ىي
ر
أ
ك
كـ،
م
ك
ـ
ك
ب
ررت
كم
،
ؾ
ن
ي
ع
أك
ؾ
س
ف
ن
ؾ
ب
ت
ر
ر
ىٍ ى ى ي ي ي
ٍي ى
"م ى ٍ ي ى ٍ ى
ى
ؾ أك ىع ٍيىن ىؾ ،كرٍأيتي يكـ كمَّكـ" (ابف عقيؿََُْ ،ق،
ن ٍف ىس ى

ِ.)َِٔ/

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
و
تييئة باستدعاء أم المكصكلة ،لتدخؿ
(أؿ) فبل بد مف

عمييا أداة النداء(السامرائيُّْٓ ،ىػ ،صُّٗ) ،كما
﴿يا أىيايىا َّ
اس﴾ ]فاطر.[ُٓ :
في قكلو تعالى :ى
الن ي
الغرض اللالث :إزالة المبس
تككف التييئة ضركرية في كثير مف المكاضعا

منع النحكييف تقديـ الخبر
ألجؿ دفع المبس ،كمف ذلؾ ي
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عمى المبتدأ إذا كانا معرفتيفا ألنو مما يشكؿ كيمبس،

نحك :أخكؾ صديقي .كنظير ذلؾ الفاعؿ كالمفعكؿ إذا

كانا مما ال يظير فييما اإلعراب ،فئنو ال يجكز ،نحك :

(ضرب مكسى عيسى) ككذا المفعكالف في نحك:
عمر) فيتعيف ككف المقدـ مفعكالن ثانياا ألف
يدا نا
(أعطيت ز ن
كؿ كاحد مف المفعكليف يصح أف يككف خ نذا كمأخكنذا

فدفعا اللتباسيما التزمكا تقديـ األكؿ (ابف ىشاـ،
ن
أف ىذه
ََِٗـ .)ِِّ/ِ ،كأشار الثمانيني إلى ٌ
تدابير مف شأنيا أف يييئ السامع لمفائدة المرجكة مف

الكبلـ كتحصنو مف اإللتباس (الثمانينيُِْْ ،ق،

صُِٓ).

الغرض الرابع :الداللة عمى التغيير في اإلسناد
كمف ذلؾ ما قالو ابف مالؾ " :قد يحذؼ الفاعؿ

لككنو معمكما ،أك مجيكال ،أك عظيما ،أك حقي ار أك لغير

ذلؾ .فينكب عنو فيما كاف لو مف رفع ،كاعتناء كغير

ذلؾ المفعكؿ بو مسندا إليو فعؿ مييأ بييئة تنبئ عف

النيابة ،أك اسـ في معناه" (ابف مالؾَُِْ ،ق،

ِ.)َّٔ/

المبحث الرابع
العربي
أنواع التييئة في ال ّنحو
ّ

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:
َحر ِ
ِ َّ ِ
ف ا ْل ِعمَّ ِة
المسألة ا ولى :تييئة ا ْل َح َرَكات اللالث ْ ُ
محظ في التراكيب العربية تى ىغي يار الحركات
كمما يي ى
عمى الباء كالخاء كالميـ كالفاء كالنكف كالذاؿ قبؿ أحرؼ
العمة الثبلثة في األسماء الستة ،كذلؾ في أحكاؿ

اإلعراب الثبلثة كميا.

أال ترل أنؾ تقكؿ في حاؿ الرفع( :حضر يأبكؾ،

ىنكؾ،
كجاء ي
حمكؾ ،كفيكؾ جميؿ ،كظير ي
أخكؾ ،كسافر ي
كجاء يذك و
ماؿ) ،كتقكؿ في حاؿ النصب( :أكرمت ىأباؾ،
كن ٍّ
ؼ فىاؾ ،كسترت
ظ ٍ
كقابمت ى
حماؾ ،ى
أخاؾ ،كرأيت ى
ىناؾ ،كاحترمت ىذا و
(مررت
عمـ) ،كتقكؿ في حاؿ الجر:
ي
ى
ً
ً
ً
كذىبت إلى ىحميؾ ،كال
كسممت عمى أخيؾ،
بأبيؾ،
ي
ي
استمعت إلى
اما في ًفيؾ ،كابتعدت عف ىىنًيؾ ،ك
ي
تضع حر ن
ً
ًذم و
عمـ) .فيؿ يد ٌؿ ذلؾ عمى َّ
حركات
الحركات
أف ىذه
ي
إعر و
حركات إعراب في
اب؟ ال يدؿ ذلؾ عمى َّأنيا
ي
المذىب المنصكرا َّ
تمييدا ألحرؼ
َّرت
ن
ألنيا َّإنما تغي ٍ
العمة التي بعدىا ،كتييئةن كتكطئةن لذكرىاا َّ
ألنيا مف

جنسيا.

و
أيضا -في جمع المذكر السالـ،
كىذا األمر باد -ن
ً
يف)َّ ،
فئف
مسممكف،
نحك قكلؾ( :ىؤالء
ي
كقابمت مسمم ى
ي
تتغير إلى
ضمة الميـ التي نمحظيا في حاؿ الرفع ٌ

الكسرة في حالي الجر كالنصب ،كليس ذلؾ بئعر و
اب،
ً
كجعمت
كاَّنما يجعمت الضمة تييئة لمكاك التالية ليا ،ي
الكسرة تكطئةن لمياء الجائية إثرىا (األنبارمُِْْ ،ىػ،

ُ.)ِٖ/

َن َي ْع َم َل ما
المسألة اللانية :تَييئة فتْ ِح ىمزِة َّ
(إن) ْ
قبل ُج ْممَ ِتيا في معناىا
كسر ىمزة َّ
(إف) في صدر الجممة االسمية ،نحك
َّ
اضحَّ ،
قكلؾَّ :
كؽ) -يم ٍش ًعهر
(إف
إف الباط ىؿ ىزيى ه
الحؽ ك ه
بتجريد المعنى الذم أفادتو -كىك التأكيد -عف تمييد
الجممة كتييئتيا ألف يعمؿ الفعؿ الذم قبميا في معناىا.

كليس بيف َّ
ؽ في
(إف) المكسكرة كالمفتكحة ٍفر ه
المعنى المفاد ،إال َّ
أف العرب إذا أرادت تكطئة الجممة

ألف يعمؿ الفعؿ الذم قبميا في معناىا،
االسمية كتييئتيا ٍ
ً
فتحت اليمزة ،فقالت:
صي ىٍّرىا في معنى الحديث
كأف تي ى
َّ
اضح ،أيقنت َّ
ت َّ
اىؽ).
أف
أف الباط ىؿ ز ه
الحؽ ك ه
(عمً ٍم ي
ى
كمنػ ػ ػ ػ ػ ػػو قكلػ ػ ػ ػ ػ ػػو  :ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ ]المائ ػ ػػدة [ٖٗ :كقكل ػ ػػو :
017

ﭽﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ ]يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكنس[ِْ :
كقكل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالى( :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

كالمكطئة (الجكجرمُِّْ ،ىػ.)َٕٓ/ِ ،
كمف األمثمة التي تكضح ذلؾ قكؿ ا﵀ ( :ﰄ ﰅ

ﮞ)[القصص ]ّٗ:كقكلػو ( :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔ

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ)]المجادل ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،[ُٖ:كقكل ػ ػ ػ ػ ػ ػػو :

ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ)[اٌىٙف]110:

(ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ) [اٌّٙيح]3:

كقكلو ( :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ػع الجممػػة ممػػا قبميػػا،
كاذا أرادت العػػرب كػػذلؾ ق ٍ
طػ ى
اعتمادىػ ػػا عم ػ ػػى
كأف تعتمػ ػػد فػ ػػي كبلمي ػ ػػا عمػ ػػى التككي ػ ػػد
ى
الترجػ ػ ػػي كالتمنػ ػ ػػي -ىك ىسػ ػ ػ ىػر ًت اليم ػ ػ ػزة لئليػ ػ ػػذاف باالبتػ ػ ػػداء
عمػ ػػا قبػ ػػؿ ،ك َّأنيػ ػػا قػ ػػد جعمىػ ػ ً
ػت التككيػ ػػد صػ ػػدر
كاالنقطػ ػػاع َّ

ﮢ ﮣ ﮤ)[األٔفبي ]6:كمنو قكؿ النبي -

الك ػػبلـا َّ
ألن ػػوي معن ػػى كس ػػائر المع ػػاني ،كاف ل ػػـ يك ػػف ف ػػي

الفائػ ػػدة مثػ ػػؿ غي ػ ػره ،فقالػ ػػتَّ :
الممػ ػػؾ)
(إف العػ ػػد ىؿ أسػ ػ ي
ػاس ي
(الس ػ ػ ػ ػ ػػييميُُِْ ،ق ،صِٕٔ) .كمن ػ ػ ػ ػ ػػو قكل ػ ػ ػ ػ ػػو :
(ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ) [اٌؾغررررررررو ]45:كقكل ػ ػ ػػو
(:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) [غررررربفو ]52:كقكل ػ ػػو

( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ) [االٔفطررررررررربه:
 ]14 ، 13كقكل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ)

[اٌّطفف]12:ٓ١
النوع اللاني :التييئة بالحرف
كىذا النكع تندرج تحتو مسألتاف:
المسألة ا ولى :تَييئة (ما) الكافة ٍ
لحكم نحوي
النحكم َّأنوي إذا اتصمت (ما)
تىقىَّرىر في تراثنا
ٌ
الزائدة بػ َّ
(إف أك إحدل أخكاتيا) المختصة بالدخكؿ عمى

صمى ا﵀ عميو كسمـَّ : -
ىع ىما يؿ بالنٍّيَّة"
"إن ىما األ ٍ
(البخارمُِِْ ،ق ،رقـ ٖٗٔٔ) ،كقكلؾَّ :
ب
(إنما يي ىعاقى ي
المسيء) ،كقكؿ امرئ القيس:
ي
فمك َّ
ب
ألدىنى ىم ًعي ىش وة ** ىكفىانًي كلـ أ ٍ
أس ىعى ٍ
طمي ٍ
أف ىما ٍ
ىقمًي هؿ مف ً
الماؿ

ً
الم ىؤثَّ ىؿ
أس ىعى لً ىم ٍج وػد يم ىؤثَّ وػؿ ** كقد يي ٍد ًر ي
ىكلىكَّن ىما ٍ
الم ٍج ىد ي
ؾ ى
أمثالًي
ٍ
(أمرؤ القيسُِْٓ ،ىػ ،صُّٗ).
كالمبلحظ في تمؾ الشكاىد اتصاؿ (ما) الزائدة

ككأفَّ ،
أفَّ ،
(إف ،ك َّ
باألدكاتَّ :
كلكف) ،كقد ترتب عمى ذلؾ
أمراف:

أحدىما :ىكفايىا عف العمؿ فيما بعدىا ،فالجممة االسمية
كخبرا ،كما في
المذككرة بعد بعض األدكات تي ٍع ىرب مبتدأن ن
الحديث الشريؼ ،كاآلية الكريمة األكلى.
كاآلخر :زكاؿ اختصاصيا بالجممة االسمية ،كتييئتيا

لمدخكؿ عمى الجممة الفعمية ،كما رأينا في المثاؿ ،كفي

الجممة االسميةا فتنصب االسـ كترفع الخبر ،أك اتصمت

اآلية الكريمة الثانية ،كفي قكؿ امرئ القيس.

أحدىما :ىك ا
ؼ َّ
(إف) كأخكاتيا عف العمؿ في الجممة

(ر َّ
ب) قكلو :
كمف أمثمة (ما) الزائدة مع ي
(ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ)

ػ(ر َّ
ب) المختصة بجر النكرات -ترتب عمى ذلؾ أمراف:
ب ي

ا
(ر َّ
ب) عف جر النكرةا كلذلؾ تسمى (ما)
االسمية،
ككؼ ي
الكافَّة.
كالثاني :إزالةي اختصاصيا باألسماء ،كتييئتيا لمدخكؿ

عمى الجممة الفعميةا كلذلؾ تسمى (ما) ا ٍل يميىيىٍّئة،

ػ(ر َّ
ب) المختصة بجر األسماء النكرات تأتي
[اٌؾغو]2:ف ي
(ر َّ
ب) المخففة الجممةي الفعميةي،
مثقمة كمخففة ،كقد كليت ي

ىيأتيا لتمؾ الحالة .قاؿ
ك(ما) الزائدة ىي التي ىمي ىَّدتيا ك ٌ
المرادم" :فػ(ما) في ذلؾ يميىيىٍّئةا َّ
ألنيا ىيأت ىذه األلفاظ
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لدخكليا عمى الفعؿ" (المرادمُُّْ ،ىػ ،صّّٓ).
المسألة اللانية :تَييئة ِ
الالم لجو ِ
اب القسم
الـ تييئة القسـ (أك تكطئة القسـ) :ىي البلـ التي

تقديرا،
ظا أك
تقدـ القسـ لف ن
تدخؿ عمى أداة الشرط بعد ٌ
ن
كتيؤذف َّ
أف الجكاب لمقسـ ال لمشرط ،كليست جكاب القسـ،

كجكم ُُْٔ ،ىػ،
اب ما يأتي بعد الشرط (القي ى
كاَّنما الجك ي
صُُٖ).

فيذه البلـ المكطئة ىي البلـ الداخمة عمى أداة
الشرط في نحك قكلؾ( :ك ً
ا﵀ لىئً ٍف أنصفتني ألينصفىَّنؾ)،
ف ػ أدكات الشرط المقدـ عمييا قسـ ممفكظ بو أك محذكؼ
طمب القسـ
الـ مفتكحةه ،يي ىؤ َّكد بيا
ي
تي ٍق ىريف بيا في الغالب ه
لجكابو.
(إف) كالقسـ محذكؼ،
كأكثر ما يككف ذلؾ مع ٍ

كما في قكؿ ا﵀ ( :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ) [اٌجموح]145:
كس ٍّمىيت ىذه البلـ مكطئةنا َّ
ألنيىا ىكطَّأىت لجكاب
ي
أيضا :ا ٍل يمؤًذىنة بً ىما أ ىىر ىادهي ا ٍل يمتى ىكمٍّـ مف معنى
ى
م
س
َّ
ن
القسـ ،كتي ى
القسـ ،كقكؿ النحكييفَّ :
تجكز،
(إنيا مكطئةه لمقسـ) فيو
ه
كاَّنما ىي م ٍّ
كطئةه لجكاب القسـ (المرادمُُّْ ،ىػ،
ي
الـ الشرطا
صُّٔ.)ُّٕ ،
ٌ
ك"يسمييا بعضيـ ى
لدخكليا عمى حرؼ الشرط .كبعضيـ يسمييا المك ٍّ
طئةا
ي
ٌ
ى
كأنيا تكطئةه لذكر الجكاب،
اب القسـٌ ،
ٌ
ألنيا ىيتعقٌبيا جك ي
ألف القسـ ال
كليست جك نابا لمقسـ ،كاف كاف ذلؾ أصمىياا ٌ

ييجاب بالشرط ،كما ال ييجاب بالقسـا َّ
ألف الشرط يجرم
مجرل القسـ لًما بينيما مف المناسبة ،مف ً
جية احتياج

و
القسـ كجكابو جممتاف
ك ٌؿ كاحد منيما إلى جكاب .ك ي
أف الشرط كجكابو
تىبلزمتا ،فكانتا كالجممة الكاحدة ،كما ٌ
ً
لئف أكرمتىني
كالجممة الكاحدة ...كذلؾ قكلؾ( :كا﵀ ٌ
أل ً
اب
األكلى مؤ ٌكدةه م ىك ٍ
طأةه لمجكاب ،كالجك ي
يكرىمَّنؾ) ،فالبلـ ي

اب القسـ .كالشرط يم ٍم نغى ال عم ىؿ
ٌ
(ألكرمنؾ) ،كىك جك ي
حشكا .كاذا
كتركت الشرط
رت بالقسـ،
ألنؾ ٌ
لوا ٌ
ى
صد ى
ن
صدر كاف
فأييما سبؽ
اآلخر كتى ٌ
القسـا ٌ
اجتمع الجز ي
ى
اء ك ي
تصدر الشرط قكلؾ( :إف تىقيـ ك ً
ا﵀ أقي ٍـ)،
الجكاب لو .مثا يؿ ٌ
ٍ ٍ

القسـا
ألغيت
اب بحرؼ الجزاءا لتص ادره ،ك ى
ى
جزمت الجك ى
ى
ً
ً
ا
َّ
حشك .كمثا يؿ تصدر القسـ قكلؾ( :كا﵀ لىئ ٍف أتيتىني
ألنوي ه
اب القسـ،
ؾ)،
آلتًىيَّن ى
فالبلـ األيكلى مكطئةه ،كالثانيةي جك ي
ي
اعتماد القسـ عميو ال عم ىؿ لمشرط فيو .يد ٌؿ عمى ذلؾ
ك
ي
قكلو ( :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

اب لمقسـ المحذكؼ،
ﮏ) [اٌؾْو ]12:الجك ي
المنفيا إذ
كالشرط يم ٍم نغى ،بدليؿ ثبكت النكف في الفعؿ
ٍّ
مجزكما ،فكانت النكف
لك كاف جك نابا لمشرط لكاف
ن
محذكفةن" (ابف يعيشُِِْ،ق.)ُِْ ،ُُْ/ٓ ،
النوع اللالث :التييئة باالسم
كىذا النكع تندرج تحتو أربع مسائؿ ،كىذا بيانيا،

كتحميمىيا:

المسألة ا ولى :التييئة في باب الحال
لمنحكييف تفسيراف في حقيقة التييئة في باب

الحاؿ:

أف الحاؿ ىي اٍلمي ىيٍّئة كالمك ٍّ
ا ولَّ :
طىئةي في التركيب ،ك(الحاؿ
يى
يى
الم ىكطٍّىئةي) ىي الحاؿ الجامدة المكصكفة بمشتؽ أك
اٍل يميى ىيٍّئة أك ي
شبيو ،كتككف الصفة ىي الحاؿ في الحقيقة (الفاكيي،

ُُْْق ،صِّٓ).

فتي ىس َّمى الحاؿ الجامدة المكصكفة بمشتؽ أك شبيو
حاالن يم ىكطٍّىئةن أك يميىيىٍّئةا َّ
ألنيا يذ ًك ىرت عمى سبيؿ التكطئة
كالتييئة لمنعت بالمشتؽ الذم يجيء بعدىا أك شبيو،
و
مقصكدة لذاتيا ،كاَّنما المقصكد صفتييا التالية
غير
فيي ي
ليا ،كما ىي إال كسيمةه مييئة لذكرىا (الفاكيي،

ُُْْق ،صِّٓ) ،قاؿ ناظر الجيش" :فأصؿ
صالحا ،كاٌنما
مررت بز ويد
صالحا):
(مررت بز ويد رجبلن
ي
ي
ن
ن
كلما كانت الحا يؿ صفةن
ذكر ى
ٍ
ت (رجبلن) تكطئةن لمحاؿٌ ،
021

معنكيةن أ ٍشىبيىت المفظية ،كمف حكـ المفظية أف تى ٍجرم
عمى مكصكؼ في المفظ ففعمكا في الحاؿ في بعض
المكاضع ذلؾ لئلشعار َّ
بأنيا صفة في المعنى" (ناظر
الجيشُِْٖ ،ق.)ُِٖ /ّ ،

بالحاؿ قكلو ( :ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ػ(أم نرا) حػاؿ مػف (أمػر
ﭪ ﭫ ﭬ) [اٌلفبْ ]5 ، 4 :فػ ٍ
ػت لمح ػػاؿ،
حك ػػيـ) ،ك(م ػػف عن ػػدنا) متعم ػػؽ بمح ػػذكؼ ،نع ػ ه
كالمس ػػكغ لكق ػػكع الح ػػاؿ جام ػػدة ى ػػك النع ػػت (م ػػف عن ػػدنا)،

كمػػف ش ػكاىدىا قكلػػو ( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ك(أم ػ ػ نػرا) ى ػ ػػك الميي ػ ػػئ ل ػ ػػذ ٍكر ى ػ ػػذا النع ػ ػػت (أب ػ ػػك حي ػ ػػاف،
ٍ
ُُْٕق.)َّّ/ٓ ،

َّ
ك(سػ ًػكيًّا)
(بشرا) حػػاؿ مػػف فاعػػؿ (تى ىمث ػ ىؿ) ،كىػػك الممىػػؾ ،ى
فػ ػ ن
ػ(ب ىش نرا) ،فالمسػػكغ لكقػػكع الحػػاؿ جامػػدة ىػػك النعػػت
نعػ ه
ػت ل ػ ى

كأجاز بعض النحكييف أف تككف ( ىكمً ىمةن) في قكلو
( :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭑ ﭒ ﭓ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) [ِررررررررررررو]13:ُ٠

ك(ب ىش نرا) ىك المكطئ لذ ٍكر ىذا النعت.
(س ًكيًّا) ،ى
ى

كقكل ػ ػ ػ ػػو (:ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ)
[ٍٛ٠ررررف ]2:ف ػ ػ(قي ٍرننا) حػ ػػاؿ م ػػف مفعػ ػػكؿ (أ ٍىن ػ ىػز ىؿ) ،كىػ ػػك
ػت لػػ(قي ٍرننا) ،كالمسػكغ
ك(ع ىربًًّيػا) نع ه
ضمير الكتاب المبػيف ،ى

(ع ىربًًّي ػػا) ،ك(قي ٍرنن ػػا) ى ػػك
لكق ػػكع الح ػػاؿ جام ػػدة ى ػػك النع ػػت ى
المكطٍّئ كالمييئ لذ ٍكر ىذا النعت.

كقكلػػو ( :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ
ػانا) حػ ػػاؿ مػ ػػف
ﰂ ﰃ) [األؽمرررربف ]12:فػ ػ ػ(لً ىسػ ػ ن
ؽ)،
صػ ػ ٍّػد ه
(م ى
ضػ ػػمير الكتػ ػػاب المسػ ػػتتر فػ ػػي اسػ ػػـ الفاعػ ػػؿ ي
نعت لػ(ًل ىس نانا) ،كالمسكغ لكقكع الحاؿ جامدة ىػك
ك(ع ىربًيًّا) ه
ى
ً
ً
(ع ىربيًّا) ،ك(ل ىس نانا) ىك المييئ لذ ٍكر ىذا النعت.
النعت ى
مستشيدا
البطى ٍمىي ٍكسي
ن
ابف السٍّيد ى
ى
َّف ىذا التفسير ي
كبي ى
َّح معنى (التكطئة)
ض
كك
المكطئة،
الحاؿ
عمى
اآلية
بتمؾ
ى ى

عمييا قائبلن" :كمف النحكييف مف يرل َّ
أف (عربيًّا) ىك
ك(لسانا) ىك التكطئة .كمعنى التكطئة عندىـ:
الحاؿ،
ن
َّ
لما كانت صفةن معنكيةن ،شبيية بالصفة
أف الحاؿ َّ

المفظية ،ككاف حكـ الصفة المفظية أف يككف ليا
مكصكؼ تجرم عميو في ًع ىؿ مثؿ ذلؾ بالصفة المعنكية في
ه
أيضا تجرم عميو"
بعض المكاضع ،فقاـ ليا مكصكؼ ن

(البطميكسيُٗٗٔ ،ـ.)َٖ/ُ ،

كجع ػػؿ أب ػػك حي ػػاف األندلس ػػي م ػػف شػ ػكاىد التييئ ػػة

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ) [ اٌىٙف ] 5،4 :منصكبةن عمى
الحاؿ ،مف قبيؿ الحاؿ ا ٍل يميىيىٍّئة ،كجممة (تى ٍخ يريج ًم ٍف
أ ٍفك ً
اى ًي ٍـ) في محؿ نصب نعت ليا ،كالفاعؿ مضمر
ى

لتق ادـ ذكره(أبك حيافُُْٕ ،ق )ُُٓ/َُ ،كالتقدير:
ت ًفريتييـ أك مقالتييـ ىكمًمةن تى ٍخرج ًم ٍف أ ٍفك ً
اى ًي ٍـ.
يي
ىكيب ىر ٍ ٍ ى
ى
ى
كس ٍّمىيت ىذه الكممات كممة ،مف حيث ىي مقالة كاحدة،
ي
كما يقكلكف لمقصيدة :كممةه ،كىذه المقالةي قائمةه في النفس

احدا ،فيحسف أف تي ىس َّمى كممةن (ابف عطية،
معنى ك ن
ن
ُِِْق.)ْٗٔ/ّ ،

التفسير اآلخرَّ :
أف صفة الحاؿ ىي المييئة

كالمكطئة لكقكع الحاؿ جامدةن ،فميس حقيقة األسماء
الجامدة في اآليات المذككرة أف تككف حاالنا لككنيا
جامدةن ،كالمسكغ لمجيئيا حاالن ما يذ ًك ىر بعدىا مف
الصفات المشتقة أك الشبيية بيا (الفاكييُُْْ ،ق،

صِّٔ).

كمف أصحاب ىذه الكجية ابف بابشاذ ،فقد قاؿ في
قكلو ( :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ) [األؽمبف" ]12:فػ(ىذا)

ؽ) نعتو ،ك(لً ىس نانا) حا هؿ-
مبتدأه،
ص ٍّد ه
ه
ك(م ى
ك(كتاب) خبره ،ي
ألنؾ لما ىنع َّ ٍّ
في أحد الكجييفَّ -
بي-
ساف بعر ٍّ
ت الم ى
ى
كالصفة كالمكصكؼ كالشيء الكاحد -صارت الحاؿ
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(ع ىربًيًّا) ىك المكطٍّئ لككف المٍّ ىساف
بالمشتؽ ،كصار ى
جامدا
حاالن ،كليس حقيقة المساف أف يككف حاالنا لككنو
ن
لكال ما يذ ًك ىر مف الصفة"( بابشاذُٕٕٗ ،ـ.)ُُّ/ِ ،
كالمفيكـ مف قكلو ىذا َّ
أف ا ٍل يم ىكطٍّىئ ىة كا ٍل يميىيىٍّئة ىي صفة
الحاؿ ،كليست الحاؿ المكصكفة ىي المكطئة كا ٍل يميىيىٍّئة

لمصفة بعدىا(األزىرمُُِْ ،ق.)ٕٓٔ/ُ ،

َّح
ككض ى
ابف السٍّيد ى
كعرض ىذه الكجية ي
البطى ٍمىي ٍكسي ،ى
معنى (التكطئة) عمييا قائبلن" :فمف النحكييف مف يرل َّ
أف

(لسانا) ىك الحاؿ ،ك(عربيًّا) ىك التكطئة .كمعنى
ن
لما ك ً
التكطئةَّ :
ؼ بما يجكز أف يككف
ص ى
أف االسـ الجامد َّ ي
البطى ٍمىي ٍكسيُٗٗٔ ،ـ،
صمى ىح أف يقع حاالن" ( ى
حاالن ،ى

ُ .)َٖ/كأصحاب ىذه الكجية ينطمقكف في تحميؿ
الشكاىد السابقة كما ماثميا عمى مقتضاىا ،كما رأينا في

تحميميـ تمؾ اآلية الكريمة المتناكلة.

البطى ٍمىي ٍكسي المراد بالتكطئة عمى
َّف ى
كبعد أف ىبي ى
الكجيتيف السابقتيف لمنحكييف رأل في المراد بيا رنأيا
خر ،فقاؿ" :كقد يككف معنى التكطئة في الحاؿ :أف

ييتىأ َّىكؿ في االسـ الجامد تىأكي هؿ ييخرجو إلى حكـ االسـ
المشتؽ ،كقكلو  كقد سئؿ :كيؼ يأتيؾ الكحي؟ فقاؿ:

ؾ رجبلن) (البخارمُِِْ ،ق،
الممى ي
( ...ك ن
يتمثٌؿ لي ى
أحيانا ى
رقـ ِ) .فالتكطئة ىنا عمى كجييف:
أحدىما :أف تجعؿ رجبلن في تأكيؿ قكلو( :قر نيبا أك
محسكسا) ،كىما اسماف جارياف عمى الفعؿ.
ن
كالثاني :أف تريد (مث ىؿ و
رجؿ) ،فحذؼ المضاؼ كأقاـ
المضاؼ إليو مقامو ،كىذا معنى قكلناَّ :
إف سبيميا أف

تككف مشتقة ،أك في حكـ المشتؽ"( البطميكسي،

ُٔٗٗـ.)َٖ/ُ ،
المسألة اللانية :التييئة في باب َّ
الن ْع ِت

النعت المييئ (أك ا ٍل يم ىكطٍّئ) ىك النعت الجامد
كي ٍذ ىكر
غير المقصكد لذاتو ،المنعكت بنعت مشتؽ بعده ،ي
عمى سبيؿ التكطئة كالتمييد ليذا المشتؽا َّ
ألنوي ىك

السابؽ نعتنا إال لككنو مكصكفنا بيذا المشتؽ ،نحك قكلؾ:
برجؿ و
و
و
رجؿ كر ويـ،
اقتديت
مخمص ،ك
(استعنت بأ وخ أ وخ
ي
و
كرجؿ،
كقابمت امرأةن امرأةن مجتيدةن) ،فكؿ مف (أ وخ،
كامرأةن) الثاني نعت جامد غير مقصكد لذاتو ،كالمقصكد
ىك نعتو المشتؽ الذم يميو (عباس.)ْٓٔ/ّ ،
كمف أمثمة النعت المييئ كالمكطٍّئ الكاردة :قكليـ:

جامد
نعت
ه
ػ(ماء) الثاني ه
ماء ن
باردا عندنا) ،ف ى
ماء ى
(ال ى
ػ(ماء) األكؿ ،كمييئ كمكطئ لمنعت المشتؽ الذم
ل ى

ٌّ
ػ(ماء) الثاني ،كىك
(باردا)ا فئنو نعت
بعده ،كىك
ن
مشتؽ ل ى
المقصكد كالمراد.
قاؿ أبك حياف" :كتكرير النكرة ىنا جرل مجرل

النعت ،كتكررت تييئة كتكطئة لمنعت" (أبك حياف،

ُُْٕق.)َّّ/ٓ ،

قاؿ ناظر الجيش" :كاذا تقرر َّ
أف االسـ الثاني في

باردا) تييئةه لمنعت كجب ككنو صفةن ،سكاء
ماء ماء ن
(ال ى
ً
ً
كج ًع ىؿ
ب أـ يرًف ىعَّ .
فأما إذا لـ ييقى َّدر تكطئةن ،ي
يأبن ىي أـ ينص ى
بدالن مف االسـ الذم قبموَّ ،
البناءَّ ،
ألف
فئنوي ال يجكز
ي
مقدر منع
البدؿ في نية تكرار العامؿ ،كاذا كاف العامؿ نا
تقديره مف بناء االسميف كجعميما كاسـ كاحد" (ناظر
الجيشُِْٖ ،ق.)ُْْ /ّ ،

َّاف َّأنوي "يكصؼ باالسـ الجامد إذا
َّ
كقرر الصَّب ي
برجؿ ر و
و
جؿ صال وح)،
كصؼ بمشتؽ ،نحك( :مررت

(باردا)ا َّ
ألف
مكطئا ،كال بد مف تنكيف
كيسمى نعتنا
ن
ن
(ماء)
العرب ال تركب أربعة أشياء ،كال يصح أف يككف
ى

تككيدا لفظيًّا كال بدالنا َّ
مقيد بالكصؼ كاألكؿ
الثاني
ألنوي ه
ن
مساكيا حتى
تككيدا ،كال
مطمؽ ،فميس مرادفنا حتى يككف
ه
ن
ن

يككف بدالن"(الصبافُُْٕ ،ق.)ْٓٔ /ِ ،

كىك نظير قكلو ( :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ)[إٌَبء ]11:بعد تقدـ ذكر األكالد الشامؿ
لمذككر كاإلناث ،في قكلو ( :ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡ

المقصكد في الحقيقة كمحؿ الفائدة ،كال يي ىس َّمى الجامد
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ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ) [إٌَبء ]11:قاؿ الشيق خالد
األزىرم" :فالنكف في ( يك َّف) اسميا ،كىك عائد عمى

اإلناث البلتي يى َّف بعض األكالد المتقدـ ذكرىـ في قكلو
( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ) [إٌَبءَّ ]11:
فئنوي

ً
اء) خبر ( يك َّف)"
في قكة أكالدكـ الذككر كاإلناث ،ك(ن ىس ن
(األزىرمُُِْ ،ىػ.)ُٓٔ/ُ ،

ىذا التأكيد تييئة كتكطئةن لتأكيده بالمستقؿ مف غير

جنسو ،كىك (النفس كالعيف) المذاف ىما مف األسماء

الظاىرة (الصبافُُْٕ ،ق.)ٕٗ /ّ ،

الم ْب َدل منو ل ْم َب َدل
المسألة الرابعة :تَييئة ُ
يي ٍذ ىكر المبد يؿ منو في التركيب عمى سبيؿ التييئة
كالتكطئة لذ ٍكر المقصكد بالنسبة ،كىك البدؿا كلذا يقكؿ

المسألة اللاللة :توكيد ضمير الرفع المتصل بضميره

النحكيكف( :المبدؿ منو في حكـ الطرح) كذلؾ مف جية

قد تىقىَّرىر في قكاعد النحك العربيَّ :أنوي إذا أيريد
تككيد ضمير الرفع المتصؿ بمفظي (النفس ،كالعيف)-

(رضي الديفََِِ ،ـ.)ُِٔ /ُ ،

المنفصل تييئة لتوكيده بالنفس والعين

فبل بد مف تككيده أكالن بضمير الرفع المنفصؿ ،عمى

ؾ،
أنت ن ٍف يس ى
سبيؿ التككيد المفظي بالمرادؼ ،فتقكؿ( :قي ٍـ ى
أنفسكما ،كقمتيـ أنتـ
ؾ ،كقمتيما أنتما
أنت ن ٍف يس ى
ت ى
كقي ٍم ى
ي
أعين َّ
كقمتف َّ
َّ
مي ىخ ىرىج يى ىك ىن ٍف يسوي ،كًى ٍن هد
أعينكـ،
كف ،كع ٌّ
أنتف ي
ي

ت ىي ىع ٍيينيىا) (المرادم،
كس ٍع ىدل ىخ ىر ىج ٍ
ىذ ىىىب ٍ
ت ىي ىن ٍف يسيىا ،ي
ُُّْق.)ٕٕٗ /ِ ،
كعمة كجكب ذلؾ التككيد تنحصر في أمريف:
أحدىما :كقكع المبس في بعض المكاضع مف الكبلـ،

ت
(س ي
ت ىن ٍف يسيا ،كفاطمةي ىخ ىر ىج ٍ
عاد ىذ ىىىب ٍ
كما في قكلؾ :ي
ىع ٍيينيىا)ا إذ يحتمؿ الكبلـ مع عدـ المجيء بضمير الرفع

ت،
المنفصؿ أف تككف ىن ٍف يس
سعاد التي بمعنى ا
ى
الركح ىذ ىىىب ٍ
ت
ت ،فئذا قيؿ:
ي
(سعاد ىذ ىىىب ٍ
كع ٍي يف فاطمةى الجارحةي ىخ ىر ىج ٍ
ى

عينيا)  -لـ يكف لىٍب هس.
ىي ىن ٍف يسيا ،كفاطمة خر ٍ
جت ىي ي
المبس
كلـ يفرقكا بيف ىذيف المثاليف المذيف كقع فييما
ي
طردا لمباب عمى
لبسا ن
كبيف غيرىما مما لـ يقع فيو ه
كتيرة كاحدة.
واآليرَّ :
أف ضمير الرفع المتصؿ صار بمنزلة الجزء

مف الفعؿا المتزاجو بالفعؿ ،كاختبلطو بوا فكرىكا أف
و
بمستقؿ مف غير جنسو ،فأكدكه أكالن بمستقؿ
يؤكدكه أكالن

مف جنسو كبمعناه ،كىك ضمير الرفع المنفصؿا ليككف

يدهي)،
يدا ى
ت زن
غالبا دكف المفظ ،بدليؿ جكاز (ضرٍب ي
المعنى ن
إذ لك لـ يعتد بز ويد أصبلن لما كاف لمضمير ما يعكد عميو
الغرض مف البدؿ كعممية اإلبداؿ :أف ييذكر
ك
ي
االسـ المقصكد بنسبة الحكـ إليو -كالفاعمية ،كالمفعكلية،

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

َّ
ألف اإلبداؿ في قكة إعادة الجممة ،كلذلؾ تسمع النحكييف
يقكلكف:

البدؿ

في

حكـ

تكرار

العامؿ

(ابف

الناظـَُِْ،ق ،صّّٗ) ،فيتـ بتمؾ العممية البياف
كاإليضاحا َّ
"ألف ىذا الحكـ ينسب أكالن لممتبكع فيككف

تمييدا لمتابع الذم سيجيء ،كتكجيينا لمنفس
ذكر المتبكع
ن
و
الستقبالو بشك و
كليفة .فئذا استقبمتو كعرفتو استقبمت
ؽ

أيضاا َّ
فكأف الحكـ قد يذكر مرتيفا
معو الحكـ كعرفتو ن
كفي ىذا تقكية لمحكـ كتككيد .كألجؿ تحقيؽ ىذا الغرض
ال يصح أف يتحد لفظ البدؿ كالمبدؿ منو إال إذا أفاد

الثاني زيادة بياف كايضاح"(عباس)ٔٔٓ /ّ ،ا فمذلؾ

قاؿ النحكيكف( :البدؿ في حكـ تكرير العامؿ) (العيني،
مقدر َّ
ُُّْق ،)َُٔٗ/ْ ،فعامؿ البدؿ َّ
دؿ عميو
العامؿ في المبدؿ منو ،فيك مع البدؿ جممة أخرل ،كاف

كانكا ييسمكف الكبلـ المشتمؿ عمى المبدؿ منو كالبدؿ
جممة كاحدةا أخ نذا بظاىر المفظ( ،رضي الديف،

ُّٓٗق .)َُٕ /ِ ،كإليضاح ذلؾ أقكؿ :البد يؿ ىك
أحد التكابع الخمسة ،كىك التابع المقصكد بالحكـ ببل
ي
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كي ٍذ ىكر المبد يؿ منو قبمو عمى سبيؿ التييئة
كاسطة ،ي
كالتكطئة ًلذ ٍكره ،كما في قكؿ ا﵀ ( :ﭧ ﭨ

األكؿ لنكع مف التكطئةا كليفاد بمجمكعيما ما ال
ييذكر ٌ
ت ىزٍي ندا أخاؾ) ،فاألخ
(ض ىرٍب ي
يحصؿ بأحدىما ،تقكؿ :ى
يد ،الذم ىك األخ،
أف
المضركب ز ه
َّت في ٌ
ثب ى
النفس ٌ
ى
كخصصو عف غيره مف َّ ً
يف"(ابف األثير،
ض ىحو ،ى ٌ ى ي
ك ٍأك ى
الزٍيد ى
َُِْق.)ِّْ /ُ ،

كتقريره ،كقكلو ( :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

كقد أفصح أبك إسحاؽ الشاطبي عف مقصد العرب

ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) [اٌفبرؾخ]3 ، 6 :
فػ(صراط الذيف) بد هؿ ،كقد جاء المبدؿ منو قبمو ،كىك

الصراط تكطئةن كتييئة لذ ٍكر البدؿ الذم يفيد تككيد الحكـ

ﮩ ﮪ ﮫ) [آي ػّواْ]23:
فػ ػػ"الذم عمي ػػو االعتم ػػاد م ػػف االس ػ ىػم ٍيف -أعن ػػي
الم ٍبػ ػ ىػد ىؿ منػ ػػو -ىػ ػػك االسػ ػ يػـ الثػ ػػاني ،كذكػ ػػر األكؿ
البػ ػػد ىؿ ك ي
تى ٍك ًطىئ ػةن لبيػ ً
ػكر ىػػذا المعنػػى
ػاف الثػػاني .يػػد ٌؿ عمػػى ذلػػؾ ظيػ ي
بدؿ البعضً ،
في ً
كبدؿ االشػتماؿ .أال تػرل ٌأنػؾ إذا قمػت:

أسػ ػػو) ،فالضػ ػػرب ٌإنمػ ػػا كقػ ػػع ب أرسػ ػػو دكف
(ض ػ ػر ي
بت زيػ ػ نػدا ر ى
ػركؽ
(سػػرؽ زيػ هػد ماليػػو)ٌ ،إنمػػا المسػ ي
سػػائره ،ككػػذلؾ قكليػػؾ :ي
الما يؿ دكف ز ويد" (ابف يعيشُِِْ ،ق.)ِِٔ/ِ ،
و
النحكم َّ
أف
كتاب مف تراثنا
تقرر في غير
ٌ
كقد ٌ
"البدؿ ىك الذم قي ً
صد بما ينسب إلى المبدؿ منو ،ك َّ
أف
المبدؿ منو يذ ًكر تييئة كتكطئة لو .كمف أجؿ ذلؾ تكثر
إعادة العامؿ مع البدؿ دكف سائر التكابع ،كمنو قكلو

البياني مف كراء إخراج الكبلـ مشتمبلن عمى عممية

قرىر َّ
أف البد ىؿ يأتي في العربية عمى
اإلبداؿ ،حيف َّ
كجييف:
المتكمـ العرب اي أراد ذ ٍك ىر البدؿ ،فأتى
يككف
أحدىما :أف
ى
ي
إبياما عمى المخاطبا
أكالن بمييئ لو -كىك المبدؿ منو -ن
ليككف ًذ ٍك ير البدؿ بعد التكطئة لو أكالن أكفى بالغرض،
كأكقع في النفس.
واللاني :أف يككف
المتكمـ العرب اي ذكر المبدؿ منو أكالن
ي
و
ٍّف ما لـ يكف يمىبينَّنا
ن
اعتقادا َّأنوي كاؼ ،ثـ بدا لو أف ييىبي ى
ثانياا فصار المبدؿ منو
لممخاطب أكالن ،فجاء بالبدؿ ن
معدكالن عنو ،ككالمتركؾ كاف كاف غير متركؾ

(الشاطبيُِْٖ ،ق.)ِِِ /ٓ ،

الياتمة

( :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) [األػواف]35:
ككذا قكلو ( :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ
ﰆ)[اٌيفوف ]33:فػ(لمف مف) بدؿ بعض مف
( لمذيف استي ً
ضعفكا) ك(لبيكتيـ) بدؿ اشتماؿ لػ(مف
يكفر)"(.ابف مالؾَُُْ ،ق.)ِّٗ/ّ ،

كلمزيد مف التأكيد عمى األثر الداللي لمبدؿ

في التركيب ال يب َّد أف ييذكر قكؿ مجد الديف بف األثير:
"البدؿ و
تبيينا
جار مجرل التككيد كالكصؼ في اإلفادةا ن

كتخصيصا ،كىك في الحقيقة :إعبلـ
يضاحا
كتحقيقنا ،كا
ن
ن
الم ىس ٌمى ،عمي جية البياف ،كاٌنما
ٌ
السامع بمجمكع اسمي ي

فبعد االنتياء مف البحث أجمؿ النتائج اآلتية:
أكالن-
و
شيء

كبيف أنيا تقديـ
كشؼ البحث عف ظاىرة التييئةٌ ،
الم ًي ٌـ،
في الكبلـ تكطئةن لذكر الشيء البلحؽ ي

مناسبا لئلتياف بالشيء الذم ييناط بو الحكـا
تمييدا
ك ن
ن

ليككف ذلؾ أكفى بمراد المتكمـ ،كأكقع في نفس المتمقي.

ثانيا -تكصؿ البحث لؤللفاظ المترادفة الدالة عمى حقيقة
ن
ىذه الظاىرة المدركسة ،كقد عبر عنيا النحكيكف:

بالتييئة ،كالتمييد ،كالتكطئة ،كاإليذاف ،ككميا تدؿ عمى
تقديـ شيء في الكبلـ تذليبلن لما بعده ،كاعداد لو،

كمصطمح التييئة شامؿ في معناه ،كيدخؿ فيو التمييد
كالتييئة كاإليذاف ،كيزيد عمييا في الداللة ،حيث البسط،
كاإلكماؿ ،كاإلتماـ ،كالتكضيح ،كالتفسير ،كالتسييؿ،
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كالتسكية ،كاتساع المعنى ،كالمفيكـ ،كاإلعداد ،كالتجييز،

كىك األقدـ استعماالن.

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

عمى النيابة.

ابعا -أتى البحث عمى أنكاع التييئة الثبلثة ،المتمثمة
رن
في :النكع األكؿ :التييئة بالحركة ،كىذا النكع تندرج
ات الثَّ ً
تحتو مسالتاف :المسألة األكلى :تييئة ا ٍلحرىك ً
بلث
ىى
ىحر ً
ؼ ا ٍل ًعمَّ ًة ،كالمسألة الثانية :تىييئة فتٍ ًح ىمزًة َّ
(إف)
أل ٍ ي
ىف ىي ٍع ىم ىؿ ما قبؿ يج ٍممىتًيا في معناىا ،كالنكع الثاني
أل ٍ
التييئة بالحرؼ،
كىذا النكع تندرج تحتو مسألتاف :المسألة األكلى :تىييئة
(ما) الز ً
ً
و
البلـ
نحكم ،المسألة الثانية :تىييئة
لحكـ
ائدة
ٍّ

لجك ً
اب القسـ .كالنكع الثالث :التييئة باالسـ ،كىذا النكع
تندرج تحتو أربع مسائؿ ،ىي:

المسألة األكلى :التييئة في باب الحاؿ ،المسألة الثانية:
التييئة في باب َّ
الن ٍع ًت ،المسألة الثالثة :تككيد ضمير
الرفع المتصؿ بضميره المنفصؿ تييئة لتككيده بالنفس
الم ٍب ىدؿ منو ل ٍمىب ىدؿ.
كالعيف ،المسألة الرابعة :تىييئة ي

المصادر والمراجع
ُ) ابف األثير ،المبارؾ بف محمد بف عبد الكريـ،
(َُِْق) ،البديع في عمـ العربية ،تحقيؽ ،فتحي أحمد
عمي الديف ،جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة.

ِ) ابف الحاجب ،عثماف بف عمر بف أبي بكرَُْٗ( ،ىػ)،
أمالي ابف الحاجب ،تحقيؽ ،فخر صالح سميماف قدارة،

دار الجيؿ ،بيركت.

ّ) ابف الصائا ،محمد بف حسف بف سباع الجذامي ،أبك
عبدا﵀ شمس الديف(ُِْْىػ) ،الممحة في شرح الممحة،
تحقيؽ :إبراىيـ بف سالـ الصاعدم ،عمادة البحث

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

ٓ) ابف سيده ،عمي بف إسماعيؿ المرسيُُْٕ( ،ىػ)،

تحقيؽ :خميؿ إبراىيـ جفاؿ ،دار إحياء التراث العربي،

بيركت.

ٔ) ابف عطية ،محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف
(ُِِْق) ،المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز،
تحقيؽ عبد السبلـ عبد الشافي ،دار الكتب العممية،

بيركت.

ٕ) ابف عقيؿ ،بياء الديف عبد ا﵀ بف عقيؿََُْ( ،ق)،
شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ،تحقيؽ ،محمد
محيي الديف عبدالحميد ،دار التراث ،القاىرة.

ٖ) ابف مالؾ ،محمد بف عبد ا﵀ بف عبد ا﵀َُُْ( ،ق)،
شرح التسييؿ ،تحقيؽ عبد الرحمف السيد كمحمد

المختكف ،ىجر لمطباعة كالنشر.

ٗ) ابف مالؾ ،محمد بف عبد ا﵀ بف مالؾ الطائي،
(َُِْق) ،شرح الكافية الشافية ،تحقيؽ :عبد المنعـ

أحمد ىريدم ،جامعة أـ القرل مركز البحث العممي

كاحياء التراث اإلسبلمي كمية الشريعة كالدراسات
اإلسبلمية ،مكة المكرمة.

َُ) ابف منظكر ،محمد بف مكرـ بف عمي ،جماؿ الديف،
(ُُْْق) ،لساف العرب ،دار صادر ،بيركت.

ُُ) ابف ىشاـ ،عبد ا﵀ جماؿ الديف بف يكسؼ بف أحمد
(ََِٗـ) ،أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ،تحقيؽ:
محمد محي الديف عبد الحميد ،دار الطبلئع لمنشر

كالتكزيع ،القاىرة.

ُِ) ابف يعيش ،يعيش بف عمي بف يعيش بف أبي السرايا،
(ُِِْق) ،شرح المفصؿ ،عالـ الكتب ،بيركت.

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

تحقيؽ :حسف ىنداكم ،دار القمـ ،دمشؽ.

العممي بالجامعة اإلسبلمية ،المدينة المنكرة.
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ُْ) األزىرم ،خالد بف عبد ا﵀ بف أبي بكرُُِْ( ،ق)،

المغة كصحاح العربية ،تحقيؽ ،أحمد عبد الغفكر عكار،

السكد ،منشكرات محمد عمي بيضكف ،دار الكتب

ِٓ) الرازم ،محمد بف أبي بكر بف عبدالقادرَُِْ( ،ىػ)،

التصريح بمضمكف التكضيح ،تحقيؽ :محمد باسؿ عيكف

العممية ،بيركت ،لبناف.

ُٓ) ٍام يريؤ القىٍيس  ،ابف حجر بف الحارث الكندم،
(ُِْٓىػ) ،ديكاف ً
امرئ القيس ،اعتنى بو :عبد الرحمف
المصطاكم ،دار المعرفة ،بيركت.

ُٔ) األنبارم ،عبد الرحمف بف محمد بف عبيد ا﵀ ،أبك
البركاتُِْْ( ،ىػ) ،اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ،

دار العمـ لممبلييف ،بيركت.

مختار الصحاح ،تحقيؽ :يكسؼ الشيق محمد ،المكتبة

العصرية – الدار النمكذجية ،بيركت – صيدا.

ِٔ) رضي الديف ،محمد بف الحسف الرضي االستراباذم،
(ََِِـ) ،شرح كافية ابف الحاجب ،تحقيؽ ،محمد
محي الديف عبد الحميد ،دار المعرفة ،بيركت.

ِٕ) الرفايعة ،حسيف عباسُِْٕ( ،ىػ) ،ظاىرة التكطئة في

محمد محيي الديف عبد الحميد ،المكتبة العصرية،

النحك العربي ،بحث منشكر في المجمة األردنية في المغة

ُٕ) األىدؿ ،عبد الرحمف بف عبد الرحمف شميمة،

ِٖ) الزبيدم ،محمد بف عبد الرزاؽ المرتضىََُْ( ،ق)،

صيدا ،بيركت.

(َُُْىػ) ،الككاكب الدرية شرح متممة األجركمية،

مؤسسة الكتب الثقافية ،بيركت ،لبناف.

ُٖ) بابشاذ ،طاىر بف أحمدُٕٕٗ( ،ق) ،شرح المقدمة

المحسبة ،تحقيؽ :خالد عبدالكريـ ،المطبعة العصرية،

الككيت.

العربية ك دابيا ،األردف.

تاج العركس مف جكاىر القامكس ،تحقيؽ ،عبد العميـ

الطحاكم ،دار التراث العربي ،لبناف.

ِٗ) الزركشي ،محمد بف عبد ا﵀ بيادرُّٕٔ( ،ق) ،البرىاف
في عمكـ القرف ،تحقيؽ ،محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،دار

إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحمبي كشركائو،

ُٗ) البخارم ،محمد بف إسماعيؿُِِْ( ،ق) ،صحيح

مصر.

طٍمىيكسي ،عبد ا﵀ بف محمد بف السيدُٗٗٔ( ،ـ)،
الب ى
َِ) ى

األنمكذج في النحك ،تحقيؽ ،عدناف جاسـ محمد

السقا ،كد حامد عبد المجيد ،دار الكتب المصرية،

ُّ) الزمخشرم ،محمكد بف عمرك بف أحمدُّٗٗ( ،ق)،

البخارم ،دار ابف كثير ،دمشؽ ،بيركت.

االقتضاب في شرح أدب الكاتب ،تحقيؽ :مصطفى

القاىرة.

ُِ) البييقي ،أحمد بف الحسيف بف عميُِّْ( ،ىػ) ،السنف
الكبرل ،تحقيؽ :د عبد ا﵀ التركي ،مركز ىجر لمبحكث

كالدراسات العربية كاإلسبلمية.

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

جامعة الممؾ فيد ،الظيراف ،المممكة العربية السعكدية.

َّ) الزمخشرم ،محمكد بف عمر بف محمد بف عمر،
اليزيماكم ،دار الكتب العربية ،بيركت.

المفصؿ في صنعة اإلعراب ،تحقيؽ :د عمي بك ممحـ،

مكتبة اليبلؿ ،بيركت.

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

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

ّْ) الشاطبي ،إبراىيـ بف مكسى أبك إسحاؽُِْٖ(،ق)،

ِّ) الجكجرم ،محمد بف عبد المنعـ بف محمدُِّْ( ،ىػ)،

المقاصد الشافية في شرح الخبلصة الكافية ،تحقيؽ:

بف جزاء الحارثي ،عمادة البحث العممي بالجامعة

د .محمد إبراىيـ البنا.كجّ :د .عياد

شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب ،تحقيؽ ،نكاؼ

اإلسبلمية ،المدينة المنكرة.

ِْ) الجكىرم ،إسماعيؿ بف حمادَُْٕ( ،ق) ،الصحاح تاج

مجمكعة محققيف ،ىـ :جُ :د .عبد الرحمف بف سميماف

العثيميف ،كجِ:

بف عيد الثبيتي.جْ :د .محمد إبراىيـ البنا/د .عبد
المجيد قطامش.جٓ :د .عبد المجيد قطامش.جٔ :د.
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عبد المجيد قطامش.جٕ :د .محمد إبراىيـ البنا/د.
سميماف بف إبراىيـ العايد/د .السيد تقي.جٖ :د .محمد

إبراىيـ البنا جٗ:د .محمد إبراىيـ البنا معيد البحكث
العممية كاحياء التراث اإلسبلمي بجامعة أـ القرل ،مكة

المكرمة.

ّٓ) الصباف ،أبك العرفاف محمد بف عميُُْٕ( ،ق)،

حاشية الصباف عمى شرح األشمكني ،دار الكتب العممية،

بيركت.

ّٔ) عباس ،عباس حسف ،النحك الكافي ،دار المعارؼ.

ّٕ) العيني ،محمكد بف أحمد بف مكسى بدر الديف،
(ُُّْىػ) ،المقاصد النحكية في شرح شكاىد شركح
األلفية المشيكر بػ«شرح الشكاىد الكبرل» ،تحقيؽ :أ .د.
عمي محمد فاخر ،أ .د .أحمد محمد تكفيؽ السكداني ،د.

عبد العزيز محمد فاخر ،دار السبلـ  ،القاىرة.

ّٖ) الفاكيي ،عبد ا﵀ بف أحمد بف عبد ا﵀ُُْْ( ،ق)،

شرح كتاب الحدكد في النحك ،تحقيؽ ،المتكلي رمضاف

أحمد الدميرم ،مكتبة كىبة ،القاىرة،

المقٍ ًرم ،المصباح
ّٗ) الفيكمي ،أحمد بف َّ
عمي ي
محمد بف ٌ
المنير ،المكتبة العممية ،بيركت.
َْ) القكجكم ،محمد مصطفى شيق زادهُُْٔ( ،ىػ) ،شرح

قكاعد اإلعراب البف ىشاـ ،تحقيؽ إسماعيؿ مركة،

مؤسسة الرسالة.

ُْ) المبرد ،محمد بف يزيد بف أبك العباسُُْٕ( ،ىػ)،
المقتضب ،تحقيؽ ،محمد عبد الخالؽ عضيمة ،عالـ

الكتب ،بيركت.

ِْ) المرادم ،الحسف بف قاسـ بف عبد ا﵀ُُّْ( ،ىػ)،
الجنى الداني فى حركؼ المعاني ،تحقيؽ ،فخر الديف

قباكة ،كمحمد نديـ فاضؿ ،دار الكتب العممية ،بيركت.

ّْ) ناظر الجيش ،محمد بف يكسؼ بف أحمد بف عبد الدائـ

(ُِْٖق) ،تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائد ،تحقيؽ،
عمي محمد فاخر ك خركف ،دار السبلـ لمطباعة كالنشر،

القاىرة.
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