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 الملخص.                                                
هذا ف تحليلية(دراسة: نحوية ــــ  :اإلبهام إزالة األوهام في معرفة األسماء الموغلة في ):ملخص بحث بعنوان

لكون االسم النكرة يكتسب التعريف من المضاف إليه المعرفة  ومع ذلك فاألسماء  ؛من المواضيع المهمة الموضوع
صاله بالمستويين التلى المعرفة ؛ لشدة إيغالها في اإلبهام والتنكير ـــــ و إالموغلة في اإلبهام تظل نكرة وإن أضيفت 

 الكثيرة في األساليب العربية.  ، وله شواهدهوالداللي( ،)النحوي 
ستكشاف ال ؛في الدرس النحوي  اإلبهام لبحث على محاولة تسليط الضوء لمعرفة األسماء الموغلة فييقوم هذا ا

ي ف ، وما تبديه من أغراض  األسماء، والجالء غوامضها، وما تدل عليه من معان   هوراء هذ، ةمنالدالالت الكا
  .استعماالتها في الدرس النحوي 

ء الموغلة األسما ن  أ ه من غير شك  ن  أل ؛بهاماألسماء الموغلة في اإل ( معرفةوتدقيقا   يهدف هذا البحث )تحديدا  
 منها ما الو  ،عليهاف والالم لاال دخولومنها ما يتعرف ب تقسيمات منها ما يتعرف باإلضافة، لها اإلبهامفي 

 ،نهامكل قسم وضابط  ،ما تقدم ذكره يء هذا البحث موضحا  جفي ،، ومنها ما بين ذلك عوانىيتعرف أصال  
 . رائهم في ذلكآقوال العلماء و أومعرفة 

اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي القائم على التحليل، حيث يتم جمع المادة من مصادرها األصيلة، 
 ومراجعها الثانوية، ثم يعكف على دراستها وتحليلها. 

 ،المتوغل في اإلبهام هو الذي ال يتضح معناه إال بما يضاف إليه سماال وقد توصل البحث إلى نتائج  أهمها: أن  
)غيرا ( يبألجل المبالغة في الترك النحصار الشبه في جميع الوجوه، وذلكباإلضافة يتعرف  (شبيه)لفظ وأن   ، وأن 

 غايرة.و)مثال ( ــــــ وأخواتهما ــــــ ال يقبالن التعريف أصال  إذا أريد بهما مطلق المماثلة والم
 (.اإلبهام, و لاغياإل, و األوهام الكلمات االفتتاحية:)

                                                           

 اللغة العربية وآدابها  ـــ كلية اللغة العربية ـــ جامعة إفريقيا العالمية.( أستاذ النحو والصرف المشارك ــــ رئيس قسم 1)
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Abstract. 
 Abstract of a research entitled: (Removing illusions in knowing the names that 
are deep in the thumb: grammatical - analytical a studies), this topic is one of 
the important topics; Because the indefinite noun acquires the definition from the 
definite added to it, however, the ambiguous nouns remain indefinite even if they 
are added to the definite.  Because of its intense ambiguity and indefinability - and 
its connection to the two levels (grammatical and semantic), and it has many 
evidences in Arabic methods. 
 This research is based on an attempt to shed light on the nouns that are obscure 
in the syntax lesson.  To explore the connotations behind these names, to clarify 
their ambiguities, the meanings they signify, and the purposes they show in their 
uses in the syntax lesson. 
 This research aims (specifically and carefully) to know the names that are in the 
middle of the thumb; Because there is no doubt that the ambiguous nouns have 
divisions, some of which are recognizable by genitive, and some of them are 
recognized by the inclusion of Alif and Lam on them, and some that are not 
recognized at all, and some of them are in between. The research comes to explain 
the all mentioned above and the opinions of the Ulama’ on it.   
 In this study, the researcher followed the descriptive and analysis method, where 
the material is collected from its original sources and secondary references. 
 The research reached the most important results: that the noun that penetrates into 
the thumb is the one whose meaning is not clear except by what is added to it, and 
that the word (شبيه) is recognized by genitive to the resemblance in all aspects, and 
that is because of the exaggeration in the structure, and that (غيرا) and (مثال) -  And 
their sisters - they do not accept the definition at all if they are meant to be absolute 
similar and different. 
  keywords: (illusions, preoccupation, and thumbs). 
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  المقدمـــــــة:
مد صاحب محسيدنا ورسالة، والصالة والسالم على  دراسةبحث و  فتتح بحمده كلنالحمد هلل الذي 

 ..وبعد. ،النبوة والرسالة، وعلى آله وأصحابه الهادين من الضاللة
 ماءاألسف ،(اإلبهام)إزالة األوهام في معرفة األسماء الموغلة في ـالبحث موسوم بهذا فموضوع 

في باب  فقد جاءت ،وفي أبواب شتى ،جاءت في كتب اللغة في االلفاظ متعددة اإلبهامالموغلة في 
اإلضافة  اء األفعال, وفي بابوأسم ،وفي باب التوابع ،واالستثناء ،وفي باب الحال ،النكرة والمعرفة

  .خصباأل
لتي لم تلق ضيع الكونه من الموا ؛بحث في هذا الموضوع عند النحويين واللغويينأ ن  أفقد عّن لي 

 ،دون تفصيل يا  شار إ وانما كان حديثهم في الغالب حديثا   ,والباحثينالعناية الالئقة من قبل الدارسين 
 ,قوال العلماء القدامى والمحدثينأعلى للوقوف ومن هنا جاءت الفكرة للبحث في هذا الموضوع 

 علماء فيه. راء الآ داللتها ومبينا   ملتمسا  
ماء الموغلة سلمقصود باألا ما: ار فيه نحوثنحاول اإلجابة عن األسئلة التي توألهمية هذا الموضوع 

 لذي الا الذي يتعرف منها وماما ؟ أهي معارف أم نكرات؟ و ؟ أهي مبنيات أم معرباتاإلبهامفي 
لة ار حول هذه األسماء الموغثغير ذلك من األسئلة التي ت إلى؟ و سماعيةم أ قياسية؟ أهي يتعرف

ه ذويزيل اللثام عن بعض الدالالت الكافة وراء ه ،ن شاء هللا القناعإ. وسيكشف البحث اإلبهامفي 
 .علماء فيهاوذلك من خالل الوقوف على آراء ال، األسماء, ويجيب عن تلك األسئلة

سبقها ت اور،حن ينتظم هيكله في ثالثة مأولقد اقتضت طبيعة البحث بحسب المادة المدروسة 
اللغة  في اإلبهامو  إليغالمفهوم ااألول للحديث عن  وروقد خصصت المح ،وتقفوها خاتمة ،مقدمة

درس في ال اإلبهاميتعرف من األسماء الموغلة في  الثاني لما ال ورالمح وخصصت ،واالصطالح
في  اماإلبهاألخير للحديث عما يتعرف من األسماء الموغلة في  ورالمح بينما خصصت ،النحوي 

ن المعالم البارزة لنتائج البحث مهم أ  لىإشرت فيها أالدرس النحوي وقد خلصت الدراسة بخاتمة 
 لدراسة بفهرس للمصادر والمراجع. لموضوع, وكما قمت بتزويد الهذا ا خالل دراستي
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 في اللغة واالصظالح: اإلبهامو  الوغلمفهوم المحور األول: 
المفهوم اللغوي لكلمتي)الوغل واإلبهام(، ومادتهما اللغوية، قبل الخوض  إلىيجدر بي أن أشير هنا  

؛ ذلك المعنى النحوي االصطالحي إلىفي بيان ما لهما من معنى  في النحو؛ ليكون هاديا  ومرشدا  
إدراك حقيقة ما اعتاده النحويون في استعمال  إلىألن التعرف على المعنى اللغوي يساعد ويرشد 

 إلىللغوي المعنى ا منما )الوغل واإلبهام(، ومشتقاتهما، وكما يوضح كيفية انتقاله هذين اللفظين
  .المعنى النحوي االصطالحي والعالقة بين المعنيين)اللغوي واالصطالحي(

 في اللغة: (الوغل)أواًل: مفهوم 
 َواَر،،والتَ  الَخفاء،( اللغوية تبين لي أن أصل تلك المدلوالت: الوغلفمن تتبع مدلوالت مادة )

م... م   )وغل( قال ابن فارس:" والدخول، والذهاب، والت َقحُّ  الواو والغين والالم: كلمٌة تدلُّ على تقحُّ
َبه ذلك" ل: الرجُل (1)في َسير  وما أش  َجر. ويقال: الَوغ   ال. ويقال: "َوَغَل َيِغُل، إذا َتَواَر، في الش 
الوغل: و  .(3)َملَجأٌ  :َأي :مالى عن هذا االمر وغل، أي: بد. وقيليقال:  .(2)"َيصُلح لشيء، كأن ه َخِفيَ 

 : (4)الشاعرقول ك وهو ،الشراب الذ، يشربه الواغل
لَ  َرُب الَوغ  ِكير ا َفال َأش  َلُم ِمنِّي الَبِعيرُ  **ِإن  َأُك ِمس   َوال َيس 

 : (6)الراجزقول  همن، و (5)والوغل النذل من الرجال
َدَسُه في  لِ **الَحب لِ وحاِجٌب َكر   ِمّنا ُغالٌم كاَن َغي َر َوغ 

لِ  ا منه ِبمال  ِجب  َتَدو   حتى اف 

                                                           

هـ 1422معجم مقاييس اللغة: ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق/عبد السالم محمد هارون. اتحاد الكتاب العرب،  (1)
 6/127)َوَغَل(م، مادة 2002ــــ 
/ تحقيق .للقاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول األحمد نكري : صطالحات الفنون دستور العلماء أو جامع العلوم في ا (2)

 6/127)َوَغَل( ومعجم مقاييس اللغة ،1/151هـ1421، الطبعة األولى ،بيروت ـــــ لبنان ،دار الكتب العلمية، حسن هاني فحص
 .11/731)وغل( ى، مادة لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن منظور. دار صادر، بيروت ، الطبعة األول (3)
ُرو ب ِن َقِميَئةل البيت: (4)  .172)وغل(/ 8تهذيب اللغة، و 92)وغل(/22تاج العروس، و 1/122)وغل( الصحاح ، وهو في:َعم 
 أحمد عبد الغفور عطار، بيروت /تحقيق.هـ(393لصحاح )تاج اللغة وصحاح العربية ( الجوهري: إسماعيل بن حماد )ت: ا (5)

 .1/122)وغل(، مادةم1984،  ثةلثاللماليين، الطبعة ال، دار العلم 
مادة )  تاج العروس، و 11/722)وغل(لسان العربو  ،6/122، مادة )وغل(الصحاح الرجز: لم ينسب إلى قائل وهو في: (6)

 .22/67، مادة )وغل( تهذيب اللغة، و 91/ 22وغل(
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ويقال: وغل يغل وغال، إذا دخل على القوم في شرابهم فشرب ،(1)والوغل: بكسر الغين السيئ الغذاء
 .، َأي: َدَخلت  (2)معهم، من غير أن يدعى إليه.وفي حديث المقداد:" فلّما َأن َوَغَلت  في َبطني"

ل َيِغل ُوغوال  فقيل: َوَغل الرج ،وَوَغَل في الشيء ُوغوال  دخل فيه وتوار، به، وقد ُخص  ذلك بالشَجر
ال    :(4)قال الراعي (3)ذَهب وَأبَعد :وَوَغل ،َأي: دخل في الشجر وَتوار، فيه،وَوغ 

ُض  يَك َبع  َم َأم  َتِغُل**َوَقد ُيَنسِّ  الحاَجِة الَعَجلُ َقاَلت  ُسَلي َمى َأَتن ِوي ال َيو 
لوا وتغلغلوا إذا أمعنوا فى سيرهم  َغَل يقال: أوغل القوم وتَوغ  راني الِجبال َأو في َأرض اأو  ، (5)لعُدوّ داِخلين بين َظه 

َغل ق وال تبغِّض  إن  هذا الديَن متين فَأو غل فيه بِرف   :")صلى هللا عليه وسلم( في الِعل م، وفي حديث النبىّ  وكذلك َأو 
را  َأبَقى" إلى ِسك عبادَة ّللّا فِإن  الُمَنبت  ال أرضا قطع وال َظه    (6)َنف 

ق والت هافت والّتسّرع :والمعنى و، والطبقَة الُعل َيا وال يكن ذلك منك على سبيل الُخر  لغ منه الغاية الُقص  ِعن فيه واب   َأم 
ل وتأّلف النفس شيئا  فشيئا  ورياضتها  ، َلغولكن بالرفق والرِّس  الذ، َتُرومه وأنَت  َفي َنة  بعد فينة حتى تبلغ الَمب 

ِمل على نفسك فيكون َمُثلك مثَل من َأَوَغذ  السيَر فبقى ُمن َبت ا أ، منقطعا ب ه مستقيٌم ثابُت الَقَدم َثب ُت الَجَنان وال َتح 
 .(7)لم يقض سفره وأَه َلك َراِحَلته

ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى فإنه الذي يغّذ السير ويتعب بال فتور حتى  قال ابن سالم:"وأما قوله: فإن الُمن َبتّ 
  .(8)تعَطب دابته فيبقى منبتا منقطعا به لم يقض سفره وقد أعطب ظهره فشبهه بالمجتهد في العبادة حتى َيحسر"

                                                           

 1/122الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية.)وغل( (1)
 /تعليق ،باقيمحمد فؤاد عبد ال/تحقيق  .مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري  /المؤلف: صحيح مسلم ي:ف الحديث (2)

 .3/1625،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ، محمد فؤاد عبد الباقي
 11/731لسان العرب)وغل(  (3)
 22/92مادة )وغل( العروستاج ، و 11/722لسان العرب النميري، وهو في: لراعيبيت: لال  (4)
 6/127، ومعجم مقاييس اللغة)َوَغَل(4/72الفائق في غريب الحديث، و 11/731لسان العرب )وغل(  (5)
محمد عبد القادر /تحقيق  .أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي/المؤلف: سنن البيهقي الكبر، في:  الحديث (6)

 .2/18م 1994 هــ ـــــ 1414مة، مكة المكر  ،مكتبة دار الباز ، عطا
إبراهيم شمس الدين , دار الكتب العلمية , الطبعة  /هـ( . تحقيق538لجار هللا محمود الزمخشر، ):الفائق فى غريب الحديث  (7)

 .4/72ه،1417 ،األولى 
لمعيد خان ا مراقبة: الدكتور محمد عبدتحت ، طبع باعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية: غريب الحديث البن سالم (8)

  هـ1384،الطبعة االولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، أستاذ آداب اللغة العربية بالجامعة العثمانية
    28/، م1964ـــــ 
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لو  راب الَوغ  َع؛ وذلك الش  َربوَن ولم ُيد  ُخُل على القوم َيش   :(2)الشاعرقول  همنو ، (1)الواِغُل: الذي َيد 
ِقب   إثما  من هللِا وال َواِغلِ  َرب  غيَر ُمسَتح   ** فاليوم أش 

  يقال ،السير السريع واالمعان فيه وااليغال: في البالد إذا أبعد فيها وبالغ، اإليغال: من أوغلو 
 : (4)قال األعشى يذكر الناقة ،(3)منه: أوغلُت ُأوِغل إيغاال

دا  قطع األمعَز الُمَكوِكَب ت  ِبَنواج  سريعِة اإليغالِ **َوخ 
 وااليغال في المسألة: التوسع في بحثها والتعمق فيها. 

 عند علماء المعاني هو ختم البيت بما يفيد نكتة التوغلو ، رض، إذا سار فيها وأبعدوتوغل في األ
  :(6)قول الخنساء في مرثية أخيها صخر في (5)يتم المعنى بدونها كزيادة المبالغة

را  َلَتأ َتمُّ الُهداةُ به وإن    َكَأّنه َعَلٌم في َرأ ِسِه نارُ ** َصخ 
)  :قولهاب ه بما هو معروف بالهداية لكنها أتتوهو تشبي، واف بالمقصود (كأنه علم) :فإن قولها

  .(7)وتأتم أي تقتدي، وزيادة للمبالغة يغاال  إ ،(في رأسه نار
ي شيء وكلُّ داِخل ففيه وكل داخل فهو واغل  ُيب َعدفأما الُوغول فإنه الدخول في الشيء وإن لم 

َغل فيه اليقال منه، (8)ُدخوَل مستعِجل  فقد َأو  راب داخل على الشولهذا قيل لل، : وغلت أِغل ُوغوال  وَوغ 

                                                           

 11/731لسان العرب)وغل(  (1)
 150/المرئ القيس في ديوانه البيت: (2)
 27لحديث البن سالم /غريب ا (3)
 .2/لألعشى في ديوانهالبيت:  (4)
 ة،ة عشر الطبعة السابع عبد المتعال الصعيدي، مكتبة اآلداب تأليف:  يضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغةبغية اإل (5)

 1/193، م2005ــــ   هـ1426
 .27م /1968 ، بيروت ،شرح ديوان الخنساء، دار التراث  (6)
عة محمد علي مكتبة ومطب .الخطيب القزويني :في علوم البالغة المعاني والبيان والبديع )مختصر تلخيص المفتاح(اإليضاح  (7)

 305،/هـ 1390،صبيح وأوالده
 11/731لسان العرب )وغل(  (8)
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لمن غير أن ُيدعى رمة، (1): واغل وَوغ  ِغل" :وفي حديث ِعك  َتو   (2)"َمن لم يغتِسل يوم الجمعة َفل َيس 
عال من الُوُغول الدُّخول :َأي ِتف  ِسل َمغاِبَنه وَمعاِطَف جسده وهو اس    .(3)َفليغ 

لمادة المعنى األصلي ل إلىفي مفهوم اللغة فهي كّلها تعود  (مادة )و،غ، ل فهذه بعض معاني     
 (.والدخول والَتَواَر،، الَخفاء،اللغوية الذي هو )

  :بهام في اللغةمفهوم اإلثانيًا: 
ق غال، واإلسلباء،والَخف: الة تبين لي أن أصل تلك المدلوالتمدلوالت مادة )بهم( اللغوي فمن تتبع

َرُف المأ َتى إليه. يقال :"بن فاِرسقال ا ... هذا  :)بهم( الباء والهاء والميم: أن يبقى الّشيُء ال ُيع 
َجاُع الذي ال ُيقَدُر عليه  ق فيها، وبها ُشبِّه الّرُجل الشُّ مُة: الصخرة التي ال َخر  أمٌر ُمب َهم. ومنه الُبه 

وقال ابن ، هوَأب َهَم الباب أغلق، أَلنه ُأب ِهم عن َأن يميِّز؛ الكالمويقال ُأب ِهم عن ، "من أيِّ ناحية  ُطِلب
ها  أعِرُفهأبَهَم علّي األمُر:إذا "السكيت:  ته .(4)"لم يجعل له وج  ته وَسَدد   َبهيم وليلٌ  وأب َهم ت الباَب أَغَلق 

باح إلىال َضوء فيه  َمى، الص  َصمت :والُمب َهم واأَلب َهمُ  ،وَأب َهَمِت اأَلرُض َنبَت عَليها الُبه  الحجر اُلم 
 .الذي الخرق قيه

ه يؤتى منه: الُمب َهم  (5)بابٌ  مأخوذ من قولهم حائط ُمب َهم إذا لم يكن فيه ،وكالم ُمب َهم ال يعَرف له َوج 
ت وما َأشَبهه ه  وال سبب كتحريم اأُلمِّ واأُلخ  ه حديث ومن (6)والُمب َهم من الُمحر مات ما ال يحلُّ بوج 

ن  مِ َوَحاَلِئُل َأب َناِئُكُم ال ِذيَن  :﴿ل عن قوله تعالىئأنه س :ـــــ  رضي ّللّا عنهماـــــ ابن عباس 
اَلِبُكم   : رأيت كثيرا قال األزهري   (8): أب ِهُموا ما أب َهم ّللاّ ن أَدَخل بها االب ن أم  ال فقالولم ُيَبيّ ، (7)﴾َأص 

                                                           

 28غريب الحديث البن سالم / (1)
المي المكتب اإلس، حبيب الرحمن األعظمي /قتحقي .أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني /المؤلف: مصنف عبد الرزاق (2)
  .2/200هــ،1403الطبعة الثانية ، ، بيروت ـــــ
 11/731لسان العرب )وغل(  (3)
 6/169تهذيب اللغة، و 12/56)بهم(سان العرب، ول1/289)بهم(  غةلمقاييس ال  (4)
 127/ 1الحديثالفائق في غريب ، و 4/11المحيط في اللغة، و 11/731لسان العرب )وغل(   (5)
 5/281واآلثار معرفة السنن ، و 6/178تهذيب اللغة (6)
 (.23، )سورة النساء (7)
دار ، سيد كسروي حسن/ المحققهــ(. 458ت: )أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي/ المؤلف: واآلثار معرفة السنن  (8)

 5/281،بيروتــــ  الكتب العلمية
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ُحرَِّمت   ﴿:وقوله تعالى:" . قال (1)إبهام األمر وإشكاله وهو غلط إلىمن أهل العلم َيذَهبون بهذا 
َهاُتُكم  َوَبَناُتُكم   تِ َعَلي ُكم  ُأم  ُخ  َِخ َوَبَناُت األ  اُتُكم  َوَخااَلُتُكم  َوَبَناُت األ  هذا كله يسم ى ، (2)﴾َوَأَخَواُتُكم  َوَعم 

ظم  ه من الوجوه كالَبِهيم من ألوان الخيل الذي ال ِشَيَة فيه تخالف ُمع  ريم الُمب َهم ألنه ال َيِحلُّ بوج  الت ح 
ولم يبيِّن ، (4)﴾َوُأم َهاُت ِنَساِئُكم  ﴿:عن قوله تعالىـــــ  ّللّا عنهمارضي ـــــ س فلما ُسئل ابُن عبا، (3)لونه
ه فيه غيره سواء دَخلتم بن تعالى الدخول بهّن أجاب فقالّللاّ  سائكم : هذا من ُمب َهم الت حريم الذي ال وج 

 ".(5)أو لم تدخلوا بهّن فأّمهات نسائكم ُمحر مات من جميع الِجهات
َن من  َبائب فلس  َن في اآل؛الُمب َهماتوأما الر  ِلل َن في أَحِدهما وُحّرم  َهين ُمَبي َني ن ُأح  خر فإذا ألّن لهّن وج 

ن فهذا تفسير الُمب َهم الذي أراد ابُن  ُرم  ُدِخل بأّمهات الر بائب َحُرمِت الربائُب وإن لم ُيدخل بهّن لم َيح 
  .(6)"عباس

اإلبهام، بمعنى اإلغالق، والمبهم: المغلق من األبواب، أو مأخوذ من أبهم اسم مفعول من  المبهمو 
  .(7)األمر: إذا اشتبه

َتبسا  ال ُيعَرف : إذا كان مليقال: أمٌر ُمب َهم ،التي ال َأقفاَل عليها :: الُمبهَمةال أبو بكر بُن األنباريّ ق
: إذا لم يكن َهمئٌط ُمب: حامأخوذ من قولهم، منهكالم ُمب َهم: ال ُيعَرف له وجٌه ُيؤَتى و ، معناه وال باُبه

وطريٌق  ،(8)ويقال للشجاع بهمة ألن ُمقاتله ال يدري من أي وجه يوقع الحيلة عليه ،فيه باب، ومنه
َتبينُمب هَ  شّيا  عليه ال يَ  :َأي ،ويقال ضَربه فوقع ُمب َهما   ٌم إذا كان َخِفّيا ال َيس   وِإب َهامُ  .ن ِطق وال يميِّزَمغ 

                                                           

 .6/169م1964عبد السالم محمد هارون، مطبعة المؤسسة المصرية العامة،  ،تحقيق .ألبي منصور األزهري  :تهذيب اللغة (1)
 (.23، )سورة النساء  (2)
 5/281معرفة السنن واآلثار (3)
 (.23، )سورة النساء  (4)
 5/281واآلثار معرفة السنن  (5)
 5/281واآلثار معرفة السنن، و 6/178تهذيب اللغة  (6)
 12/56لسان العرب مادة )بهم((   (7)
دار ، علي منصور فؤاد/ تحقيق .جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي/ المؤلف: المزهر في علوم اللغة وأنواعها (8)

 .315 /1م،1998الطبعة األولى، ، بيروتـــــ  الكتب العلمية
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ُهُه وقد َأب َهمه َرُف َوج  َتِبَه فاَل ُيع  ِر َأن  َيش  تَ  ... األم  ِتب َهاما  واس  ُر اس  ُته فَأَنا ُمب ِهٌم وهَو  ،ب َهَم اأَلم  وَأب َهم 
َلق :َأي، ُمب َهمٌ  َتب ِهم اسَتغ   . (1)فهو ُمس 

مادة المعنى األصلي لل إلى( في مفهوم اللغة فهي كّلها تعود م، ه، بفهذه بعض معاني مادة ) 
 (.قغال، وااللبسوال اء،َخفالاللغوية الذي هو )

  اصطالًحا: األسماء الموغلة في اإلبهاممفهوم ثالثًا: 
صطالح ي االف ال بد من وقفة يسيرة مع اإلضافةاإلبهامسماء الموغلة فيأقول في البدء قبل ذكر اال

 في كثير من األشياء الموغلة في اإلبهاماألسماء  وي لما لها من ارتباط لصيق معالنح
تنوين أو منزلة الغيره، على تنزيل الثاني من األول  إلىاإلضافة في اصطالح النحاة: إسناد اسم ف

ا ائم  د وإن شئت قلت: هي نسبة تقييدية بين اسمين تقتضي أن يكون ثانيهما مجرورا   ما يقوم مقامه.
 . (2)والمراد بالنسب: اإلسناد والحكم

 الغرض منها تقييد المضاف بالمضاف إليه، وإيجاد نوع ،كونها تقييدية: أنها نسبة جزئية ومعنى
ة ا؛ ألن اإلضافهذا، وال يكون المصاف إال اسم  .اا مطلق  من القصر والتحديد له بعد أن كان عامَ 

اء، من صفات األسم ـــــ التنوين :أيـــــ  هو والذي ،أو النون القائمة مقام التنوين ،تعاقب التنوين
المضاف  وكذلك ،اوالفعل ال يتعرف، فال يكون مضاف  الغرض من اإلضافة تعريف المضاف. وألن  

واإلضافة على ثالثة هذا  .(3)ه محكوم عليه، وال يحكم إال على األسماءا؛ ألن  إليه، ال يكون إال اسم  
 أنواع:

ه به ، وتخصص(غالم زيدـ)كان معرفة، كـوالمضاف إليه إن يفيد تعرف المضاف ا م النوع األول:
المراد بالتخصص: تقليل الشيوع واالشتراك في النكرة، بحيث تصبح في درجة بين و  ،إن كان نكرة

 كالا  ؛ ألن  وذلك وهذا النوع، هو الغالب. (غالم امرأة ـ)كـ نكرة؛ من ناحية التعيين والتحديدالمعرفة وال
ي األول ؤثر فوهذا ي،من المتضايفين، يؤثر في اآلخر؛ فالمضاف يؤثر الجر في المضاف إليه

  .التعريف أو التخصيص

                                                           

 .4/11بهم()مادة  المحيط في اللغة6/169بهم()مادة  تهذيب اللغة: نظري  (1)
 .46/ 2، وهمع الهوامع24ـــــ2/23ينظر: شرح التصريح  (2)
 2/46، وهمع الهوامع 24ــــ2/23شرح التصريح :نظري  (3)
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وضابطه: أن يكون المضاف متوغال في  ،يفيد تخصص المضاف دون تعرفها م والنوع الثاني:
إذا أريد بهما مطلق المماثلة والمغايرة، ال كمالهما؛ ولذلك صح وصف  (ومثل، غيرـــ)اإلبهام؛ كـ

  :قسمين إلىينقسم هذا النوع و  .(1) (غيرك)، أو(مررت برجل مثلك)النكرة بهما في نحو: 
ه في معرفة؛ لشدة توغل إلى، ولو أضيف ، وال يقبل التعريف أصال  األول: مالزم للتنكيرالقسم 
 ضابطه.و  هذكر  يأتيسكما  ــــمحل بحثنا إن  شاء هللا ـوهذا هو  ـــــ اإلبهام

ومن  ، ولكن يجب تأويله بنكرة؛ ألنه حل محل ما ال يكون إال نكرة والقسم الثاني: يقبل التعريف،
رب رجل وصديقه، )نحو:  (كم)وعلى التمييز المجرور بعد  (ب  رُ )ذلك: المعطوف على مجرور 

 ،فالمعطوف عليهما نكرة كذلك ال يكون إال نكرة، (كم)و (رب)؛ ألن مجرور ( كم ناقة وفصيلها
ذه ه ؛ ألن  ( أو طاقته ،أو جهده ،فعل ذلك وحده)نحو:،ونحوها(،طاقة)و (جهد)و (وحد)وكذا كلمة 

؛ (امطيق  ا و وجاهد  ، امنفرد  ـ)ولهذا، يجب تأويلها بـ ،والحال ال يكون إال نكرة، االكلمات أحوال غالب  
يفيد تخصص ما  وضابط.(2)األمثلة ونحوها، تفيد التخصيص دون التعريفواإلضافة في هذه 
الدخول  وشديد ا ومتغلغال  ي: متعمق  أ،في اإلبهام أن يكون المضاف متوغال   :المضاف دون تعرفه

أو ،مررت برجل غيرك)نحو: إذا أريد بهما مطلق المماثلة والمغايرة (ومثل ،غيرـ)كـ ،فيه
صفات  ألن   ؛ا بعينه، ال كمالهماالعامة بين شيئين، ال تخص وجه   ةالمغايرة أو المماثل ألن  ؛(3)(مثلك

وإذا ، ينهيستلزم تعي ،المخاطب معلومة، فثبوتها كلها لشخص، أو ثبوت أضدادها جميعها لشخص
 (غير)فهما، وأكثر ما يكون ذلك في حكم بتعري ، مغايرة خاصة ومماثلة خاصة (ومثل ،غيرــ)أريد بـ

 (،حمررت بالكريم غير الشحي)، و(رأيت العلم غير الجهل)نحو:  ،إذا وقعت بين ضدين معرفتين
ل د مث)خالنحو:  ، معرفة، وقارنها ما يشعر بمماثلة خاصة إلىإذا أضيفت ( مثل)ويكون في 

أو  ،(مررت برجل مثلك)ذلك صح وصف النكرة بهما في نحو: ول ،أي: في الشجاعة ، (عنترة
 ـــــ كما سيأتيان (4)النكرة، ال توصف بمعرفة وفي هذا داللة على أنها تتعرف باإلضافة؛ ألن   (غيرك)

 ت أمرا  ؛ ألنها أفاد معنوية ـــــ في هذين النوعين ــــوتسمى اإلضافة  .مقصال  في مبحثيهما هماذكر 
                                                           

 2/86يوسف الشيخ محّمد البقاعي /تحقيق. أوضح المسالك إلى ألفة ابن مالك  (1)
 .2/26هـ1410 ،عيسى البابي الحلبي مصر ي. مطبعةالتوضيح. للشيخ خالد بن عبد هللا األزهر  علىالتصريح  شرح  (2)
 2/86أوضح المسالك  (3)
   2/86أوضح المسالك، و 2/290هـ 1389 ،الطبعة األولى (ضياء السالك إلى أوضح المسالك: محمد عبد العزيز النجار،4)
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معنى  وألنها تتضمن ، المضاف إليه التعريف أو التخصيص وهو استفادة المضاف من ــــ معنويا  
 ،أي: خالصة من تقدير االنفصال ،ومحضة ــــ (من، في، الالم)رف من حروف الجر الثالثة:ح

ة بل بين المضاف والمضاف إليه قو  (مثلك دلخالوالد )ليس في تقدير:  (د مثلكخالوالد )فنحو:
 .تقمؤول بالمش ا غيرا جامد  ضة اسم  ارتباط واتصال. وأكثر ما يكون المضاف في اإلضافة المح

اف وضابطه: أن يكون المض َا ـــــأو تخصيص ا  تعريفـــــ أي: ال يفيد شيئا من ذلك والنوع الثالث:
  .(1)ا بها الحال أو االستقبالصفة تشبه المضارع في كونها مراد  

﴿ ه تعالى:نحو قول ا: وصف النكرة به فيوالدليل على أن هذه اإلضافة ال تفيد المضاف تعريف  
َبةِ  ي ا َباِلَغ ال َكع  َبةِ  وبالغ﴿ نكرة منصوبة على الحال ﴾َهْدًيا﴿ـفــ ،(2)﴾َهد   ،إليه صفتها ومضاف ﴾ال َكع 

  ه ال توصف النكرة بالمعرفة.؛ ألن  لم تفد المضاف تعريفا   ــــ هناـــــ ومعلوم أن اإلضافة 
ِ ِبَغي ِر ِعل م  َواَل ُهد ، َواَل  ﴿ووقوعه حاال في نحو قوله تعالى:   ِكَتاب  َوِمَن الن اِس َمن  ُيَجاِدُل ِفي ّللا 

ِفهِ  .ُمِنير   ن  َوِمَن الن اِس مَ ﴿ في قوله تعالى: ﴾ُيَجاِدلُ ﴿من فاعل  حاال   ﴾َثاِنيَ  ، و﴿(3)﴾َثاِنَي ِعط 
ِ ِبَغي ِر ِعل م  ُيَجادِ    الحال واجب التنكير، واألصل عدم التأويل. ومعلوم أن   ﴾ُل ِفي ّللا 

تصاص ا؛ فاالخضارب زيد   (:ضارب زيد): أن أصل قولك: ها ال تفيد تخصيصا  والدليل على أن  
 .(4)وإنما تفيد هذه اإلضافة التخفيف، أو رفع القبح ،قبل اإلضافة ،موجود

مضاف يفيد تخصص الا الثاني م ع الثالثة النوعوالذي يهمنا من هذه األنوا  هذاالبدء:  إلىرجوعا  
 ل فيهوشديد الدخو  ومتغلغال   ي: متعمقا  أ ،في اإلبهام أن يكون المضاف متوغال   أي: ،دون تعرفه

 هو: الذي ال يتضح معناه إال االصطالح النحوي  فيفي اإلبهام  سم الموغلاالف (.ومثل، غيرـــ)كـ
ثر االستعماالت؛ في أكــــــ بما يضاف إليه، وأنه في أكثر أحواله ال يستفيد من المضاف إليه تعريف ا 

مثل، و ير، غ)ومنها: ، أي: المتعمقة المتغلغلة في داخله(،المتوغلة في اإلبهام اءباألسم)ولذا تسمى
إال  الستعماالتفي أكثر ا يستفيد من المضاف إليه تعريف ا ال: المتوغلة في اإلبهام اءاألسمف (.شبه

 (كبري الع)لى هذا كما نص ع ،بين ضدين معرفتين (غير)كوقوع كلمة: ،بأمر خارج عن اإلضافة
                                                           

 2/290ضياء السالكـ، و 26/ 2شرح التصريح، و  2/86أوضح المسالك  (1)
 (95، )سورة المائدة  (2)
 (8،9) سورة الحج،  (3)
 2/89أوضح المسالك  (4)
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ُضوِب َغي  ﴿:َتَعاَلى ولهفي قَ  سورة الفاتحةأول (،التبيان في إعراب القرآن)في أول كتابه: ِر ال َمغ 
ُلُه  (1)﴾َعَلي ِهم   َرُأ ِبال َجرِّ  ﴾َغي ِر ال َمغ ُضوبِ ﴿:َتَعاَلىَقو  :ُيق  ُجه   ، َوِفيِه َثاَلَثُة َأو 

. َوالث  ﴾ال ِذينَ ﴿َأَحُدُهَما: َأن ُه َبَدٌل ِمَن  اِلُث: َأن ُه ِصَفٌة . َوالث اِني: َأن ُه َبَدٌل ِمَن ال َهاِء َوال ِميِم ِفي َعَلي ِهم 
ِرَفٌة ﴾ ال ِذينَ ﴿:َفِإن  ُقل تَ  متسائال :" العكبري  قال .(2)﴾ل ِذينَ ل﴿لـ َضاَفِة ، اَل َيَتَعر  ﴾ َغي ر﴿وَ َمع  ُف ِباإل ِ

 :َفاَل َيِصحُّ َأن  َيُكوَن ِصَفة  َلُه ، َفِفيِه َجَواَبانِ 
ي نِ  ِإَذا﴾ َغي ر﴿َأن  :َأَحُدُهَما َفت  َوَقَعت  َبي َن ُمَتَضاد  ِرَفَتي ِن َتَعر  َضافَ بِ ، َوَكاَنا َمع  ِلكَ ةِ اإل ِ َعِجب ُت ِمَن ) :; َكَقو 

ُكونِ  ُر ُهَنا; أِلَن  ال ُمن َعَم َعَلي هِ  (ال َحَرَكِة َغي ِر السُّ َم  ُضوَب َعلَ َوَكَذِلَك األ  اِن. ، َوال َمغ   ي ِه ُمَتَضاد 
يَ ﴾ ال ِذينَ ﴿َوالجَواُب الث اِني: َأن   م  ِبَأع  َد َقو  ِصد  ِبِه َقص  َغي ِر ﴿:﴿واِنِهم  َقِريٌب ِمَن الن ِكَرِة ; أِلَن ُه َلم  َيق 

ِصيِص الحاِصِل َلَها ِباإِلَضاَفِة ; َفُكلُّ َواِحد  ِمن ُهَما ِفي ﴾ال َمغ ُضوبِ  ِرَفِة ِبالت خ  ِه ِإب َهاٌم ِمن  َقِريَبٌة ِمَن الَمع 
ِتَصاٌص ِمن   ه  َواخ  ه   َوج  عرفت العالم غير )و (رأيت العلم غير الجهل):كقول في مثل. و (3)"َوج 

َت َعَلي ِهم  َغي ِر ال مَ و  (الجاهل { فوققوله تعالى: }ِصَراَط ال ِذيَن َأن َعم  ُضوِب َعَلي ِهم  بين  ﴾َغْير  ﴿وع كلمةغ 
أبصرت )ضدين معرفتين أزال إبهامها؛ ألن جهة المغايرة تتعين بخالف خلوها من ذلك في مثل: 

  .(4)فال تعيين وال تخصيص ،هو غيرك فكل رجل سواك (رجال  غيرك
المتوغل في اإلبهام هو: الذي ال يتضح معناه إال بما يضاف إليه، وأنه في أكثر  سمإن االإذن 

 (غلة في اإلبهامالمتو  اءسمباأل)ولذا تسمى:ال يستفيد من المضاف إليه تعريف ا،  هاستعماالتو  أحواله
ولو ،ال  ومالزم للتنكير، وال يقبل التعريف أص، وشديد الدخول فيه، أي: المتعمقة المتغلغلة في داخله

 .معرفة؛ لشدة توغله في اإلبهام إلىأضيف 
 المحور الثاني: ما ال يتعرف من االسماء الموغلة في اإلبهام: 

                                                           

 (.7،)سورة الفاتحة  (1)
دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة  . ياسين محمد السواس /تحقيق .لمكي بن أبي طالب القيسي :مشكل إعراب القرآن  (2)
أحمد / ورتحقيق الدكت .تأليف أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي :الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  ، و1/72ثانيةال

 .1/46هـ1406 ،محمد الخراط، دار القلم، دمشق، الطبعة األولى
 .1/46الدر المصون ، و 1/72مشكل إعراب القرآن، و 1/10التبيان في إعراب القرآن  (3)
 .2/212ضياء السالك، و 2/24الطبعة الثامنة النحو الوافي: لألستاذ/ عباس حسن. دار المعارف، القاهرة،  (4)
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هناك أسماء في اللغة العربية ال تتعرف باإلضافة، أو بدخول األلف والالم عليها، وذلك لشدة 
إيغالها في اإلبهام والتنكير، وهذه األسماء قسمان: ما كان بمعنى الفعل، وما ليس بمعنى الفعل، 

 ما يلي نحاول تفصيل وإيضاح ذلك مع ذكر أقوال العلماء فيها. وفي الجميع نكرات. وفي
 الفعل( نكرات:  لموغلة في اإلبهام ) ما ليس بمعنىالقسم األول: األسماء ا

من االسماء الموغلة في اإلبهام والتنكير وهي ليست بمعنى الفعل )نكرات( مثل: )نظير، وشبه، 
وحاالته( فهذه األسماء الستة وما يشابهها اختلف ونحو، وسو،، ومثل، وغير في بعض صوره 

ثالثة  كالعلماء فيها، هل تتصرف باإلضافة أو بدخول األلف والالم عليها، أم ال؟ وللعلماء في ذل
رف مطلقا ، وقول ثان أن ها تتصرف مطلقا ، وقول ثالث بالتوسط بين القولين أقوال: قول أن ها ال تتع

 تلك األقوال مع ذكر أقوال العلماء وأدلتهم في ذلك:  السابقين، وفيما يلي إيضاح
 أن  األسماء الموغلة في إلىذهب فريق من علماء اللغة والنحو  القول األول: عدم التعرف مطلقًا:

اإلبهام وهي ليست بمعنى الفعل )نكرات( مثل:)نظير، وشبه، ونحو، وسو،، ومثل، وغير، الخ( ال 
معرفة، أو بدخول األلف والالم عليها، فهذه األسماء نكرات   إلىتتصرف مطلقا ، أي: باإلضافة  

ي لى اختالف الرأيين فــ الضمير أو العلم عــ بعد لفظ الجاللة ــأعرف المعارف ــ إلىولو أضيفت 
)غيري، وغيرك، وغيره، وغير خالد، والغير( وكذلك:)مثلي، ومثلك، ومثله، ومثل خالد، ذلك، وقيل:

كذلك؛ فإنه يشمل من عدا المضاف اليه على الشيوع؛ ألن  أي واحد ممن عدا  والمثل( وأخواتهما
ألن  المضاف  ؛ هذا المضاف إليه المعين، يقال: إنه غيره، ومثله، فال يكتسب بتلك اإلضافة تعيينا  

)كتاب خالد( ما عدا هذه األسماء الستة؛  يتعرف بالمضاف إليه إذا كان المضاف إليه معرفة نحو:
إيغالها في اإلبهام والتنكير فال تتعرف باإلضافة مطلقا ، فهذه االسماء)سو،، ومثل، ونظير، لشدة 

وشبه، ونحو، وغير في بعض صوره( موغلة في التنكير واإلبهام فهي كلمات تفيد العموم، ال 
 فلذلك كانت نكرات، فنحو قولك:)مررت برجل غيرك( فلفظ ،تنحصر فيها أوجه المغايرة والمشابهة

معرفة )الكاف( ضمير المخاطب، ونحو قولك:)مررت  إلىير( فيه نكرة، وإن كانت مضافة )غ
عرفة ضمير م إلىبرجل مثلك وشبهك( فلفظ )مثل، وشبه( فيه نكرتان، وإن كانتا متضايفتين 

، والسر في ذلك أن هذه الكلمات تفيد (1)الخطاب، والدليل على ذلك الوصف بهما النكرة )رجل(
                                                           

 .2/26شرح التصريح، و 2/87مالك ابنأوضح المسالك إلى ألفية ، و 366 ،1/365حاشية الصبانينظر:   (1)
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قولك: )مررت برجل غيرك( فلفظ )غيرك( في هذا المثال عامة في كل األشخاص العموم، فنحو 
الذين هم سواك فقد يكون أنه مر بـ)مطر، أو خالد، أو حسن، أو رجل آخر غير معلوم( وهي بهذا 

)مررت برجل مثلك( ففي لفظ )مثل( أوجه الشبه متعددة،  المعنى نكرة وال شك، وكذلك نحو قولك:
ير ذلك ة، أو غ) الطول، أو في اللون، أو في الذكاء، أو في القوة، أو في الجودفقد يكون مثلك في

أوجه الشبه( فال ينحصر بشخص معين، قال المبرد في مثل:)مررت برجل مثلك(، فإن قال من 
 معرفة؟ هال كان كقولك:)مررت بعبد هللا أخيك(؟  إلىقائل: كيف يكون المثل نكرة، وهي مضاف  

أن األخوة محصورة، وقولك)مثلك( مبهم مطلق، يجوز أن يكون )مثلك( في فالجواب في ذلك: 
أنكما رجالن، أو في أنكما أسمران، وكذلك كل ما تشابهتما به، فالتقدير في ذلك التنوين على نية 
االنفصال ال االتصال، كأن ه يقول:) مررت برجل  شبيه  بك، ومررت برجل  مثل  لك(.فإذا أردت 

ء على أمر متقدم حتى يصير معناه المعروف بــ)شبهك( فلم يكن إاّل معرفة، فيقال بـ)مثلك( اإلجرا
على هذا:)مررت بزيد مثلك( كما يقال:)مررت بزيد أخيك(، و)مررت بزيد المعروف بشبهك( ، 
ويقال مثل ذلك في الوجهين:)مررت برجل شبهك( وكذا يقال:)مررت برجل نحوك(، وأّما)مررت 

 .(1)نعاه مب إاّل نكرة؛ ألنه مبهم في الناس أجمعين، فإنما يصح هذا ويفسد برجل غيرك( فال يكون 
المعارف، ولم تتعرف بذلك، لإلبهام الذي فيها،  إلىقال ابن يعيش:" وقد جاءت أسماء أضيفت و 

وأنها ال تختص واحدا  بعينه، وذلك: )غير، ومثل، وشبه( فهذه الكلمات نكرات، وإن كن مضافات  
نما نكرهن معانيهن وذلك؛ ألن هذه األسماء لما لم تنحصر مغايرتها، ومماثلتها لم معرفة، وإ  إلى

تتعرف، أال تر، أن كل من عداه فهو غيره". فوجهة الممثالة والمشابهة غير منحصرة، فإذا 
قلت:)مثلك( جاز أن يكون مثلك في طولك، وفي لونك، وفي عملك، الخ، ولن يحاط باألشياء التي 

 . (2)ء مثل الشيء، فلذلك من اإلبهام كانت نكرات"يكون بها الشي
:" واعلم أن بعض األسماء قد توغل في التنكير بحيث ال يتعرف باإلضافة  الرضيوقال العالمة   

المعرفة إضافة حقيقية نحو:)غيرك( و)مثلك(، وكل ما هو بمعناهما من: )نظيرك، وشبهك،   إلى

                                                           

اإلسالمية  للشئون  األعلى المجلس. عضيم الخالق عبد /تحقيق .هـ(٢٨٥ت: ) يزيد بن محمد أبي العباس لمبرد: لالمقتضب  (1)
 .2/281 القاهرة ـــ
 2/125،126مكتبة المتنبي بيروت، البن يعيش، عالم الكتب، شرح المفصل:  (2)
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يرة المخاطب ليست صفة تخص ذاتا  دون أخر،؛ إذ وسواك( وشبهها، وإنما لم يتعرف؛ ألن مغا
 . (1)كل ما في الوجود إال ذاته موصوف بهذه الصفة"

وكذلك مماثلة )زيد( ال تخص ذاتا  بلى نحو قولك:)مثلك( أخص من )غيرك( لكن المثلية ـــ أيضا ـــ 
ما ال ذلك م كون من وجوه الطول، والقصر والشباب، والشيب، والسواد، والعلم، وغيرت يمكن أن

. ولكن لد، بعض العلماء نظر في هذا القول ــــ أنها ال تتصرف مطلقا  ــــ وذلك أن هذه (2)يحصى
األسماء إذا كانت في ذاتها متوغلة في التنكير واإلبهام فقد تكون معها قرينة حالية أو مقالية تدل 

معين،  إلىف ذلك المضاف على أن المراد مغاير معهود، وبذلك ينتفي اإلبهام والشيوع، وينصر 
وهو ذلك المعهود، وكذلك إذا دلت القرينة على أن المراد كل مغاير لذلك المضاف إليه، فإنه ال 

 رضي هللا عنهـــــ . ومن ذلك قول سيدنا حسان بن ثابت (3)يكون في ذلك ــــ أيضا ــــ شيوع وال إبهام
 : (4)فيما نسب إليه ـــــ

ِدل ِسواه بغيره   نبّي أتى في ُظل َمة الليل هاديا **أتانا فلم َنع 
ول الكريم الرس إلىالضمير )الهاء( الذي يرجع  إلىالشاهد فيه قوله:)بغيره( فقد أضيف )غير( 

س هناك بكلمة )غير( غيرا  معينا ، ولي ـــــ رضي هللا عنهـــــ ولم يرد سيدنا حسان  )صلى هللا عليه وسلم(
صلى )دليل على تعين في ذلك بعهدية أو غيرها، لكنه أراد ــــ من غير شك ــــ كل من عدا الرسول 

من سائر الناس.وكما أنه ال شيوع وال إبهام في لفظ )غير( إذا أريد به مغايرة معينة،  هللا عليه وسلم(
وم من حيث أنه أراد به العمـــــ رضي هللا عنه ـــــ يت حسان كذلك ال شيوع، وال إبهام  فيه في ب

 .(5)واالستغراق

                                                           

 1/300هـ1398تأليف الشيخ رضي الدين االسترآباذي النحوي ، شرح الرضي على الكافية:  (1)
البابي  يسىالعربية عالشواهد للعيني، دار إحياء الكتب حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك  ومعه شرح   (2)

 .1/301، وشرح الرضي على الكافية366 ،1/365الحلبي وشركاه
القول في )غير( وحكم أضافتها إلى المعرفة، ودخول)أل(عليها. للدكتور/ الشيخ عبدالرحمن تاج. عضو مجمع اللغة العربية   (3)
/22. 
 1المزهر في علوم اللغة وأنواعها، و 1/213ي اللبيب)رضي هللا عنه(،وهو في: مغنحسان بن ثابت البيت: منسوب لسيدنا (4)
/452. 
 .22القول في )غير( وحكم أضافتها إلى المعرفة، ودخول)أل(عليها/ (5)
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فيقال: سواه: غيره فكأنه قال فلم نعدل غيره بغيره ! والجواب أن الهاء في غيره وقال السيوطي:" 
سالم فكأنه عليه الصالة و ال للسو، فكأنه قال: فلم نعدل سواه بغير السو، وغير سواه هو نفسه

ة كلمة فإذا كانت إضافتاج:" الشيخ عبدالرحمن ويقول الدكتور الشيخ  ".فلم نعدل سواه به: قال
أشخاص  أو ال تكون بها دالة على شخص معين الضمير ال تكسبها تعريفا ، أي: إلى)غير( هذه 

  .(1)ــــ شيء من الشيوع واإلبهام الذي يالزم النكرات المحضة"عينين فإنه ليس فيها ــــ مع ذلك م
ر(  من ناحية ما اشتمل عليه من إضافة )غيـــــ رضي هللا عنه ـــــ هذا فيما يتعلق ببيت سيدنا حسان 

الضمير، وما لهذه اإلضافة من األثر، لكنه من ناحية أخر، قد اشتمل على شيء يستدعي   إلى
النظر ويوجب التأمل: ذلك أنه قد جمع فيه بين )سو،( و)غير( جمعا  غريبا  عمي به التركيب 

 وصار شبيها باأللغاز، هو يقول:) أتانا فلم نعدل سواه بغيره(، فماذا يريد بهذا؟
ل إنه يقصد مدح الرسو ل شيء له معنى؟؛هو )الغير( فهل يتحصل من هذا القو إذا كان )السو،( 

)لم نعدله بغيره( أو وأغلب الظن أنه يريد أن يقول:)لم نعدل سواه بغيره(،: )صلى هللا عليه وسلم(الكريم
يره(؟ وهي بغفهل األمر كذلك؟ وهل هناك سبيل أن يستخلص هذا المعنى من عبارة:)لم نعدل سواه 

استخالص ذلك  إلىإنه ال سبيل مطلقا  ؛ اهرها: لم نعدل سواه بسواه، أو لم نعدل غيره بغيرهالتي ظ
المعنى من تلك العبارة ما دام )السو،( فيها هو بمعنى )الغير(. أما إذا كان له معنى آخر فقد 

 يكون في ذلك حل المسألة، وإزالة ما فيها من إشكال. 
إن كلمة )سو،( معهود أنها في اللغة بمعنى )غير( لكنه ورد ـــ أيضا ـــ  معاني )سوى( في المعاجم:

:" والسواء: العدل، والوسط، والغير، يقال الفيروز أباد، أنها تستعمل بمعنى: )العدل، والوسط(
و، ـــ بالكسر والضم ــــ في الكل"   .(2)كالسُّ

: )فلم نعدل سواه بغيره( معناه: لم نعدل ـــــ رضي هللا عنه ـــــوعلى هذا يكون قول سيدنا حسان  
 (3)شكالإليره، وبهذا يتضح المعنى ويزول اعدله بغيره، أي: بعدل غيره، ولم نسو  بين عدله وعدل غ

  ضا .أي ،ـ ــــــ رضي هللا عنه ــــ، ويقول ابن منظور معنى آخر )للسو،( يستقيم به بيت سيدنا حسان 
                                                           

 22، والقول في )غير( وحكم أضافتها إلى المعرفة/1/452المزهر في علوم اللغة وأنواعها (1)
 .1677مادة )سو،(/ القاموس المحيط، و 28/232مادة )سو،( تاج العروس ينظر:  (2)
كتور/ دلا بن يوسف بن هشام األنصاري. تحقيق عبد هللاجمال الدين أبي محمد  مغني اللبيب عن كتب األعاريب: تأليف  (3)

 1/213 م1985الطبعة السادسة ، بيروت،  ،هللا. دار الفكر ومحمد علي حمد مازن المبارك،
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 قال أبو منصور:"و)سو،( بالقصر يكون بمعنيين: يكون بمعنى نفس الشيء، ويكون بمعنى )غير("

اله ق ـــ "وسو، الشيء نفسه" يقول: )رأيت سواك( أي: غيرك؛ حكى ذلك أبو عبيدة، وفيه ـــ أيضا  
 :(2)يمدح هوذة بن علي األعشىقال ،  (1)ابن األعرابي أيضا ، ذكره ابن األنباري عنه

 ِسواِئكابَتَجاَنُف َعن  ُجلِّ الَيَماَمِة ناقتي** وما َعَدَلت  عن أه ِلَها 
قوله:)بسوائكا( يريد: بك غيرك أي: ما سوت بك أحدا  من أهلها، وعلى هذا يقال بالمد ـــ أيضا ـــ 

 دها ابنأن البيت روي برواية أخر، أور   إلىللداللة على الشيء نفسه. وقوله )بسوائك( يشير به  
 : (3)منظور ـــ أيضا  ـــ هكذا

 ِسواِئكالَتَجاَنُف َعن  ُجلِّ الَيَماَمِة ناقتي** وما َعَدَلت  عن أه ِلَها 
ـــ والمعنى: وما عدلت ــــ أي: مالت ـ،في هذه الرواية الثانية تكون )سو،( بمعنى )غير( أي: بغيرك

اء، ر الخليل لها بالظروف في االستثن، وكما ورد )غير( ظرفا  مكانيا : وتقري عن أهلها ألحد غيرك
 .(4)بمعنى مكان وبدل، ال يخرجها عن أن تكون بمعنى )غير(

 القول الثاني: التعرف مطلقًا: أي: باإلضافة أو دخول األلف والالم عليها: 
أن األسماء الموغلة في اإلبهام وهي ما ليس بمعنى   إلى (5)ذهب فريق من علماء اللغة والنحو

الفعل )نكرات( مثل:)نظير، ومثل، وسو،، وشبه ونحو، وغير( هذه األسماء وما ضارعها تتعرف 
المعرفة، أو بدخول األلف والالم عليها، ولكن لد، التدقيق والتمعن نجد أن  إلىمطلقا  باإلضافة 

، .هذا القول فيه نظر؛ ألن هذه األسماء في ذاتها متوغلة في اإلبهام والتنكير، ال ينازع في ذلك أحد
اتهما ر وعليه فإذا لم تكن هناك قرينة ــــ قولية أو حالية ــــ تدل على أن المراد بـ)نظير، ومثل( ونظي

مغاير معهود، أو كل مغاير؛ فإنها تكون باقية على أصلها من اإلبهام والتنكير، فال تعرفها اإلضافة  
 وهو الراجح ال على إطالقه. (6)المعرفة، أو دخول األلف والالم عليها  إلى

                                                           

 .13/87مادة )سو،( اللغةتهذيب ، و 14/408لسان العرب مادة )سو،( ينظر:  (1)
  .66/لألعشى في ديوانه :البيت  (2)
 .13/87مادة )سو،( تهذيب اللغة، و 1/280العباب الزاخر، و 14/408لسان العرب مادة )سو،( ينظر:  (3)
 .13/87مادة )سو،( تهذيب اللغة، و 2/143، واألشباه والنظائر7/234الصحاح ينظر:  (4)
 .1/301، وشرح الرضي على الكافية2/47، وهمع الهوامع2/125،126البن يعيش شرح المفصل:  (5)
 .3/112م1987فاضل السامرائي، جامعة بغداد ،/لّدكتورل :معاني النحو  (6)
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 القول الثالث: التعرف وعدمه: )التوسط بين القولين السابقين(: 
ذهب كثير من علماء اللغة والنحو أن  األسماء الموغلة في اإلبهام والتنكير وهي ما ليس بمعنى 

أن هذه األسماء تحتاج    إلىالفعل )نكرات( نحو:)غير، وسو،، ونظير، وشبه، ونحو، ومثل(  
هذا و  القول بالتوسط بين القولين السابقين )التعرف وعدمه( إلىشيء من التفصيل، ولذا ذهبوا  إلى

هو القول المختار، وهو المصرح به في كثير من كتب النحاة مثل: شرح التسهيل، وشرح الكافية، 
 ،الخ. (1)وشرح األشموني على األلفية، والتصريح والتوضيح، وهمع الهوامع

وحاصله: أن اإلضافة في ذاتها ال تفيد تعريفا ، وإنما التعريف في ذلك يستفاد بمعرفة القرائن التي 
 : "اإلضافة على ثالثة أنواع:أوضح المسالكعلى المغايرة الخاصة، جاء في  تدل

النوع األول: ما ال يفيد تعريفا  وال تخصيصا ، وضابطه: أن يكون المضاف صفة يشبه الفعل 
ونحو:)هذا  ،)هذا فاهم النحو(، وذلك نحو قولك:(2)المضارع في كونها مرادا  بها الحال أو االستقبال

( ونحو:)هذا أدعج العينين( والدليل عليها أنها ال تفيد تخصيصا  وال تعريفا  أن أصل مفهوم الدرس
قولك:)فاهٌم النحَو( فاالختصاص موجود قبل اإلضافة، وإنما تفيد هذه اإلضافة التخفيف، وهذا ما 

 : (3)أشار إليه ابن مالك بقوله
َعُل   فا  َفَعن  تَ ** َوِإن  ُيَشاِبِه ال ُمَضاُف َيف  َزلُ  نكيِرِه الَوص   ُيع 
 َقِليِل ال ِحَيلِ   ال َقل بِ  ُمَرو ِع ** اأَلَمِل   مِ ـــَعِظي َكُرب  َراجينا  

 إذا كان معرفة كــ)غالم زيد(، وتخصيصه النوع الثاني: ما يفيد تعريف المضاف بالمضاف إليه:
إن كان نكرة كــ)غالم امرأة(، والمراد بالتخصيص: ماال يبلغ درجة التعريف، فإن)غالم امرأة( أخص 

 من )غالم(، ولكنه لم يتميز بعينه كما تميز )غالم زيد( به، وهذا النوع هو الغالب. 
 ذلك وجهان: النوع الثالث: ما يفيد تخصيص المضاف دون تعريفه: و 

                                                           

على  التصريح ، وشرح2/184، وشرح األشموني على األلفية1/301، وشرح الرضي على الكافية3/227شرح التسهيل (1)
 .2/47الهوامع، وهمع 1/678التوضيح

 .1/677التصريح ، وشرح التوضيح على3/89مالك ابنأوضح المسالك إلى ألفية ، و 1/265حاشية الصبان  (2)
 .23/ م1997بيروت، ــ ،،دار الفكر عبد هللابن مالك: محمد بن : الألفية ابن مالك في النحو والصرف  (3)
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ون ه: أن يقع موقع ما ال يكالوجه األول: ما يقبل التعريف، ولكن يجب تأويله بنكرة، وضابط
 :(2)، كقول الشاعر(1)معرفة

فيني** أبالموِت ال ذي ال بد  أن ي  مالق  ال أباِك تخوِّ
 لىإونحو:)رب رجل وأخيه( ونحو:)رب ناقة وفصيلها( ونحو:)جاء هذا وحده(، فهذه المضافات 

المعرفة يجب تأويلها بنكرة ؛ألن  )ال( ال تعمل في المعارف، و)رب( و)كم( ال يجران المعارف، 
 والحال ال يكون معرفة، فاإلضافة هذه ونحوها تفيد التخصيص دون التعريف.

 يقبل التعريف أصال : وضابطه: أن يكون المضاف متوغال  في اإلبهام )كغير الوجه الثاني: ما ال
،قال أبو البقاء (3)لهما من كل درجةمطلق المماثلة والمغايرة ال كما ومثل( وأخواتهما إذا أريد بها

العكبري:" إذا أريد بـ)غير( المغايرة من كل درجة تعرفت باإلضافة  كقولك:)هذه الحركة غير 
 (4)وإذا أريد بها غير ذلك لم تتعرف؛ ألن المغايرة بين الشيئين ال تختص وجها بعينه"السكون( 

وقال ابن هشام األنصاري في مغنيه:" وال تتعرف )غير( باإلضافة ؛ لشدة إبهامها، وتستعمل  
 )غير( المضافة لفظا  على وجهين: 

مَ قوله تعالى:﴿الوجه األول: ــــ وهو األصل ــــ أن تكون صفة للنكرة، نحو  َنا َنع  ِرج  ا َرب َنا َأخ  ل  َصاِلح 
َملُ  َتِقيمَ أو لمعرفة قريبة منها، نحو قوله تعالى:﴿،(5)﴾َغي َر ال ِذي ُكن ا َنع  َراَط ال ُمس  ِصَراَط  .اه ِدَنا الصِّ

الِّينَ  ُضوِب َعَلي ِهم  َواَل الض  َت َعَلي ِهم  َغي ِر ال َمغ  ن المعرف الجنسي قريب من النكرة، ؛ أل(6)﴾ال ِذيَن َأن َعم 
 إذا وقعت بين ضدين خفف إبهامها.  (غيرا  )وألن 

والوجه الثاني: أن تكون استثناء فتعرب بإعراب االسم التالي )إال( في ذلك الكالم، فتقول:)جاء 
َتِوي اَل ، وقال تعالى:﴿(7)القوم غيَر زيد( بالنصب، و)ما جاءني أحد غيُر زيد( بالنصب والرفع َيس 

                                                           

 .2/311ضياء السالك إلى أوضح المسالكو ، 2/27شرح التصريح، و 1/195توضيح المقاصد والمسالك   (1)
  362/ 1واألمالي الشجرية 1/345والخصائص 390واألصول ا/، 4/375المقتضبفي: هو ، و ألبي حية النميري  البيت: (2)
 .1/195توضيح المقاصد والمسالك، و 2/29حاشية الخضري على ابن عقيل  (3)
 .1/10التبيان في إعراب القرآن  (4)
 (.37)، سورة فاطر  (5)
 .(6،7)،سورة الفاتحة  (6)
 .1/210مغني اللبيب  (7)
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َررِ  ِمِنيَن َغي ُر ُأوِلي الض  ناء فعلى االستث (غيرا  )من نصب ف )غير( نصبيقرأ ب (1)﴾ال َقاِعُدوَن ِمَن ال ُمؤ 
من القاعدين وان شئت من المؤمنين وإن شئت نصبته على الحال من القاعدين أي ال يستو، 

ِصد  ِبِه ؛ أِلَن ُه َلم  يَ )القاعدون(، يقرأ برفع )غير( إما على أنه صفة لـالقاعدون في حال صحتهم ق 
َياِنِهم   م  ِبَأع  َد َقو  ن ا َكَتب َنا َوَلو  أَ  وأبدل على حد قوله تعالى:﴿ َوِقيَل: ُهَو َبَدٌل ِمَن ال َقاِعِدينَ ، (2)َقص 

ُرُجوا ِمن  ِدَياِرُكم  َما َفَعُلوُه ِإال   ُتُلوا َأن ُفَسُكم  َأِو اخ   ،وأن حسن الوصف في(3)﴾َقِليٌل ِمن ُهم   َعَلي ِهم  َأِن اق 
ُضوِب َعَلي ِهم  قوله تعالى:﴿  إنما كان الجتماع أمرين:( 4)﴾َغي ِر ال َمغ 

 األمر األول: الجنسية. 
الثاني: الوقوع بين ضدين، والثاني مفقود هنا، ولهذا لم يقرأ بالخفض صفة لــ)المؤمنين( إال واألمر 

صفة  بالجر (5)﴾َما َلُكم  ِمن  ِإَله  َغي ُرهُ وقرئ قوله تعالى:﴿ ،إال الوصف؛ألنه ال وجه لها  خارج السبع
، مثل (6) على االستثناء على أنه إبدال على المحل على الموضع، وبالنصب على اللفظ، وبالرفع

َلم  َأن ُه اَل ِإَلَه ِإال  ّللا ُ قوله تعالى:﴿  .(7)﴾َفاع 
عل المانع وبه قال السيرافي، وج وقوعا  بين متضادين،قتضي التعريف فجعل م جاء في التوضيح:

 . (8)من التعريف شدة اإلبهام، وبه قال ابن السراج، وارتضاه الشلوبين
المغايرة وكل ما صدق وصفه ب ك إذا قلت:)غير زيد( فكل شيء إال زيدا  غيره،وبيان اإلبهام فيها أن

وصف من األوصاف، وال تكاد جهات  صدق وصفه بالمماثلة إذا كان الجنس واحد، واشتركا في

                                                           

 (.95،)سورة النساء  (1)
/ حقيقت .عبد الغني الدمياطي شهاب الدين أحمد بن محمد بن :المؤلف: القراءات األربعة عشر يإتحاف فضالء البشر ف  (2)

 1/383التبيان في إعراب القرآن،و245/ـه1419 ،الطبعة األولى ،لبنان ،دار الكتب العلمية. أنس مهرة
 (.66،)سورة النساء  (3)
 .(7)،سورة الفاتحة  (4)
 (.59،)سورة األعراف  (5)
 .1/577التبيان في إعراب القرآن، و 1/267مشكل إعراب القرآن، و 1/318مغني اللبيب  (6)
 (.19،)سورة محمد  (7)
 .3/227وشرح التسهيل، 2/5، واألصول في النحو1/678التصريح شرح التوضيح على  (8)
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أن سبب تنكيرهما إضافتهما للتخفيف؛  إلى (2)وذهب سيبويه، والمبرد، (1)المماثلة تنحصر"
لمشابهتهما اسم الفاعل بمعنى الحال، أال تر، أن )غيرك( و)مثلك( بمنزلة )مغايرك( و)مماثلك( 

والمغايرة ال يتعرفان باإلضافة، لذلك صح فأما إذا أريد بهما مطلق المماثلة  .(3)واختاره أبو حيان
 )مررت برجل مثلك وغبرك( والنكرة ال توصف بالمعرفة. وصف النكرة بهما في:

المعرفة ال تزيل إبهامها إال  بأمر   إلىوقال األشموني:" إن إضافة )غير( أو )مثل( أو )شبه( 
 َعَلي ِهم  َراَط ال ِذيَن َأن َعم تَ ِص خارج عن اإلضافة، كوقوع )غير( بين ضدين، كما في قوله تعالى:﴿

ُضوِب َعَلي ِهم   ؛ ألن لوقوع )غير( يرتفع إبهامه؛ ألن بين ضدين جهة المغايرة تتعين  (4)﴾َغي ِر ال َمغ 
عرفة م إلىثم قال:" وكذا )مثل( إذا أضيفت  ،"بخالف خلوها من ذلك كقولك:)مررت برجل غيرك(

معرفة  لىإضافة ال تعرفه، وال تزيل إبهامه، فإن أضيف دون قرينة تشعر بمماثلة خاصة فإن اإل
وفي شرح التسهيل:"وقد يعني بــ)غير، ومثل( مغايرة ،(5)وقارنه ما يشعر بمماثلة خاصة تعرف"

خاصة، ومماثلة خاصة فيحكم بتعريفهما، قال:" وأكثر ما يكون ذلك في )غير( إذا وقع بين 
 . (6)متضادين"

فقد تعرف )غير( النحصار المعرفة له ضد واحد  إلىوقال ابن السري:" إذا أضيفت )غيرا ( 
ُض  َغي رِ فلذلك كان قوله تعالى:﴿ ،الغيرية،كقولك:)عليك بالحركة غير السكون( ، ﴾وِب َعَلي ِهم  ال َمغ 

َت َعَلي ِهم  صفة ﴿ ُضو  َغي رِ ﴾ إذ ليس لمن رضي عنهم ضد﴿ ال ِذيَن َأن َعم  ﴾ فيعرف ِهم  ِب َعَلي  ال َمغ 
ُضوِب َعَلي ِهم   َغي رِ ﴿ . وقال ابن يعيش:"وفي نحو قوله (7)﴾ لتخصيصه بالمرضي عنهمال َمغ 

َتِقيمَ تعالى:﴿ َراَط ال ُمس  ِدَنا الصِّ ُضوِب َعَلي هِ . اه  َت َعَلي ِهم  َغي ِر ال َمغ  ﴾؛ ألن المراد م  ِصَراَط ال ِذيَن َأن َعم 
َت َعَلي ِهم  ال ِذيَن بــ﴿ مررت  ) )والمغضوب عليهم( الكفار، فهما مختلفان، ونحو:﴾ المؤمنين، َأن َعم 

                                                           

 1/678على التوضيح التصريح  (1)
 .4/289، والمقتضب2/110ينظر: الكتاب  (2)
 .118النكت الحسان/  (3)
 .(7)،سورة الفاتحة  (4)
 2/184شرح األشموني على األلفية  (5)
 .3/227شرح التسهيل  (6)
 .2/47ع، وهمع الهوام1/301، وشرح الرضي على الكافية2/5األصول في النحو (7)
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د(، وكذا إذا اشتهر شخص مماثلك في شيء من األشياء كن، والقائم غير القاعبالمتحرك غير السا
كالعلم والشجاعة ونحو ذلك، فقيل:)جاء مثلك( كان معرفة، إذا قصد الذي مماثلك في الشيء 

"ويعرف ما ذكر من )غير( وما بعده، أن يعين المغاير ته:وقال السيوطي في السياق ذا، النيالف
ُض والمماثل، كأن وقع بين ضدين، نحو قوله تعالى:﴿ َت َعَلي ِهم  َغي ِر ال َمغ  وِب ِصَراَط ال ِذيَن َأن َعم 

النكرة و فالمعرفة  ،ر البخيل( و)الجامد غير المتحرك(﴾ ونحو قولك:)مررت بالكريم غيَعَلي ِهم  
وقد خرج ابن السراج في هذا ، (1)بمعانيها، فكل شيء خلص لك بعينه عن سائر أمته فهو معرفة

َملُ بقوله تعالى:﴿ ا َغي َر ال ِذي ُكن ا َنع  َمل  َصاِلح  َملُ مع أن معنى:﴿ (2)﴾َنع  ﴾ أي: َغي َر ال ِذي ُكن ا َنع 
 :(4)قول الشاعر، ومنه (3)ألن عملها كان فسادا   الصالح ؛

 ** أو قلت شّرا  مدة  بمدادإن قلت خيرا  قال شّرا غيره
وهذا الذي قرر في )غير( هو مذهب ابن السراج والسيرافي، لكن يشكل عليه،  وقال األشموني:

َملُ نحو قوله تعالى:﴿ ا َغي َر ال ِذي ُكن ا َنع  َمل  َصاِلح  دين، ولم ﴾؛ فإن )غير( قد وقعت فيه بين ضَنع 
ي َر غَ تتعرف باإلضافة؛ ألنها وصف للنكرة، وأجاب الصبان بأن )غيرا ( في هذه اآلية الكريمة:﴿

َملُ  . وجاء في شرح (5)﴾ ليست صفة للنكرة بل هي بدل منها كما صرح بذلك الشيخ يسال ِذي ُكن ا َنع 
غلب ن األالرضي: أنه حمل على البدل ال الصفة، أو حمل )غير( على األكثر مع كونه صفة؛ أل

 . (6)فيه عدم التخصيص بالمضاف إليه
والتحقيق في المسألة ــــ أعني: )غير ومثل، وشبه وسو،، ونحو، ونظير( من األسماء الموغلة في 
اإلبهام وهي ليست بمعنى الفعل ـــــ هو ما ذكره العالمة الفاضل السامرائي: أن )غيرا ( و)مثال ( ــــ 

ة، وذلك إذا تعين المغاير والمماثل، وإيضاح ذلك، أنك تقول:)نزلت وأخواتهما قد تتعرفان باإلضاف
بواد غير ذي زرع(، و)نزلت بواد غير ذي الزرع(، و)نزلت بالوادي غير ذي الزرع(. فإن المثال 

                                                           

 2/5، واألصول في النحو2/47، وهمع الهوامع2/125البن يعيش شرح المفصل:ينظر:   (1)
 (.37، )سورة فاطر (2)
 .2/5واألصول في النحو1/0211ينظر: شرح الرضي على الكافية (3)
 .4/195خزانة األدب، و 1/211، وهو في: شرح الرضي على الكافيةألسود بن يعفرل البيت: (4)
 2/184شرح األشموني على األلفية  (5)
 2/47، وهمع الهوامع1/301ينظر: شرح الرضي على الكافية  (6)
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الثالث معرفة بخالف األولين، وذلك أن قولك:)بواد غير ذي زرع( يكون فيه الوادي نكرة، وهو 
كما تقول:)نزلت بواد مزروع(. وأما )بواد غير ذي الزرع( فالمقصود  موصوف بأنه ليس )ذي زرع(

به أنه نزل: بواد غير الوادي المزروع، وهناك )واد ذو زروع( معلوم للمخاطب فهو لم ينزل بذلك 
الوادي، بل نزل بواد آخر، فـ)ذو الزرع( معرفة، ولكن )غيرا( بقيت نكرة؛ ألن الوادي المنزول نكرة 

قولك:)نزلت بالوادي غير ذي الزرع( فالوادي المنزول به معرفة، والوادي المتروك  لم تتعين. أما
معرفة، فهنا تكون)غير( معرفة؛ كال  من الواديين معلوم. ونحو هذا قولك:)لقيت رجال  غير خائف 
 وال وجل(، ونحو:)لقيت رجال  غير الخائف وال الوجل( ونحو:)لقيت الرجل غير الخائف وال الوجل(.

( من األسماء الموغلة في اإلبهام  فخالصة القول: أن )غيرا ، ومثال ، ونظيرا ، ونحوا ، وشبها ، وسو، 
والتنكير، وأن األصل فيها ااّل تتعرف باإلضافة، وقد تتعرف إذا شهر المضاف بالمغايرة والمماثلة 

هة مغايرة ومماثلة، ومشاب، أي: إذا كانت هناك قرينة قولية أو حالية تدل على أن المراد مشابهةوال
خاصة فيكون اللفظ بحاله والتقدير مختلف فإذا قال القائل:)مررت برجل مثلك أو شبهك( وأراد 
النكرة فمعناه: بمشابهك أو مماثلك في ضرب من ضروب المماثلة، أو المشابهة، وهي كثيرة غير 

لك فكان معناه: المعروف بمثمحصورة، وإذا أراد المعرفة قال:)مررت بعبد هللا مثلك( أو مشبهك( 
 . (1)أو شبهك: أي الغالب عليه ذلك

 
 القسم الثاني: األسماء الموغلة في اإلبهام ) ما كان بمعنى الفعل( نكرات:

ضربك، ، شبهكسماء الموغلة في اإلبهام والتنكير وهي ما كان بمعنى الفعل )نكرات( مثل: )من األ
ماء ، فهذه األس ، وكفى، وشرع(هدكو  ، وحسبقطكو قدك، و شرعك، و تربك، نحوك، ندك؛ وخدنك، 

وال يقاس على ، (2)وما شابهها موغلة في التنكير واإلبهام فال تتعرف باإلضافة؛ ألنها بمعنى الفعل
 هذه األلفاظ غيرها مما لم يرد به السماع. 

 : ومعانيها األلفاظ المتوغلة في اإلبهام

                                                           

 .2/125البن يعيش شرح المفصل:، و 3/111ينظر: معاني النحو  (1)
 .3/111، ومعاني النحو1/678على التوضيح التصريحينظر:   (2)
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؛ (دكضربك، تربك، نحوك، نو) .ومعناه: نظيركبكسر فسكون أو بفتح األول والثاني، ( شبهك)
بك، والثالثة، بمعنى: حس (شرعك، قدك، قطك. و)أو نحوهما نظيرك في علم أو سن، وكلها بمعنى:

)وهدك من رجل( وهدتك من امرأة ، وقال السيوطي:(1)أثقلك وصف محاسنه:معنىب (هدك)و.وكافيك
 .(2)، بمعنى: صاحبك(خدنك،) بمعنى كفاك

َك َوَبَجَلَك، ( بجلك)وقد أضاف الرضي كلمة  َك وَقط  والتي تحمل الداللة نفسها في قوله: "ومنها َقد 
ي أبجلني أ :يقال (اكتفاءك:)وكان األصل قدك وقطك أي اقطع هذا األمر قطعا ... وكذا بجلك أي

 يكفاني إال أن الضمير قد يحذف من بجل بخالف قد وقط فمعنى قدك أي اكتف ومعنى قدن
حو ، فنوال يقاس على هذه األلفاظ غيرها مما لم يرد به بل يقتصر على السماع ،(3)ألكتف"

ك محسبك وكافيك ومهم :بمعنى (مررت برجل حسبك وشرعك وهدك وهمك وكفيك ونحوك)قولك:
، (4)"ألن معناها: يكفي؛ وهدك، وشرعك، وكفيك فكلها نكرات فأما حسبك،، قال المبرد:" ومثلك
ل حسبك مررت برج ) قولك:)حسبك درهم( معناه: يكفيك درهم ،أو لكفيك درهم، ونحو قولك:فنحو 

 (مررت برجل هدك من رجل)وقد يجوز أن تقول:، معناه: يكفيك ،أو كافيك، وكذا أخواته من رجل(
، (مررت برجل كفاك من رجل)،وتقول على هذا:( مررت بامرأة هدتك من امرأة )تجعله فعال ، و

نهيك، و  ،حسبك، وشرعك، وكافيك، وناهيك، وكفيك)وقالوا في:( بامرأة كفتك من امرأة مررت )و
 .(5)حسبك زيد: ليكفك زيد، وكذا أخواته :ألن معنى ؛، إنها لم تتعرف لكونها بمعنى الفعل(ونهاك

 لىإفظاهرها أنها تعر َعت باإلضافة  (شرعك وهدك ومثلك ونحوك وغيرك)أما هذه األلفاظ كلها من 
مير، ة ُشُيوعها وإبهاِمها وَحِقيقُتها أنها لم تكتسب تعريفا   الض   .ّما لشدِّ

 المحور الثالث: ما يتعرف من األسماء الموغلة في االبهام: 
المعرفة، أو بدخول األلف والالم عليها،  إلىمن األسماء الموغلة في اإلبهام ما يتعرف باإلضافة 

، ومثيل( فهذين االسمين وما شابههما موغلة في واإلبهام لكنها تتعرف باإلضافة؛ هيشبوهي مثل:)
                                                           

 2/214شرح الرضي على الكافية، و 2/27شرح التصريح،و 150/المفصل في صنعة اإلعرابينظر:   (1)
 .2/27شرح التصريح،و 150/المفصل في صنعة اإلعراب، و 3/16همع الهوامعينظر:   (2)
 .2/72شرح الكافية للرضي  (3)
 4/286المقتضب  (4)
 المرجع السابق نفسه.  (5)
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؛ جوه، وذلك، النحصار الشبه في جميع الو باإلضافةيتعرف  (شبيه)ولفظ ألنها ليس بمعنى  الفعل، 
ألجل المبالغة التي في هذا التركيب أي اللفظ المصوغ على هذا الوزن ، كما في: عليم وسميع، 

وأما :" الحسن الوراق وأب قال، (1)ررت بالرجل شبيهك، أي: من يشبهك في جميع الوجوهفمعنى م
ه المبالغة فيه تؤدي عن شب ، فصارتال معرفة ألنه من أبنية المبالغة: فال يكون إ)شبيهك(

( كفة ولم يستعمل كما استعمل )شبهوأما شبيهك فمعر قال ابن السراج:"،و "المعروف، فلذلك تعرف
فأما شبيهك فال يكون إال معرفة ألنه مأخوذ من شابهك، قال المبرد:" ، و (2)"بأنه يشبهكالمعروف 

فمعناه ما مضى، كقولك: مررت بزيد جليسك. فإن أردت النكرة قلت: مررت برجل شبيه بك؛ كما 
ءٌ ﴿قوله تعالى:في  محمد الصغير ، وقال(3)"تقول: مررت برجل جليس لك ى عل (4)﴾َلي َس َكِمث ِلِه َشي 

والذي أميل إليه أن ال زيادة في االستعمال القرآني قط  ليس مثله شيء. :القول بزيادة الكاف، أي
، بل هو من باب زيادة المعنى في زيادة المبنى، فإن العبارة ال تعطي دقتها ومرادها لو استعملت 

ه به، وإذا ا يشبمجردة عن الكاف، ووجود الكاف وهو أداة للتشبيه في اآلية قد نفى أن يكون هلل م
 ـــوهللا العالم  ـــلم نستطع أن نحصل على ما يشّبه به، فأنى يكون له مثيل أو شبيه فيكون المراد 

ليس لما يمثل به مثيل ، فمن باب أولى أن ال يكون له مثيل ، وبهذا ينتفي فرض الزيادة جملة 
ثلك، وشبهك، ونحوك( المعرفة بخالف )م إلىفتتعرف باإلضافة  )شبيهك( وأما.(5)"وتفصيال  

تقدم. وذلك ألن لفظ )شبيه( يفيد انحصار الشبه في جميع الوجوه، وذلك أنها على  وأضرابها كما
لغة كــ)عليم، وسميع(،فدل على شدة المشابهة واتساعها، فإذا اوزن )فعيل( وهي تفيد المب

؛ بخالف (6)يشبهك من جميع الوجوهقلت:)مررت بالرجل شبيهك(،فأنك قلت: مررت بالرجل الذي 
مواضع كثيرة وثمة  .(7)ونحوك(؛فإنه يفيد وجها  من وجوه المشابهة الكثيرة المتعددة)مثلك، وشبهك، 

                                                           

 2/262شرح الرضي على الكافية، و 3/111ينظر: معاني النحو  (1)
 .1/153األصول في النحو، و 284/علل النحوينظر:   (2)
 4/286المقتضب  (3)
 (11،)الشور، سورة   (4)
  ،ألولىالطبعة ا ،دار الشؤون الثقافيةـ بغداد.محمد حسين علي الصغير: مجاز القرآن خصائصه الفنية وبالغته العربية (5)

 9/م1994
 .2/126يعيشالبن  شرح المفصل:، و 1/301شرح الرضي على الكافية، و 4/286المقتضب  (6)
 .3/112معاني النحو  (7)
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مل آبل وفي آي الذكر الحكيم،في كالم العرب المنثور والمنظوم،  (األسماء الموغلة في اإلبهامـ)ل
 ،  واستخراج الآللئ والدُّرر، والنفائس الكامنة منها.من الباحثين والدارسين الغوص فيها بُعمق 

ظاهرة حول هذه الــــ التي أحسبها مباركة ـــــ وفي نهاية الرحلة بعد هذه السياحة الممتعة  الخاتمة:
 خلص البحث إلبراز أهم النتائج المتعلقة بالدراسة وهي على النحو اآلتي: 

 .م هو: الذي ال يتضح معناه إال بما يضاف إليهالمتوغل في اإلبها سماال ـــ أثبت البحث أن1
ن يقع موقع أ ، ولكن يجب تأويله بنكرة، وذلكما يقبل التعريفمن األسماء الموغلة في االبهام: ـــ 2

 ما ال يكون معرفة
 التعريف أصال  إذا أريد بهما مطلق المماثلة نير، البحث أن)غيرا ( و)مثال ( وأخواتهما ال يقبالـــ 3

 .والمغايرة
 أن)غيرا ( و)مثال ( وأخواتهما تتعرفان باإلضافة إذا تعين المغاير والمماثل.ــ ير، البحث 4
نحوك،  ضربك، تربك،، شبهككشف البحث أن من األسماء الموغلة في اإلبهام والتنكير مثل: )ــ 5

ا فال تتعرف باإلضافة؛ ألنه، ، وكفى، وشرع(هدكو  ، وحسبقطكو قدك، و شرعك، و ندك؛ وخدنك، 
 .بمعنى الفعل

ألجل  ؛، النحصار الشبه في جميع الوجوه، وذلكباإلضافةيتعرف  (شبيه)لفظ أثبت البحث أن ــ 6
 (.اللفظ المصوغ على هذا الوزن )المبالغة التركيب 

احثين رسين والبم الداأن  هذه الدراسة لم تؤصد الباب أما أوكد هنا في خاتمة البحث، التوصيات:
فهناك شواهد عديدة لهذه الظاهرة  ـــــ إذ هي ورقة بحثية محكومة بصفحات محددة في تناولها ـــــ

، واستخرجوا منها الآللئ والدُّرر  تناولها العلماء بالدرس والتحليل، والتفسير، غاصوا فيها بُعمق 
ثرة في كتب التراث العربي وفي القرآن الكريم، فمن المفيد جدا  أن يواصل باحث والنفائس وهي مبع
 بأسلوب مغاير وبأدوات بحثية أخر،. (األسماء الموغلة في اإلبهامآخر في دراسة )

  المصادر والمراجع:
 شهاب الدين أحمد بن محمد بن :المؤلف: القراءات األربعة عشر يإتحاف فضالء البشر ف( 1)

 ـ.ه1419 ،الطبعة األولى ،لبنان ،دار الكتب العلمية. أنس مهرة/ تحقيق .الغني الدمياطيعبد 
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األشباه والنظائر: ألبي الفضل عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر جالل الدين السيوطي، ( 2)
 مصر، الطبعة الثالثة.ــ ــ تحقيق/أحمد محمد شاكر، وعبد السالم محمد هارون، دار المعارف

عبد  /تحقيق .صول في النحو: ألبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادياألُ ( 3)
 م.1988الطبعة الثالثة،  بيروت،، مؤسسة الرسالة. الفتلي الحسين

ت، بيرو ــ ،،دار الفكر عبد هللابن مالك: محمد بن : الألفية ابن مالك في النحو والصرف (1)
 .م1997

ودراسة  هـ(. تحقيق 542: لهبة هللا بن على بن الشجر، )الشجرية()األمالي ابن الشجر،  ( أمالي4)
 م.1992،الطبعة األولى ي. مكتبة الخانجيمحمود محمد الطناح /الّدكتور

 يوسف الشيخ محّمد البقاعي.  /تحقيق. ة ابن مالكيأوضح المسالك إلى ألف( 5)
لخطيب ا :لخيص المفتاح(اإليضاح في علوم البالغة المعاني والبيان والبديع )مختصر ت (6)

  .هـ1390،مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأوالده .القزويني
بة عبد المتعال الصعيدي، مكت تأليف:  بغية االيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغة (7)

 .م2005ــــ   هـ1426 ة،الطبعة السابعة عشر  اآلداب
 .لهدايةدار ا لملقب بـ)مرتضى الزبيدي(،ا. تاج العروس: تأليف محّمد عبد الرازق الحسيني( 8)
هـ(. 616أبي البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا العكبري ) :التبيان في إعراب القرآن: تأليف( 9)

 .عيسى البابي الحلبي وشركاه. علي محمد البجاوي / المحقق
عبد السالم محمد هارون، مطبعة المؤسسة  ،تحقيق .ألبي منصور األزهري  :تهذيب اللغة( 10)

 .م1964المصرية العامة، 
التوضيح. للشيخ خالد بن عبد هللا األزهري. مطبعة عيسى البابي الحلبي  علىالتصريح  ( شرح11)

 هـ.1410دمشق،  ـــمصر. الفكر المعاصرــ دار الفكر، بيروت ــ
 هللا عبد بن قاسم بن الحسن الدين لبدرمالك:  ابن ألفية بشرح والمسالك المقاصد توضيح( 12)

 الطبعة األولى ، حلب، ــــالعربية  المكتبة  سليمان علي الرحمن عبد/تحقيق, علي المرادي بن
 .م1٩٧٦
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للشيخ محمد الدمياطي الخضري ، : حاشية الخضري على شرح ابن عقيل أللفية ابن مالك( 13)
 هـ.1359مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة األخيرة، 

دار  الشواهد للعيني،حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك  ومعه شرح ( 14)
 البابي الحلبي وشركاه. العربية عيسىإحياء الكتب 

الم عبد الس /البغدادي: عبد القادر بن عمر ، تحقيق :خزانة األدب ولب لباب لسان العرب (15)
 .م1986مكتبة الخانجي ـ القاهرة ،  .هارون  محمد

 ( الخصائص، البن جني، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية، بيروت.16)
 .تأليف أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي :الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ( 17)

 هـ.1406 ،أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، الطبعة األولى/ تحقيق الدكتور
 للقاضي عبد رب النبي بن عبد رب: دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطالحات الفنون  (18)

لطبعة ا ،بيروت ـــــ لبنان ،دار الكتب العلمية، حسن هاني فحص/ تحقيق .الرسول األحمد نكري 
  هـ1421، األولى

المعارف،  دار عة الثالثة،محمد أبي الفضل إبراهيم، الطب/تحقيق ديوان امرئ القيس الكندي.( 19)
 .م1969، مصر

محمد حسين, المطبعة / الدكتور ديوان األعشى الكبير )ميمون بن قيس(,شرح وتعليق:( 20)
 النموذجية ــ القاهرة.

تحقيق  .أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي/المؤلف: سنن البيهقي الكبر،  (21)
 م. 1994 هــ ــــ1414مكة المكرمة،  ،البازمكتبة دار ، محمد عبد القادر عطا/
هضة مكتبة الن محمد محي الدين عبد الحميد،/تحقيق. شرح األشموني على ألفية ابن مالك( 22)

 .المصرية 
دار  محمد باسل عيون السود./تحقيق. شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد األزهر، ( 23)

 .م2008الطبعة الثانية،  ،ـ لبنانـــبيروت  ،الكتب العلمية
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 .جمال الدين محمد بن عبد هللا بن عبد هللا بن مالك الطائي الجياني االندلسيل :شرح التسهيل( 24)
لى، بيروت ، الطبعة األو  دار الكتب العلمية، وطارق فتحي السيد، محمد عبد القادر عطا،/تحقيق

 .هـ1422
 م 1968 ، بيروت ،شرح ديوان الخنساء، دار التراث (25)
 .هـ1398تأليف الشيخ رضي الدين االسترآباذي النحوي ، شرح الرضي على الكافية:( 26)
 .مكتبة المتنبي بيروت، البن يعيش، عالم الكتب، شرح المفصل:( 27)
 هـ(.393: المؤلف: إسماعيل بن حماد الجوهري )ت الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. (28)

 .م1990 ،طبعة الرابعةال بيروت. ،دار العلم للماليين
محمد /ق تحقي .مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري  /المؤلف: صحيح مسلم (29)

 ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ، محمد فؤاد عبد الباقي /تعليق ،فؤاد عبد الباقي
  .هـ1389 ،الطبعة األولى ضياء السالك إلى أوضح المسالك: محمد عبد العزيز النجار، (30)
يعة دار الطل، محمد حسين آل ياسينتحقيق/  .للصغاني :العباب الزاخر واللباب الفاخر (31)

 .م1981 ،بيروت ،للطباعة والنشر
محمود جاسم محمد /تحقيق .الحسن محمد بن عبد هللا الوراق وأب المؤلف :علل النحو(32)

 .م1999 ــــــهـ 1420 ،الطبعة األولى ،السعودية  ـــــالرياض  ،مكتبة الرشد ، الدرويش
ت مراقبة: تح، : وزارة المعارف للحكومة العالية الهنديةبإعانةطبع : غريب الحديث البن سالم (33)

بمطبعة  الطبعة االولى، المعيد خان أستاذ آداب اللغة العربية بالجامعة العثمانية الدكتور محمد عبد
 م.1964ـــــ   هـ1384،آباد الدكن الهند مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر

إبراهيم شمس  /هـ(. تحقيق538ت: لجار هللا محمود الزمخشر، ):الفائق فى غريب الحديث  (34)
 ه1417 ،الدين , دار الكتب العلمية , الطبعة األولى 

 عةمكتبة ومطب. الطبعة الثانية، مجد الدين بن يعقوب الفيروزآباديلالقاموس المحيط:  (35)
 مصطفى البابي الحلبي ، بمصر.

( القول في )غير( وحكم أضافتها إلى المعرفة، ودخول)أل(عليها. للدكتور/ الشيخ عبدالرحمن 36)
 تاج. عضو مجمع اللغة العربية.
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الكتاب: لسيبويه، تحقيق/ عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، مصر، الطبعة الثانية،  (37)
 هـ. 1408

 لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن منظور. دار صادر، بيروت، الطبعة األولى،  (38)
 /تحقيق. هـ(393لصحاح )تاج اللغة وصحاح العربية( الجوهري: إسماعيل بن حماد )ت: ا (39)

 .م1984،  ثةلثا، دار العلم للماليين، الطبعة ال أحمد عبد الغفور عطار، بيروت
شؤون دار ال .محمد حسين علي الصغير :وبالغته العربية مجاز القرآن خصائصه الفنية (40)

  م.1994 ، الطبعة األولى ،الثقافية ـ بغداد
القاسم إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن و المحيط في اللغة: الصاحب الكافي أب (41)

الطبعة  ،لبنان  ـــبيروت  ،عالم الكتب، الشيخ محمد حسن آل ياسين /تحقيق. إدريس الطالقاني
 .هـ 1414 ،األولى

 .جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي/ المؤلف: المزهر في علوم اللغة وأنواعها (42)
 م.1998الطبعة األولى، ، بيروت ـــــ  دار الكتب العلمية،علي منصور  فؤاد/ تحقيق

ار د . السواسياسين محمد  /تحقيق .لمكي بن أبي طالب القيسي :مشكل إعراب القرآن (43)
 ثانية. المأمون للتراث، دمشق، الطبعة ال

يب حب /تحقيق .أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني /المؤلف: مصنف عبد الرزاق (44)
  هــ.1403الطبعة الثانية ، ، بيروت ،المكتب اإلسالمي، الرحمن األعظمي

 .م1987،فاضل السامرائي، جامعة بغداد /لّدكتورل :معاني النحو (45)
هــ 458ت: )  أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي/ المؤلف: واآلثار معرفة السنن  (46)

 .بيروتــــ  دار الكتب العلمية، سيد كسروي حسن/ المحقق(. 
ن هشام بن يوسف ب عبد هللاجمال الدين أبي محمد  مغني اللبيب عن كتب األعاريب: تأليف (47)

عة الطببيروت،  ،هللا. دار الفكر ومحمد علي حمد مازن المبارك،ر/ كتو دال األنصاري. تحقيق
 م.1985السادسة ، 

للزمخشري، دار ومكتبة الهالل، بيروت، الطبعة األولى،  ,المفصل في صنعة اإلعراب (48)
 م.1993
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مقاييس اللغة: ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق/عبد السالم محمد هارون.  (49)
 م.2002هـ ــــ 1422اتحاد الكتاب العرب، 

 عضيمة الخالق عبد /تحقيق .هـ(٢٨٥ت: ) يزيد بن محمد أبي العباس لمبرد: لالمقتضب (50)
 .القاهرة اإلسالمية ـــ للشئون  األعلى المجلس. 
 الوافي: لألستاذ/ عباس حسن. دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثامنة.النحو  (51)
 الحسان في شرح غاية االحسان، البي حيان النحوي االندلسي، . تحقيق النكت (52)
 م.1985 ــــهـ 1405عبدالحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بغداد، الطبعة األولى،  كتور/دال
، عبد العال سالم مكرم /تحقيق .الجوامع، جالل الدين السيوطيهمع الهوامع في شرح جمع  (53)

  .م1977 ــــهـ 1397دار البحوث العلمية ، الكويت، 
 


