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 ياء المتكمِّم في الدرس النحوي
 المازق سالم د. مصطفى

 البحث: مقدمة
الحمد هلل كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ اهلل، أما بعد: فعمى الرغـ مف أف ياء المتكٌمـ     

ال تخمك منيا معظـ كتب النحك، غير أني لـ أجد حتى اآلف دراسة مستقمة، أك تحديدان 
نما جاءت متفرقة حتى في الكتاب الكاحد، فتارة   -كفقا لما تيسر لي –دقيقان لمعناىا  كا 

مع الضمائر، كأخرل مع المنصكبات، كأخرل مع المجركرات، كأخرل تيدرس بعضيا 
مع المبنيات إلخ؛ لذا فإنني سأتناكؿ ىذا المكضكع بمناقشة نحكية في مطالب متتابعة، 
آخذا بعضيا ببعض، كفضال عف ذلؾ؛ فإف المشكمة )نقطة البحث( ىي الغمكض الذم 

تنظيـ؛ كعميو فيذه الدراسة ليس أحاط بالمكضكع، كألٌف كالـ النحاة متداخؿ يعكزه ال
الغرض منيا الحذؼ أك الزيادة، إنما الجمع كالتنسيؽ كالتيسير في عرض المادة 
كمناقشتيا كتقديميا لمقارئ، كقد اىتـ ىذا العمؿ بتتبع األحكاـ النحكية التي أطمقيا 

ؼ بينيـ النحاة كالقٌراء في أثناء معالجتيـ ألحكاـ ياء المتكمـ مف تجكيز كمنع كاالختال
كنحك ذلؾ. كتكمف أىمية ىذه الدراسة في ككنيا داعمة لمقكاعد النحكية، إذ أف )ياء 
المتكمـ( ال مىعنى لغكم ليا إال بعمـ النحك، إذ ىك الذم يبيف معناىا، كىك المستخرج 
ألغراضيا، كالنحك معيار كمقياسو الكالـ الذم يبٌيف نقصانو كرجحانو كصحيحو 

  .معدنو كال منتيى لغايتو كسقيمو، كىك ال ينفد
كقد احتكل ىذا البحث عمى تمييد، كفيو: مفيكـ اصطالح الضمير، كتعريؼ يا    

المتكمـ، كفي اصطالح ياء المتكمـ، كأربعة مطالب، األكؿ: النحكيكف كقكاعدىـ لياء 
، ثـ أخرل، كالثالث: حذؼ ياء المتكمـ المتكمـ، كالثاني: إعراب ياء المتكمـ كأحكاـ

                                                 
 مصراتة جامعة – كمية التربية –المغة العربية  قسـ. 
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جاءت الخاتمة مشتممة عمى أبرز النتائج التي تكصؿ إلييا البحث، كفي نياية البحث 
 تـ إدراج المصادر. 

 :التمييد
قبؿ الحديث عف )ياء المتكمـ( ال بد مف التعريج عمى  مفيوم اصطالح الضمير:   

مفيكـ الضمير لمترابط الكثيؽ بينيما؛ ألف )ياء المتكمـ( نكع مف أنكاع الضمير؛ كقد 
تفرقت كممة النحاة كاختمفت تعريفاتيـ لمصطمح الضمير، كبعضيـ لـ يعٌرفو كأبي 

، ككذلؾ (1)حٌياف؛ بؿ اكتفى بقكلو: "ال يحتاج إلى  حٌد، كال رسـ، ألٌنو محصكر"
السيكطي لـ يحده في )اليمع( بؿ اكتفى بقكلو: "لككنو ألفاظا محصكرة بالعدّْ استغنينا 

ده" كمثَّؿ لو ابف ىشاـ في شرح القطر: "عبارة عمَّا دؿَّ عمى ، بينما عرَّفو (2)عىف حى
كعٌرفو أبك الحسف اليمني بقكلو:  (3)متكٌمـ، كأنا، أك مخاطب كأنت، أك غائب كيك؟"

"كٌؿ اسـ دٌؿ باختالؼ صيغو عمى اختالؼ معانيو، مثؿ: أنا، كأنت، كىك، كنفعؾ، 
يقكلكف: حد المضمر: ما دؿَّ عمى كعرفو كثير مف النحاة؛ فنراىـ  (4)كنفعكما، كنفعكٌف؟"

ميسىمَّاهي بقرينًة التكٌمـً أك الخطاب أك الغيبة
كالضمير: ما دؿ عمى متكمـ أك مخاطب  (5)

كيضبط بأنو: ما دىؿَّ  (7)كما ال يبدأ بو، كال يقع بعد )إال( في حالة االختيار (6)أك غائب
عمى ميسىمَّاهي بقىٍيد التكىمُّـ، أىٍك الخطاب، أىٍك الغيبة
كجاء في: )فتح رب البرية في شرح  .(8)

: ىذا اسمو عند البصرييف، كعند الككفييف الكناية كالمكنية،  ًميري نظـ اآلجركمية( "الضَّ
مفعكؿ( أم المضمر، ألنو يكنى بو عف االسـ الظاىر، كالضمير )فعيؿ( بمعنى )اسـ ال

كاألصؿ فيو أنو مأخكذ مف االستتار كالخفاء، إذا أضمرت الشيء، أم: أخفيتو كسترتو 
عف غيره، فحينئذو األصؿ في إطالؽ الضمير عمى الضمير المستتر، أما البارز 
فاألصؿ فيو أنو ليس بمستتر؛ ألف الضمير معناه الخفاء كاالستتار؛ فالتاء، كأنا، كىك، 

مستترة كال مخفية، فحينئذو يككف إطالؽ لفظ الضمير عمى البارز مف  ضمائر ليست
باب التكسع، فيسمى ضميرا تكسعا؛ ألنو ليس فيو خفاء، فإطالقو عمى المستتر حقيقي، 
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. كيمكف القكؿ إف تعريؼ الضمير (9)كعمى البارز مف باب التكسع فيككف مجازان"
ع غيره، أال ترل أفَّ زيدنا يقكؿ: اصطالحا بأنو: كٌؿ اسـ دٌؿ عمى معناه مضافنا م

كتابي، لتدٌؿ الياء المبنية عميو، لقياميا مقاـ اسمو. كخالصة القكؿ: اختمؼ النحاة في 
تحديد مفيكـ الضمير، فقد كضعكا لو تعاريؼ تدؿ عمى مدل فيـ النحكم لو كدرجة 

دراكو  لجزئياتو. كلقد ذكرتي كؿ ىذه النصكص  عمى اختالؼ مصادرىا -شمكلو كا 
 لمتأكيد عمى مدل صعكبة الحسـ في مشكؿ تعريؼ )الضمير(. -كأزمنة صدكرىا

كما أنيـ اختمفكا في تعريؼ الضمير؛ فإنيـ لـ يضعكا  تعريف ياء المتكمم:    
لمصطمح )ياء المتكمـ( تعريفان مكحدا، كلـ يرسمكا لو حٌدان كاضحا، كقد اجتيد كؿ منيـ 

ات عمى الثبات أماـ النظر العممي بما أكرده لكضع تعريؼ لو، فيؿ تقكل ىذه التعريف
في النقاط اآلتية؟ أك أنو ال يثبت، لنقؿ: ياء المتكمـ في كتب التراث المغكم، ىي: 

ضمير "يكنى بيا عف الميتكمّْـ"
كالمتكمّْـ الذم عناه ىك متكمّْـ العربية، إذا ىي كناية  (10)

كقيؿ:  (11)لفعؿ كالحرؼعف متحدث العربية، كىي ضمير يمكف أف يتصؿ باالسـ كا
كأشار ابف يعيش إلى أف ياء المتكمـ: "ال  (12)ضمير ال يبدأ بو الكالـ كال يقع بعد )إال(.

.   كياء المتكمـ ( 13)معنىى ليا، كال تقكـ بنفسيا إالَّ أف تككف في االسـ المضاؼ إلييا"
)الزائدة( الياء  في اصطالح القراء ىي: الياء الزائدة الدالة عمى المتكمـ؛ فخرج بقكليـ:

ٍف األصمية، نحك قكلو تعالى:  ـٍ بىًعيده ما تيكعىديكفأىقى  أىٍدًرمكىاً  كخرج   [109األنبياء،:] ًريبه أى
ذًلؾى ًلمىٍف بقكليـ: )الدالة عمى المتكمـ( الياء في جمع المذكر السالـ، نحك قكلو تعالى: 

ـٍ يىكيٍف أىٍىميوي  راـ اٍلمىٍسًجدً  حاًضًرملى ج أيضا الياء في نحك قكلو كخر  [196 ،البقرة] اٍلحى
ًبي كى فىكيًمي تعالى: قى اٍشرى ٍينان رّْم كى كذلؾ لداللتيا عمى المؤنثة المخاطبة ال عمى  [26مريـ،] عى

المتكمـ، كعالمتيا: إمكاف حذفيا كأف يحؿ محميا الكاؼ كالياء، فتقكؿ في ًعٍمًمي: عمـ، 
كيمكف القكؿ: إف تعدد مفيكـ )ياء المتكمـ( ىك تعدد اتساع معنى،   (14)كعممؾ، كعممو

كال تناقض فيو، كيجتمع أكثرىا حكؿ ككنيا ضميرا لممتكمـ، كال يمكف ليا أف تستقؿ 
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ذلٍت مجيكدات في تعريؼ ياء المتكمـ ترمي إما إلى شرح المفيـك أك بنفسيا، كلقد بي 
 ميا عمى سمـ الترقي الزمني.   تبياف الكظيفة، كقد تدرجت تمؾ المحاكالت ك

قد يككف تحديد االصطالح أحد األسباب التي دفعتني في اصطالح ياء المتكمم:        
إلى الكتابة فيو، فما زاؿ النحاة مختمفيف في تسميتو: ىؿ ىك ياء المتكمـ، أـ ياء 

األكثر الممكية؛ أـ ياء اإلضافة، أـ ياء النفس؟ كقد يككف اصطالح ياء المتكمـ ىك 
فمـ يصطمح النحاة عمى مصطمح كاحد لياء المتكمـ؛ فتارة  صٌحةن، أك األكثر استعماال؛

عبركا عنيا بياء المتكمـ، كأخرل عبركا عنيا بياء الممكية، كأخرل بياء اإلضافة، كأخرل 
بياء النفس، كمنيـ مف لـ يكتؼ بكاحد، مثال ذكرىا ابف يعيش في: )شرح المفصؿ( تارة 

ياء النفس، كأخرل بياء المتكمـ، كأخرل بياء اإلضافة؛ ففي المكضع األكؿ: عبر عنيا ب
ياء كالمكضع الثاني: بياء المتكمـ "اعمـ أف  (15)"ياء النفس"متى أضافكا المنادل إلى 

حكمييا أف ييكسىر ما قبميا" المتكمـ
ٌنما خالفناه في (16) كالمكضع الثالث بياء اإلضافة: "كا 

ٍكفنا عمى لفظ .  كقد عبر عنيا بعض النحاة (17)كانقالًبيا" ياء اإلضافةًة الصحيح خى
باصطالح )ياء اإلضافة(، مف ذلؾ ما قالو الرماني عند حديثو عف الياءات: "اإلضافة 
تككف في االسـ كالفعؿ، نحك: ضاربي في االسـ، كضربني في الفعؿ، كالبد قبميا مف 

حتاج إلى النكف معيا فيو ألنو يدخمو النكف، لئال يقع الكسر في الفعؿ؛ فأما االسـ فال ي
ذا كسمناه بياء اإلضافة؛ فيك مشترؾ مع ياء النسبة، كقد أطمؽ سيبكيو (18)الجر" . كا 

،  (19)عمى النسبة: )باب اإلضافة(، كذلؾ في قكلو: "ىذا باب اإلضافة كىك باب النسبة"
بارة عف ياء كأشار صاحب النشر في القراءات العشر إلى ىذه النقطة: كياء اإلضافة ع

كمنيـ مف عبر عنيا بياء  .(20)المتكمـ ...كقد أطمؽ أئمتنا ىذه التسمية عمييا تجكزان 
الممكية، نحك: كتابي؛ فيذه الياء عبر عنيا بعضيـ بياء الممكية، كالممكية تارة ال تككف 

ؽو ًحسىاًبيىوٍ  عمى الحقيقة، قاؿ تعالى: )حسابيو( مرفكع  [20الحاقة، ] ًإنّْي ظىنىٍنتي أىنّْي ميالى
كعالمة الرفع الضٌمة المقٌدرة عمى ما قبؿ ياء المتكٌمـ، ك)الياء( مضاؼ إليو، ك)الياء( 
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، كنسبة الحساب إلى نفسو بضمير الممكية )حسابي( يعني أنو (21)لمسكت ال محٌؿ ليا
ياء التفكر في أعمالو فأدرؾ أف رصيده في السالب!! كما أف استعماؿ )جنازة( مقترنة ب

 (22) ... جنازتيفيا إخوتي ميما شيدتم  :ؿ مف ىذا االسـ استعارة فقط: قاؿتجع
الممكية( عند  ، ككالدم، كتتكرر ىذه الياء )ياءكمثمو قكؿ المتكمـ: إليي، كربي   

كعبر عنيا  .(23)كمعنى النسبة أحد معاني )الياء(. كما في كتابي المتكمميف تجكزا.
قىٍبؿى  صاحب األلفية بػ )ياء النفس( قاؿ:  (24)....اٍلتيًزـٍ مىعى اٍلًفٍعًؿ يىا اٍلنٍَّفًس  كى

كعند حديث شارح اآلجركمية عف نكف الكقاية ذكر اصطالح ياء النفس كفسره بياء    
المتكمـ؛ فقاؿ: "ألف الفعؿ ممنكع مف الكسر، فإذا اتصمت بو ياء النفس كىي ياء 

كىذا الذم الحظو صاحب . كعمى ىذا فكأف ياء النفس ليست مشيكرة، (25)المتكمـ"
كقد أضاؼ اليمني في:  (26) )ياء النفس(" -أحيانان  –النحك الكافي؛ فقاؿ: "كتسمى 

يبقى مشكؿ  (27)شمس العمكـ كدكاء كالـ العرب "كتككف لممتكمـ. كتسمى ياء النٍَّفس"
تسمية )ياء المتكمـ( مطركحا؛ ألف التصحيح غير ممكف، كاجتماع النحاة عمى مسمى 

ممكف الختالؼ المدارس كاألزمنة كالبيئات. كيمكف القكؿ: اخترت استعماؿ كاحد غير 
ف اختمفت األلفاظ،  )ياء المتكمـ( ألنني كجدتو أكثر تكاترا مف غيره، كالمعنى كاحد كا 

، كىذه كميا اصطالحات ال مشاحة فييا إال أف (28)كقالكا: ال مشاحة في االصطالح
األشير، فاختالؼ األسماء ال ييغيّْري ًمف حقيقة المغة كاآلثار تشيد لمقكؿ األكؿ ألنو 

ف كاف األفضؿ تجنُّب األلفاظ المثيرة لإلبياـ كاإليياـ. نفيـ مف ىذا أف  المسميات، كا 
ليذا االصطالح أربعة مسميات، ياء المتكمـ، كىك أشيرىا، كياء الممكية، كياء اإلضافة، 

 كياء النفس.  ،كيقصد بيا المضاؼ لياء المتكمـ
 :مب األول: النحويون وقواعدىم لياء المتكممالمط
، نحك (29)يجكز بناء الياء عمى السككف كيجكز فتحيا حركة وسكون ياء المتكمم:   

ف  ، قاؿ أىؿ المغة: "إف شئت فتحتيا كا  قكؿ المتكمـ: ثكبي أك ثكبيى ككتابي أك كتابيى
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المتكمـ كعدـ  ،كالمسألة  ليس كما ذيكر، بؿ أكسع مف ككنيا فتح ياء(30)شئت سكنت"
( بؿ ىناؾ مكاطف كجكب كجكاز الفتح أك  فتحيا كال تتعمؽ فقط بػ )ثكبي أك ثكبيى

كىناؾ بعض العمماء مف فصؿ ىذا  -كما سيأتي-السككف إلخ، كفي القرآف حسب النقؿ
(، ككذلؾ  ( ك)رحامى األمر؛ فإف جاءت بعد األلؼ فيتحت عمى األصح، نحك: )عصامى

، كيكنى بيا عف المتكمـ إف جاءت بعد ياء الجمع عم ى األفصح، نحك: مسمميَّ
المنصكب إال أنو ال بد مف أف تزاد قبميا نكف كقاية لمفعؿ ليسمـ مف الجر، نحك: 
، كالقاعدة النحكية التي فييا ياء  . كفي المجركر، مثؿ: منّْيى كعنّْيى كلدنيى كقطنيى ضربنيى

مف سٌكف الياء يقكؿ )كتابي( كمف المتكمـ يجكز فييا الفتح كالسككف )كتابي ككتابيىو( 
فتح الياء يقكؿ )كتابيىو(، جاء في: شرح التصريح عمى التكضيح في النحك: "يجكز فتح 
سكانيا، كاختمؼ في أييما أصؿ، فقيؿ: الفتح، كقيؿ: اإلسكاف، كيجمع بينيما  الياء كا 

ثاف؛  بأف اإلسكاف ىك األصؿ األكؿ؛ ألنو أصؿ كؿ مبني كالياء مبنية، كالفتح أصؿ
، كفي ىذا ( 31)ألنو أصؿ ما يبنى كىك عمى حرؼ كاحد، كعمى القكليف اإلسكاف أكثر"

المعنى جاء في: حاشية الصباف عمى شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ: "األصؿ في ياء 
المتكمـ قيؿ السككف, كقيؿ الفتح، كجمع بأف السككف أصؿ أٌكؿ إذ ىك األصؿ في كؿ 

. كيالحظ أنيـ (32)ك األصؿ فيما كضع عمى حرؼ كاحد"مبني كالفتح أصؿ ثاف إذ ى
كميـ عبركا بمفظ )قيؿ( كىك ما يدؿ عمى التقميؿ. كتارة أخرل لنا بناؤىا عمى الفتح أك 

           فمتى تفتح كمتى تسكف؟  تفتح في  -يجكز الكجياف-بناؤىا عمى السككف
( كالمقصكر نحك: عص ، كالمثنى، نحك: أربعة مكاضع:  مع المنقكص، نحك: )راميى امى

              كجمع المذكر -جرا –كمررت بغالميى  -نصبا–كرأيت غالمٌي  -رفعا –جاء غالمامى 
                                    إلى ىذا قائال:السالـ نحك: زيدمَّ رفعا كنصبا كجرا، كأشار ابف مالؾ 

ا أ آًخرى  قىذىا                                                                           يىؾي  لىـٍ  ًضٍيؼى ًلٍميىا اٍكًسٍر ًإذىامى ميٍعتىالن كىرىاـو كى
ًمٍيعييىا ا ٍيًدٍيفى فىًذم جى يىا اٍحتيًذمأىٍك يىؾي كىاٍبنىٍيًف كىزى                             (33)ٍليىا بىٍعدي فىٍتحي

ذه األربعة فيجكز في الياء معو الفتح كأما الخيار بيف الفتح كالسككف؛ فما عدا ى
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كالتسكيف فتقكؿ: غالميى كغالمي
، قاؿ النكرم: "كالفتح كاإلسكاف لغتاف فاشيتاف في ( 34)

جاء في: حجة  (35)القرآف ككالـ العرب، كاإلسكاف أكثر؛ ألف أكثر المتفؽ عميو ساكف"
سكانيا تخفيفا،  القراءات: "في ياء اإلضافة أربع لغات: فتح الياء عمى أصؿ الكممة، كا 

ثبات الياء بعد الياء، كالحذؼ، تقكؿ: ىذا غالميى قد جاء، كغالمي كغالميو  كا 
" .  "فتككف مع االسـ مجركرة المحؿ، كمع الفعؿ منصكبتو، كمع الحرؼ (36)كغالـً

منصكبتو كمجركرتو بحسب عمؿ الحرؼ، نحك: )نفسي، كذكرم، كفطرني، كليجزني، 
ني، كلي(" ض عمماء القراءات في الحديث عف حركة ياء المتكمـ، كمف .  كلقد أفا(37)كا 

ثـ فإنني سأعتمد عمييـ، ألننا بحاجة إلى أقكاليـ، كحسبي أف أشير إلى ما يمكف بو أف 
نعتقد أنو مكؼ لمغرض، كبو نقؼ عمى مكاضع  حركة ياء المتكمـ في القرآف كفي 

كمـ، مف حيث بناؤىا عمى غيره، كيمكف أف أذكر شيئا مما ذكره القراء في يىاء المت
 السككف أـ عمى الفتح، فقد جاء في: )النشر في القراءات العشر(: كىي )ياء المتكمـ(

ا أىجمعيكا )يقصد القراء(عمى ًإسكانوً  : مى كىىك األىكثري لمجيًئًو عمى  (38)عمى ثالثًة أىضريبو
اًعؿه ًإنّْي األصًؿ، نحك:  جى

( ياءن، كمىا أجمعكا عمى فتحًو، كذلؾ 566كجممتيوي ) [30البقرة: ] 
ا أٍف يككف بعدىا ساكف الـ تعريؼ، أك شبيوي، كجممتيو) ( كممةن: 11لميكجب إمى

 ًتيى ًنعمى
رّْكٍت بالفتًح حمالن عمى النَّظيًر فرارنا مفى الحٍذًؼ، أك قبميىا ساكفه    [40البقرة: ] حي

البقرة: ] المٍكضعٍيف في ىيدىامى ( مىكىاًضعى: 8ماتو في )( كم6ألؼه أك ياءه؛ فالًذم بعد ألؼو )

[123طو: ك  ؛38
يَّام كىاً 

 [40البقرة: ]
  فىًإيَّامى

ٍؤيىامى ك ،[51النحؿ:  ] ًفي اٍلمىٍكًضعىٍيفً  ري
   [100ك 43يكسؼ: ]

ٍثكىامى ك امى  [23، يكسؼ] مى كىعىصى
( 72( كمماتو كقعٍت في )9كالذم بعد الياًء ) [18]طو، 

ًإلىيَّ كىي:  مكضعنا
مىيَّ ك [ 55،آؿ عمراف]   يىدىمَّ ك [( مرة16؛ كقد كردت في القرآف لفظ )عمٌي( )72النساء: ] عى

لىدىمَّ ك  [( مرات10؛ كقد كردت )50آؿ عمراف: ]
بىًنيٌ ك [( مرات4)،10النمؿ: ] 

 [( مرات3)، كقد كردت 132البقرة: ]

يىابًنيك
اٍبنىتىيَّ ك [ ( مرات6، كقد كردت )42ىكد: ] 

كىاًلدىمَّ ك [27القصص: ]
   [15؛ كاألحقاؼ: 19النمؿ: ]

ميٍصًرًخيَّ بك
فىٍتًحًو في القرآف فمجمكعو ) [22إبراىيـ: ] ( 212أمىا ما اٍختىمىفيكا ًفي ًإٍسكىاًنًو كى

ـي قىاؿى إً ياءن، منيا الياء التي بعدىا ىمزة مفتكحة، مف ذلؾ:  مىا الى تىٍعمىميكفى  نّْي أىٍعمى
البقرة: ]
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 ي ًإالمنكمنيا الياء التي بعدىا ىمزة مكسكرة:[35
  ،كمنيا الياء التي بعدىا  [249]البقرة

ني أيعيذىاكا  ىمزة مضمكمة 
كمنيا الياء التي بعدىا ىمزة كصؿ مع الـ  [36آؿ عمراف: ]

كمنيا الياء التي بعدىا ىمزة كصؿ مجردة  [124]البقرة،  عىٍيًدم الظَّاًلًميفى التعريؼ نحك: 
ًإنّْي اٍصطىفىٍيتيؾى عف الالـ نحك:

بعدىا ىمزة قطع كال كصؿ، كالتي لـ يقع  [144]األعراؼ،
بيتي لمطائفيفنحك:  ( 39)بؿ حرؼ مف باقي حركؼ المعجـ

. ىذا [26الحج: ، ك 125البقرة: ] 
يبيّْف أف المسألة  ليست كما ذكر بعض المغكييف، بؿ أكسع مف ككنيا فتح ياء المتكمـ 

( بؿ ىناؾ مكاطف في القرآف )كا لقياس كعدـ فتحيا كال تتعمؽ فقط بػ )ثكبي أك ثكبيى
عمييا في غير القرآف( يجب فييا الفتح كالسككف كجكاز الفتح أك السككف، حسب ما نقؿ 

 .-كما سبؽ اإلشارة إليو -إلينا عف طريؽ الركاية
قد أشار بعض النحاة إلى حركة ما  :(40)حركة ما قبل ياء المتكمم لالسم الصحيح    

قبؿ ياء المتكمـ، ىؿ ىذه الحركة حركة إعراب، أـ حركة بناء، أـ ليست بإعراب كال 
بناء؟!  اختمفكا في ىذه الكسرة، فذىب قكـ إلى أنيا حركةي بناء، كليست إعرابنا؛ ألنيا لـ 

ٌنما حدكثييا عف عمًة، كىك كقكعي ياء المتكمـ بعدى ا، كلذلؾ ال تختًمؼ تحديث بعامؿ، كا 
(، بغالًمي( ك)مررت غالًمي(، ك)رأيت غالًميباختالًؼ العكامؿ، أال تراؾ تقكؿ: )جاء 

فتختمؼ العكامؿي في أٌكلو، كال تختمؼ حركةي حرًؼ اإلعراب، بؿ يمـز الكسرى البٌتةى مع 
ف كانت بناءن، فيي عارضةه في االسـ، لكقك  ع الياء إمكاًف تحريكو، إاٌل أف ىذه الكسرة، كا 

بعدىا ...  كقد ذىب قكـه إلى أف ىذه الحركة ليا حكـه بيف حكمٍيف، كليست إعرابنا كال 
بناءن، أما ككنييا غيرى إعراب، فألٌف االسـ يككف مرفكعنا كمنصكبنا كىي فيو، فدٌؿ عمى 
ٍد فييا شيءه مف أسباًب  أنيا غيري إعراب، كأما ككنييا غيرى بناء؛ فألف الكممة لـ ييكجى

د فييا شيءه مف ذلؾ، دؿ عمى أنيا معربة متمكّْنةه، إذ لـ يعًرض فييا ال بناء. فمما لـ ييكجى
 ) ما ييٍخًرجيا عف التمكف، أال ترل أنو ال فىٍرؽى بيف قكلؾ: )غالًمي(، كقكلؾ: )غالميؾى
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ك)غالميوي( في التمكف، كاستحقاًؽ اإلعراب؛ فكما أف )غالمو( ك)غالمؾ( معرباف، 
"فكذلؾ )غالمي(  . كقد أصدر ابف يعيش حكمو بقكلو: "األكؿي أقيسي  . (41)معربه

كذىب قكـ إلى أفَّ المضاؼ إلى ياء المتكٌمـ غير مبنٌي، إذ ال عمَّة فيو تكجب البناء،    
كغير معرب، إذ ال يمكف ظيكر اإلعراب فيو مع صحَّة حرؼ إعرابو، كسمٍَّكه: )خصٌيان( 

عند قكـ، مبنيّّ عند آخريف، كسنبيف ذلؾ عمى أفِّ كالذم ذىبكا إليو فاسد؛ ألنَّو معرب 
تسميتيـ إيَّاه )خصٌيان( خطأ؛ ألف الخصيَّ ذكر حقيقة، كأحكاـ الذككر ثابتة لو، ككاف 

"كذىب قكـ إلى أف اإلضافة لياء  .(42)األشبو بما ذىبكا إليو أف يسمُّكه: )خنثى مشكالن(
كمف األدلة عمى كجكب   .(43)ء"المتكمـ ال معرب كال مبني، كسمكه خصيا، كليس بشي

كسر ما قبؿ ياء المتكمـ قكؿ سيبكيو: "كلك اضطر شاعر فأضاؼ الكاؼ إلى نفسو 
قاؿ: )ما أنتى ًكي(، ك)كىي( خطأ مف ًقبىؿ أنو ليس في العربية حرؼ يفتح قبؿ ياء 

عمى ياء  -مثال–.    كعمى ىذا إذا اضطر شاعر، فأدخؿ  ضمير الكاؼ (44)اإلضافة"
ال بد أف يجرييا عمى ما يقتضيو القياس، فكسر الكاؼ كاجب لمناسبة الياء، المتكمـ 

كليس لو أف يتحرر مف قيكد العربية فيفتح الكاؼ قبؿ ياء المتكمـ بحجة االضطرار، إذ 
كقد أشار )العثيميف(  لك فعؿ ذلؾ ما كجد كجيا صحيحا يحمؿ عميو ىذه الضركرة. 

قبؿ ياء المتكمـ، كلكنو لـ يفصؿ كترؾ  صاحب شرح اآلجٌرمية، إلى كجكب كسر ما
( غالًمي، كيقكـ غالًمي األمر مجمال، مما أدل إلى بتر في القاعدة النحكية،  ")قاـ

كيعني بو المضاؼ إلى ياء المتكمـ، ال بد أف يككف ما قبؿ ياء المتكمـ مكسكرا؛ ألف ياء 
كىذه األحكاـ مبثكثة في كتب النحك، كالمالحظ لـ  (45)المتكمـ ال يناسبيا إال الكسرة"

نيا  نما اكتفكا باإلشارة إلييـ بقكليـ )قاؿ قكـ( ككأف ىذه األحكاـ دكَّ يعينكا أسماء النحاة كا 
مجيكؿ، كقد نسبتي ىذه األقكاؿ )أحكاـ المضاؼ إلى ياء المتكمـ( إلى أصحابيا، كىي 

، كالقكؿ (46)مقدرة في األحكاؿ الثالثةأربعة أقكاؿ: قكؿ عامة النحاة: معرب بحركات 
الثاني: قكؿ ابف مالؾ في: )تسييؿ الفكائد( أنو معرب في الرفع كالنصب بحركة مقدرة، 

 ( 49)كابف الخباز (48)، كالقكؿ الثالث لمجرجاني: أنو مبني(47)كفي الجر بكسرة ظاىرة
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إلى ياء في المرتجؿ: "كالكسرة في آخر االسـ المضاؼ  -أيضا– كقاؿ ابف الخشاب
. كالقكؿ الرابع قكؿ ابف جني في )الخصائص(: أنو ال (50)المتكمـ كسرة بناء عارض"

 .(51)معرب كال مبني
 حركة آخر المقصور والمنقوص والمثنى وجمع المذكر المضاف إلي ياء المتكمم:   

القاعدة النحكية العامة أنو يجب كسر آخر االسـ الصحيح أك شبييو، المضاؼ إلى ياء 
، تقكؿ:كذ المتكمـ كيستثنى  ،جاء غالًمي، كدٍلك، تقكؿ: دلًكم لؾ لمناسبة الياء، كغالـً

كدنيا، تقكؿ: دنيام، كفي الحديث: "كأصمح لي  مف ىذا أربعة أشياء، كىي: المقصكر
، كفتى تقكؿ: فتام، (53)ككمصطفى تقكؿ: مصطفام (52)"التي فييا معاشي دنيام

تقكؿ:  كالمنقكص مثؿ: رامي تقكؿ: رامٌي، كقاضي تقكؿ: قاضٌي، كالمثنى ككالديفً 
ًلكىاًلدىمَّ ربّْ اٍغًفٍر ًلي كالدٌم، قاؿ:  كى

فتح الداؿ عمى أنو تثنية  (54). عند العامة:[28]نكح، 
،  تقكؿ: زيدىٌم كمسممٌي؛  كمسمميفى  . كجمع المذكر السالـ كزيديفى (55)كالد؛ يريد: أبكيو

فيذه األربعة آخرىا كاجب السككف، كذلؾ ألف آخر المقصكر كالمثنى المرفكع ألؼ، 
كآخر المنقكص كالمثنى المجركر كالمنصكب كجمع المذكر مطمقا ياء مدغمة في ياء 

، كتدغـ ياء المنقكص كالمثنى (56)ؾالمتكمـ، كاأللؼ كالحرؼ المدغـ ال يقبالف التحري
كالمجمكع في ياء اإلضافة كقاضي، كرأيت ابني كزيدم، كتقمب كاك الجمع ياء، ثـ 

)بنٌي( جمع ابف، كاألصؿ بنكف لي،  وَأْعَقُبوِني َحْسَرًة ... َبِني  َأْوَدى تدغـ، كقكلو:  
 .(57)كىك مرفكع بالكاك المنقمبة ياء المدغمة في ياء المتكمـ

المعركض في كتب النحك أف إبداؿ ياء المتكمـ ألفا لغة إبدال ياء المتكمم ألفا:    
فاشية في النداء لكثرة النداء؛ ألنيـ يستثقمكف الياء كقبميا كسرة, فيبدلكف مف الكسرة 
فتحة كالياء متحركة, فتقمب ألفا لتحركيا كانفتاح ما قبميا, فيقكلكف: يا غالما، في: يا 

ا قالكا: يا غالماه، فألحقكه ىاء السكت، كلقد عرض النحاة ىذه الفقرة غالمي، فإذا كقفك 
بعٌدة صكر؛ فسيبكيو تحدث عنيا في: )باب نداء المضاؼ إلى ياء المتكمـ( فبدأه بقكلو: 
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 رٌبا"اعمـ أٌف ياء اإلضافة ... قد تبدؿ مكاف الياء األلؼ ألٌنو أخؼ، كذلؾ قكلؾ: )يا 
، كابف السراج (58)غالماه("يا ) فعؿ( فإذا كقفت قمت:ال تغالما تجاكز عٌنا(، ك)يا 

تحدث عنيا بعنكاف: )شرح االسـ المنادل الثاني كىك المضاؼ( كعمؿ إبداؿ ياء المتكمـ 
تجاكز  رٌباألفا لخفة األلؼ "قد يبدلكف مكاف الياء األلؼ؛ ألنيا أخؼ عمييـ، نحك: )يا 

كيا  أىباه(, كعمى ىذا يجكز: )يا الماهغال تفعؿ( فإذا كقفت قمت: )يا  غالماعٌنا( ك)يا 
. أما ابف يعيش فذكر في إبداليا ألفا عند حديثو عف المغات )الميجات( فييا: (59) أيماه("

، كذلؾ أنيـ استثقمكا الياءى كقبميا كسرةه  المغة الرابعة أف تٍبًدؿ مف الياء ألفنا، ألنيا أخؼُّ
الكسرة فتحةن، ككانت الياء متحرّْكةن، فانقمبت  فيما كثير استعماليو، كىك النداءي، فأبدلكا مف

( ك)يا غالًمي( في )يا زيداك)يا  غالما(الياءي ألفنا لتحرُّكيا كانفتاح ما قبميا، فقالكا: )يا 
ذا كقفكا ألحقكه الياءى لمسٍَّكت، فقالكا: )يا زيًدم فاء األلؼ،  زيداٍه(( ك)يا غالماه(؛ كا  لخى

زيداهي( قميؿ؛ ألف األلؼ بدؿه مف الياء، كليس االختيار )يا كمف يقكؿ: )يا غالماهي(  ك)يا 
( حتى تيٍبدىؿ منيا األلؼي  غالًميى
.   كقد كقؼ )الغالييني( عند المنادل المضاؼ إلى (60)

ياء المتكمـ، كتبع بعض القدماء في أف األكثر حذؼ ياء المتكمـ، كجكاز إثباتيا ساكنة، 
تىاأىٍف تىقيكؿى نىٍفسه كاستشيد بقكلو تعالى:  ٍسرى يىا حى

فقاؿ: يجكزي قمبي الكسرًة فتحةن   [56]الزمر،
تىاأىٍف تىقيكؿى نىٍفسه يى كقكلو تعالى: (61)كالياء أىلفا ٍسرى كصاحب )النحك الكافي( كاف  .ا حى

( بعنكاف: )المنادل المضاؼ إلى ياء المتكمـ( كقد كاف بال 131حديثو في المسألة رقـ:)
اؤىا عمى الفتح بعد فتح ما قبميا )الحديث عف ياء المتكمـ( ثـ قمبيا ألفا؛ نحك: شكاىد "بق

( )يا فرحيعمى التقصير( كاألصؿ: )يا حسرتا بإنجاز ما فرض اهلل( ك)يا فرحا )يا 
 .(62) ("حسرتا(  )يا فرحاي( ثـ صار: )يا حسرت(  )يا فرحي( ؛ فصار: )يا حسرتي

نالحظ أف إبداؿ الياء ألفا تمٍت دراستيا عند النحاة في مكضكع المنادل، كقد أجمع    
كؿ النحاة عمى صحة إبداؿ الياء ألفا، كعمؿ بعضيـ ذلؾ لمخفة كلكثرة االستعماؿ، 

ء عند حديثو عف لغات شرح المفصؿ ذكر أنيا مف لغة طيكنجد ابف يعيش في 
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ككجدتي أنو  -إال قميؿ منيـ– ال قرآنان كال شعران العرب، ككانت أمثمة أغمب النحاة جيمالن 
ال فرؽ في طريقة عرض األحكاـ لمنحاة كلـ يتعرضكا لمخالؼ، ككأف الحكـ  كاضحان 
في المادة العممية، كلـ تكف ميمتيـ إال التبسيط أك الشرح أك التفسير، غير أني 

كالعمة، كلـ يعيف الحظت مف بعضيـ أنو قد بدا التكمؼ كاضحان في إثبات األحكاـ 
نَّما قمبت ألفان؛ ألفَّ الصَّكت معيا أتـ، كنداؤه عمى سبيؿ المجاًز، كأنَّو قاؿ:  القائؿ: "كا 

 .(63))ىذا أكانيؾ فاحضر( ... كقيؿ: ىذه ألؼ الندبة"
دراسة كمناقشة آلراء القراء كالٌنحاة في ثالثة شكاىد، ياء المتكمِّم بين الفتح والكسر:    

ف, كشاىد مف الحديث الشريؼ، كشاىد مف النظـ، كىذه الشكاىد تشتمؿ شاىد مف القرآ
َما َأَنا ِبُمْصِرِخُكْم َوَما عمى ياء المتكمّْـ بيف الفتح كالكسر؛ فالشاىد القرآني: قاؿ تعالى: 

ِبُمْصِرِخي  َأْنُتْم 
األصؿ فتح ياء المتكمـ، كىي القراءة لعامة القراء، كذلؾ ألف  [22]إبراىيـ، 

أصمو: بمصرخينٌي، سقطت النكف لإلضافة؛ فاجتمع الساكناف؛ فحركت الثانية بالفتح؛ 
كذلؾ أف الساكف إذا  (64)ألنيا ياء المتكمـ ردت إلى أصميا، ككسرت في قراءة )حمزة(

ىذه المسألة )كسر ياء المتكمـ(  ، كقد ذكر العمماء آراءىـ في( 65)حرؾ حرؾ بالكسر
في ىذه اآلية: قاؿ الفراء متحدثا عف قراءة حمزة كاألعمش: "كقد خفض الياء مف قكلو 

)ًبميٍصًرًخٌي( كٍىـه منو، كقٌؿ مف سمـ منيـ عف خطأ"
، كقاؿ أيضا الزجاج: ىذه قراءة (66)

يزيدكف عمى  ، كقاؿ قطرب: ىذه لغة بني يربكع( 67)رديئة كال كجو ليا إال كجو ضعيؼ
كرٌد )القشيرم( عمى ىذه األقكاؿ بقكلو: كالذم يغني عف ىذا أف  .(68)ياء اإلضافة ياء

فال يجكز أف يقاؿ فيو ىك: خطأ، أك  -صمى اهلل عميو كسمـ- وما يثبت بالتكاتر عن
قبيح، أك ردمء، بؿ ىك في القرآف فصيح، كفيو ما ىك أفصح منو، فمعؿ ىؤالء أرادكا 

عمى الذيف  -أيضا–. كقد رد ابف زنجمة (69)م قرأ بو حمزة أفصح أف غير ىذا الذ
يقبّْحكف قراءة )حمزة(، في: حجة القراءات "كىأما حمزة فميس الحنا عند الحذاؽ؛ ألف 
الياء حركتيا حرىكة بناء ال حرىكة إعراب، كالعرب تكسر اللتقاء الساكنيف كمىا تفتح، قاؿ 
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: ًإنَّيا بالخفض لحسنة" )اٍلجٍعًفٌي( سىأىلت أىبىا عىٍمرك عف . (70)قكلو: )بمصرخٌي( فقاؿى
كقكلو ىذا فيو نظر؛ فقد كرد أف أبا عمرك ابف العالء سئؿ عف ذلؾ؛ فقاؿ: "إنو لحسف، 
تارة إلى فكؽ، كتارة إلى أسفؿ، يعني فتح الياء في )مصرخٌي( ككسرىا، كالذيف نقمكا 

عمرك أجاز الكسر اللتقاء ىذه الحكاية يحتجكف بيا لحمزة، كيذىبكف إلى أف أبا 
ف صحت الحكاية عنو فما قاليا إال متيزئان عمى معنى العكس، كما قاؿ  الساكنيف. كا 

        ال يمنع الّناس منّي ما أرادت، وال  أعطييم ما أرادوا، حسن ذا أدبا الغنكم: 
أحسف  أم ليس ذلؾ بحسف، كىذا كما يقكؿ الٌرجؿ لكلده إذا رآه قد فعؿ فعالن قبيحان: ما

ككجو أبك الفتح ليذه المسألة قائال: كسر الياء في نحك  (71)ىذا! كىك يريد ضٌد الحسف
ىذا )إشارة إلى اآلية( ضعيؼ؛ استثقاال لمكسرة فييا كىربا إلى الفتحة،... إال أف لمكسرة 

ا أىٍنتيـٍ ًبميٍصًرًخيّْ  كجيا ما، كذلؾ أنو قد قرأ حمزة:  مى ـٍ كى ا أىنىا ًبميٍصًرًخكي فكسر الياء  مى
اللتقاء الساكنيف مع أف قبميا كسرة كياء، كالفتحة كاأللؼ في )عصاًم( أخؼ مف 

") كيمكف القكؿ: إف قراءة الكسر صحيحة؛ ألف قياسيا  .(72)الكسرة كالياء في )بمصرًخيّْ
في النحك صحيح؛ كألنيا مكافقة لصحة السند، كمكافقة لمرسـ العثماني، كمكافقة لكجو 

إذان فإف المشكمة ىي الغمكض الذم أحاط بالمسألة، كألٌف  .(73)العربية مف أكجو المغة
كالـ النحاة متداخؿ يعكزه التنظيـ؛ كبناء عمى ما سبؽ؛ فإنيـ اضطربكا في قراءة: 
)بمصرًخٌي( ىؿ حركة ياء المتكمـ الكسر أـ الفتح؟ أجمعكا أف األصؿ الفتح، كلكف 

مكقؼ العمماء مف ىذه القراءة متفاكت،  -كما سبؽ–بعض القراء قرأىا بالكسر، ككاف 
أما  قد رد بعض العمماء عمى المانعيف.منيـ مف لٌحف كمنع القراءة، كمنيـ مف جكزىا، ك 

، "الشاىد في الحديث الشريؼ؛ فيك:  َبْيرُ  َوَحَواِرىِّ ِلُكلِّ َنبٍِّي َحَواِرىٌّ اختمؼ العمماء   "الزُّ
 ) ( فركاه أكثر العمماء )كحكارمّْ كىاًرمّْ كركاه بعضيـ بفتح  -بكسر الياء-في ضبط )كىحى

( بالفتح، كىك منسكب إلى )حكار( مخفؼ؛ فأما )حكارٌم(  الياء، مثؿ: )مصرخيَّ
( بكسر الياء، جاء في: شرح النككم عمى مسمـ: (74)مشدد ؛ فتقكؿ في إضافتو )حكارمّْ
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قًّْقيفى ًبفىٍتًح اٍليىاًء كىميٍصًرًخيَّ "قىاؿى اٍلقى  مىاعىةه ًمفى اٍلميحى بىطىوي جى ٍبًطًو فىضى اًضي: اٍختيًمؼى ًفي ضى
ـٍ ًبكىٍسًرىىا" بىطىوي أىٍكثىريىي كىضى
( قاؿ القاضي عياض: (75) ؛كنقؿ السيكطي النص )كحكارمّْ

ثرىـ اختمؼ في ضبطو فضبطو جماعة مف المحققيف بفتح الياء كمصرخيَّ كضبطو أك
كىاًرٌم(:  (76)بكسرىا فَّ حى ؛ كجاء في: حاشية السندم عمى سنف ابف ماجو قكليو: )كىاً 

ةن  "أصموي باإلضافة إلى ياًء المتكمـ، لكف حذفًت الياءي اكتفاءن بالكسرًة، كقٍد تبدَّؿ فتحى
الى .كأضاؼ ذاكرا العمة كالكجو: "ىىذىا تىٍخًفيؼه (77)لمتىخفيًؼ، كييركىل بالكسرًة كالفتحًة"

؛ فاستثقميكا؛ فحذفيكا إحدىل يائًي  يينىاًسبي االكتفاءى، كالكجوي في الفتًح أنَّو اجتمعى ثالثي ياءاتو
النسبًة، ثـي أدغميكا الثىانية في ياًء المتكمّْـ، كياًء الميتكمّْـ تفتحي ًسيَّمىا عندى التقاًء السَّاكنيًف؛ 

أما  (78)اءي المتكمّْـً أك إحدل يائًي الٌنسبة" فاختالؼي الٌركايتيًف مبنيّّ عمى أفَّ المحذكؼى ي
 ... َقاَلْت َلُو َما َأْنَت ِباْلَمَرِضيِّ ِفيِّ  َقاَل َلَيا َىْل َلِك َيا تَا:   الشاىد مف النظـ

( حيث كسر ياء المتكمـ،  (79)كمعناه: يا ىذه ىؿ لؾ فٌي؟    كالشاىد فيو قكلو: )فيّْ
لفصيح الشائع في االستعماؿ، ككسرىا لغة قميمة، كفتحي ياء المتكمـ المدغـ فييا ىك ا

ثـ ذكر العمماء في ذلؾ تكجييات: أف  (80)حكاىا أبك عمرك بف العالء، كالفراء، كقطرب
الكسر عمى أصؿ التقاء الساكنيف، كذلؾ أفَّ ياء اإلعراب ساكنة كياء المتكمـ أصميا 

بو ىاء الضمير في أفَّ كالِّ السُّككف، فمما التقيا كسرت اللتقاء الساكنيف؛ ثـ أنيا تش
منيما ضمير عمى حرؼ كاحد ك)ىاء(  الضمير تكصؿ بكاك إذا كانت مضمكمة، كبياء 
مٍيًو(  إذا كانت مكسكرة، كتكسر بعد الكسرة كالياء ساكنة؛ فتكسر كما تكسر الياء في: )عى

عمى ياء كبنك يربكع يصمكنيا بياء، كزعـ قطربه أنيا لغة بني يربكع؛ فإنو قاؿ: يزيدكف 
اإلضافة ياء؛ كقاؿ الفراء: فإف يؾ ذلؾ صحيحان، فيك مما يمتقي مف الساكنيف فنخفض 

. كقد تحدث صاحب )التحرير كالتنكير( عمى ىذه المسألة، كذكر العمة، (81)اآلخر منيا
، كأنشد في  كنسب الرجز، كذكر أقكاؿ العمماء: ًإالَّ أفَّ كسرى ياًء المتكمّْـً في مثمًو نادره

:   تنظي            َقاَل َلَيا َىْل َلِك َيا تَا ِفيِّ ... ًر ىذىا الٌتخٌمًص بالكسًر قكؿي العجميّْ
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، كعٍف بًف  أراد: ىؿ لؾً  : زعـى قطربه ًإٌنيا لغة بني يٍربيكعو فٌي يىا ىذًه؟ كقاؿى الفارسيّْ
العالًء أٌنو أىجاز الكسر، كاتٌفؽى الجميعي عمى أٌف الٌتخٌمص بالفتحة في مثمًو أشيري مف 

ف كاف الٌتخٌمصي بالكسرًة ىك القياس  .(82)الٌتخٌمًص بالكسرًة كا 
 ... لوالده ليسْت بذات عقاربِ لعمٍرو نعمة بعد نعمة  عميِّ  كمثمو:

 (83)َواَل ِبَميَت َواَل َلو أنِّيِبَمْيَف َوَلْسُت ِبرَاِجٍع َما َفاَت ِمنِّي ... 
 إعراب ياء المتكمم وأحكام أخرى: المطمب الثاني

تكممة لمفائدة فقد جمعتي بعضا مف األمثمة لتككف نماذجا لإلعراب؛ فعالمة ياء    
المتكمـ أنيا  تككفي زائدةن عمى الكممًة أٍم ليسٍت مف األصكؿ فال تجيءي الما مف الفعًؿ 
، ككزف نىٍفًسي:  أك االسـ؛ فيي كيىاء الٌضميًر ككافو؛ فتقكؿي في نفسي: نفسوي كنفسؾى

ًفي ييكرمني: ييكرموي فىٍعًمي، كىكذا ف ; كى ًفي ضربني: ضربوي كىضربؾى ي بقية األمثمة، كى
نىؾ، كفي ًلي: لوي كلؾ، أما األمثمة: فػ)قاـ  ، كفي ًإنّْي: ًإنَّو كا  ييكرمؾى ( الميـ ال بد غالميكى

أف تككف مكسكرة؛ ألنو اسـ صحيح، كألف ياء المتكمـ ال يناسبيا إال الكسر، فػ )غالًمػػػػػػ( 
كع بالضمة المقدرة عمى ما قبؿ ياء المتكمـ منع مف ظيكرىا اشتغاؿ المحؿ فاعؿ مرف

مجتيد( فػ  أخيبحركة المناسبة، كالياء لممتكمـ في محؿ نصب مفعكؿ بو. كنحك: )
)أىًخػػػػ( مبتدأ: مرفكع، كعالمة رفعو ضمة مقدرة عمى ما قبؿ ياًء المتكمـ منع مف ظيكرىا 

ضاؼ كالياء لممتكمـ في محؿ جر مضاؼ إليو. كنحك: حركةي المنىاسىبىًة، ك)أًخػػ( م
زيد( )ضربىػػػػػػ(: فعؿ ماض مبني عمى الفتح، كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره:  ضربػػػىني)

ىك، كالنكف لمكقاية، كالياء ضمير متصؿ مبني في محؿ نصب مفعكؿ بو. 
في محؿ جر؛ ( فػ )فضيًفػػػػ( مبتدأ، مرفكع بضمة مقدرة، كالياء  ضيفي أكرمفكنحك:)

ألنيا مضاؼ إليو،  ك)أىٍكرىمىًف( ماض مبني عمى الفتح، كالنكف لمكقاية، كياء المتكمـ 
الصفح(: )مف( حرؼ جر، النكف  مٌنيالمحذكفة في محؿ نصب مفعكؿ بو. كنحك: )
فيؾ أمؿ( الالـ: حرؼ جر مبني عمى  ليلمكقاية، كالياء لممتكمـ في محؿ جر، كنحك: )
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كمـ في محؿ جر، يالحظ أف ىناؾ نكع مشترؾ بيف محؿ النصب الكسر، كالياء لممت
كمحؿ الجر، كىذا النكع المشترؾ بينيما ثالثة ضمائر؛ ياء المتكمـ، ككاؼ المخاطب 
بنكعيو؛ كىاء الغائب بنكعيو، كيالحظ أيضا: أف ياء المتكمـ إف كانت مجركرة بحرؼ 

ف  جر فإف كاف حرؼ الجر )ًمف( أك )عٍف( كجب اإلتياف بنكف الكقاية، كحذفيا شاذ؛ كا 
كاف حرؼ الجر غيرىما كجب حذؼ النكف. إذنا ياء المتكمـ تككفي مع االسـً مجركرةى 
المحٌؿ، كمع الفعًؿ منصكبتوي، كمعى الحرًؼ منصكبتوي كمجركرتوي بحسًب عمًؿ الحرًؼ. 

ثر لـ أعىل )ياء المتكمم( من الضمائر التي قد تكون بمنزلة المنفصمة؟ كىناؾ سؤاؿ: 
عمى قكؿ يفيد أف ياء المتكمـ  بمنزلة المنفصمة )حسب اطالعي المتكاضع( غير الذم 

ًليّْيى ًإفَّ كرد في )إعراب القرآف العظيـ( لألنصارم في قكلو:  المَّوي  كى
"إف  [196]األعراؼ، 

قيؿ: جاز ذلؾ؛ ألف الثالثة ياء النفس، كياء   قيؿ: كيؼ ساغ الجمع بيف ثالث ياءات؟
تككف ياء النفس )إيام( مف الضمائر المنفصمة  . أم:(84)نزلة المنفصمة"النفس بم

 كتختص حينئذ بمحؿ النصب، إف ىذا السؤاؿ مىٍسيكّّ عنو كعف جكابو مف النحاة.
ياء المتكمـ ال تككف في محؿ رفع، كلكنيا قد تقع أحيانا بعد ياء المتكمم بعد )لوال(: 

لضاع  مى لضاع الحؽ(  ك)لكال زيده )لكال( كالتي ال يقع بعدىا إال المبتدأ، فيقاؿ: )لكال 
الحؽ( قاؿ في: )شرح التصريح عمى التكضيح( متحدثا عف ياء المتكمـ: "فإنيا ال تككف 

كىؿ ىذا التعبير  مير الكاقع بعد )لكال(؟. فكيؼ يعرب ىذا الض(85)في محؿ رفع أصال"
)لكالم( أىك جائز أـ ال؟ فقاؿ أبك العباس : جائز أك غير جائز؟ اختمؼ النحاة في مثؿ

المبرد: ىك تعبير غير جائز عربية، كقد ناقش سيبكيو كاألخفش كاستشيد بالنظـ كجاء 
ع بعدىا الظاىر بآية: أما )لكالؾ( فإف سيبكيو يزعـ أف )لكال( تخفض المضمر كيرتف

، فيقاؿ: إذا قمت )لكالؾ( فما الدليؿ عمى أف الكاؼ مخفكضة دكف أف تككف (86)باالبتداء
فتقكؿ إنؾ تقكؿ لنفسؾ: )لكالم( كلك  ؟منصكبة، كضمير النصب كضمير الخفض



  Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 2, No. 8, June. 2017 

Published on Web 01/6/2017           

 م1027 ونيوي ،الثامنـــ العدد  الثانيالمجمد  ،ليبيا ،جامعة مصراتة ،المجمة العممية لكمية التربية 
  

018 

 

 كانت منصكبة لكانت النكف قبؿ الياء، كقكلؾ: رماني كأعطاني، قاؿ يزيد بف الحكـ 
 طحت كما ىوى ... بأجرامو من قمة النيق منيوي لواليوكم موطن  الثقفي:

ف كاف ىذا جائزان، فمـ ال  ؟فيقاؿ لو الضمير في مكضع ظاىره، فكيؼ يككف مختمفان   كا 
كزعـ )األخفش سعيد(  ؟يككف في الفعؿ كما أشبيو، نحك: )إٌف( كما كاف معيا في الباب

فض كالنصب، فيقاؿ: أنو ضمير مرفكع، كلكف كافؽ ضمير الخفض، كما يستكم الخ
ف ىذا خطأ ال يصمح، إقاؿ أبك العباس: كالذم أقكلو  ؟عفيؿ ىذا في غير ىذا المكض

﴾، كما قاؿ عز كجؿ: (87)إال أف تقكؿ: لكال أنت لىٍكال أىٍنتيـٍ لىكينَّا ميٍؤًمًنيفى
كقاؿ   [31]سبأ، 

غيره مف العمماء: ىك جائز لكركده في كالـ العرب المحتٌج بكالميـ، غير أنو ليس 
بالمنيج المطرد، قاؿ أبكسعيد السيرافي: "ما كاف ألبي العباس المبرد أف يسقط 

 ما االستشياد بشعر رجؿ مف العرب قد ركل قصيدتو النحكيكف كغيرىـ، كال أف ينكر
كقاؿ محمد محيي الديف معارضا المبرد:     (88)العرب"أجمع الجماعة عمى ركايتو عف 

"كما كاف ألبي العباس المبٌرد أف ينكر كركد مثؿ ىذا التعبير عف العرب، كىك يركم 
ىذا البيت في الكامؿ"  يمكف القكؿ لقد اختمؼ النحاة في صحة ىذا التعبير، كليـ فيو 

(  ف ي محؿ جر بػ )لكال(  ك)لكال( ثالث مذاىب: مذىب سيبكيو: ياء المتكمـ في )لكالمى
كمذىب الككفييف، كاألخفش مف البصرييف: أف الضمير المتصؿ ( 89)حينئذ حرؼ جر

)الياء( مكضكع مكضع الضمير المنفصؿ؛ كمحمو مف اإلعراب الرفع؛  كمذىب المبرد: 
 .(90)أف ىذا االستعماؿ خطأ، لـ يرد عف العرب

مف المسائؿ المتفؽ عمييا عند النحاة نون الوقاية والغرض منيا ومواضع دخوليا:    
عمى بعض الكممات، كالغرض منيا كقاية الفعؿ مف الكسر  كجكب دخكؿ نكف الكقاية

)أما االسـ فال يحتاج إلى النكف معيا ألنو يدخمو الجر( قاؿ الرضي: "اعمـ أف نكف 
، كجاء (91)الكقاية إنما تدخؿ الفعؿ لتقيو مف الكسر؛ ألف ما قبؿ ياء المتكمـ يجب كسره"

، كجب الفصؿي بينيما بنكفو  في: جامع الدركس العربية: "إذا لحقت ياءي المتكمـ الفعؿى
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)أم: تىٍحفىظيوي منوي( تقكؿ: (  92) تيسمى )نكف الكقاية( ألنيا تىقي ما تىتَّصؿي بو مف الكسر"
ىند؛ كرىمٍتني أأنت، ك  كرٍمتىنيأنتـ، كأى تكرمكنىني ، ك أٍكرٍمنيبكر، ك  ييكرمينيزيد، ك  أكرىمىًني

أما مكاضع دخكليا باإلجماع؛ فإنيا  تمحؽ )نكف الكقاية( الكممة إف كانت ياء  المتكمـ 
، أك إف كانت ىذه الياء منصكبة كناصبيا حرؼ أكرمنيمنصكبة، كناصبيا فعؿ، نحك: 

ـٍ  ناسخ، نحك: )ليت(  فإف نكف الكقاية ال تحذؼ منيا  يىالىٍيتىًني كيٍنتي مىعىيي
 [ 73 ]النساء،

ف حذفت ال تحذؼ إال شذكذا؛ أما )لعؿ( فاألفصح ال تمحقيا النكف  لىعىمّْي أىٍبميغي كا 
اأٍلىٍسبىابى 

      قىٍد بىمىٍغتى ًمٍف لىدينّْي عيٍذرنا ؛ أما )لدف( فاألفصح إثبات النكف  [36‘]غافر
الحرؼ، نحك: )إنَّني( كىي جائزة الحذؼ كاإلثبات في األحرؼ المشبية  اأم [76]الكيؼ، 

بالفعؿ: )إٌني(، كما تمحؽ أيضان قبؿ )الياء( المجركرة بحرفي )مف( ك)عف( كبأفعاؿ 
قاؿ ابف  (93)كحاشاني -عكداني -كخالني -كعٌني -)خال( ك)عدا( ك)حاشا(. )ًمٌني

قىٍبؿى يىا النٍَّفًس مىعى اٍلًفٍعؿً  مالؾ: لىٍيسي قىٍد نيًظـٍ  كى  التيًزـٍ ... نيكفي ًكقىايىةو كى
يَّرىا كيٍف ميخى ٍع لىعىؿَّ اٍعًكٍس كى مى لىٍيًتي نىدىرىا... كى لىٍيتىًني فىشىا كى  كى

يَّرىا كيٍف ميخى ٍع لىعىؿَّ اٍعًكٍس كى مى فَّفا ... كى  ًفي اٍلبىاًقيىاًت كىاٍضًطرىاران خى
ًفي ...  ٍذؼي أٍيضان قىٍد يىًفيكًفي لىدينّْي لىديني قىؿَّ كى قىٍطًني اٍلحى قىٍدني كى

(94) 

عمى  -أيضا–كمثمما أجمعكا عمى الغرض مف نكف الكقاية كمكاضعيا؛ فقد أجمعكا    
، كلكف الخالؼ كقع في )أفعؿ (95)تعريفيا، كىي: "نكف مكسكرة تمحؽ قبؿ ياء المتكمـ"

( بناء عمى ما عندىـ يأحسن التعجب( ىؿ تمزمو نكف الكقاية أـ ال؟ جكز الككفيكف )ما
كأما البصريكف فاحتجكا بأف قالكا: الدليؿ عمى أنو فعؿ أنو إذا . (96)مف أنو اسـ ال فعؿ

ًصؿى بياء الضمير دخمت عميو نكف الكقاية، نحك: )ما   أظرفنيعندؾ( ك )ما  أىٍحسىنىًنيكي
السـ، في ظنؾ( كنكف الكقاية إنما تدخؿ عمى الفعؿ ال عمى ا أعممنيفي عينؾ(  ك)ما 

أال ترل أنؾ تقكؿ في الفعؿ: )أىٍرشىدىًني( ك)أسعدني( ك)أبعدني( كال تقكؿ في االسـ: 
)مرشدني( كال )ميٍسًعدني(
.كعميو فإف دخكؿ نكف الكقاية عمى )اسـ الفعؿ( مذىب (97)

البصرييف، أما الككفيكف فيذىبكف إلى أف )أفعؿ( في التعجب اسـ، كأنو جامد ال 
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كجب أف يتصرؼ؛ ألف التصرؼ مف خصائص األفعاؿ، فمما يتصرؼ، كلك كاف فعال ل
 لـ يتصرؼ ككاف جامدنا كجب أف يمحؽ باألسماء، كقد رد ىذا ابف األنبارم كفنده. 

 حذف ياء المتكمم  : المطمب الثالث
يمكف جمع المكاضع التي تحذؼ فييا )ياء المتكمـ(: تحذؼ في النداء، كفي الكقؼ ،   

كفي الدعاء، كفي الفكاصؿ )التسجيع( كفي حفظ التكازف؛ كألجؿ التخفيؼ؛ أما المكضع 
األكؿ: فتحذؼ في النداء؛ لمشابية الياء التنكيف كلكثرة االستعماؿ، كلـ يشر أغمب 

الياء التنكيف( كأشار جٌميـ إلي )كثرة االستعماؿ( كقد أشار النحاة إلى تعميؿ )مشابية 
ابف يعيش إلى العمتيف بقكلو: "لـ ييٍثًبتكا الياءى ىا ىنا )يقصد في النداء(كما لـ يثبتكا 
التنكيفى في المفرد، نحك: )يا زيدي( ألنيا بمنزلتو، إذ كانت بدالن منو، كذلؾ أف االسـ 

نىى ليا، كال تقكـ بنفسيا إالَّ أف تككف في االسـ المضاؼ مضاؼه إلى الياء، كالياءي ال مع
إلييا، كما أف التنكيف ال يقـك بنفسو ... فمٌما كانت الياءي كالتنكيف كبدالن منو، حذفكىا في 

، كالسيكطي ذكر عمة (98)المكضع الذم ييٍحذىؼ فيو التنكيف تخفيفنا لكثرًة االستعماؿ"
نكيف: "كغمب الحذؼ لكثرة استعماليا في النداء مع )كثرة االستعماؿ( كلـ يذكر عمة الت

، كمثؿ السيكطي كرد عند )محمكد صافي( (99)كسر الميـ داللة عمى الياء المحذكفة"
الًَّذيفى آمىنيكا ًعبىادً قيٍؿ يىافي إعرابو اآلية: 

")عباد( منادل مضاؼ منصكب  [10]الزمر، 
المحذكفة لمتخفيؼ اتباعا لقراءة كعالمة النصب الفتحة المقٌدرة عمى ما قبؿ الياء 

ف األفصح حذؼ الياء كلـ يذكر عمة الحذؼ في قكلو إ،  كذكر األشمكني (100)"الكصؿ
فىاتَّقيكفً  ًعبىادً يىا تعالى: 

"األفصح كاألكثر مف ىذه األمثمة األكؿ كىك حذؼ    [16]الزمر، 
. أما المكضع الثاني: حذؼ الياء لمكقؼ؛  فذكرىا قمة مف (101)الياء كاالكتفاء بالكسرة"

النحاة؛ ففي)الكتاب( تحت عنكاف: )ىذا باب ما يحذؼ مف األسماء مف الياءات في 
ذكر فيو عمة حذؼ ياء المتكمـ لمكقؼ، كجاء باآلية كذكر القراءة فييا، ثـ  (102)الكقؼ(

 عمى الكقؼ. كقاؿ النابغة:    [15]الفجر،  رىمىفً أىكٍ  فىيىقيكؿي رىبّْياستشيد بالنظـ: قرأ أبك عمرك: 
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 ِمنّ  إذا حاَوْلَت في أسٍد ُفُجورًا ... فإنِّي َلْسُت ِمْنَك وَلْستَ 
 إنّ وىْم َوَرُدوا الِجَفار َعَمى تميٍم ... وىْم أْصحاُب يوِم ُعكاَظ  : أيضا يريد: مني، كقاؿ

حذؼ الياء في الكقؼ: حذفت ياء كجاء في: )أمالي ابف الشجرم( ما يفيد  يريد: إني.
بّْي كقراءة مف قرأ:  (103)المتكٌمـ في الكقؼ غير أف ىناؾ مف العمماء مف  .أىٍكرىمىفً رى

خالؼ ما ذكره سيبكيو كابف الشجرم، فعندىـ أف الياء حذفت لمناسبة الفاصمة أك 
لمكقاية لالختصار؛ فقد جاء في: )الجدكؿ في إعراب القرآف(  ")النكف( في )أكرمف( 

؛ كفي: )إعراب القرآف كبيانو( (104)جاءت قبؿ ياء المتكٌمـ التي حذفت لمناسبة الفاصمة"
"فأما اإلنساف فقائؿ ربي أكرمني كقت االبتالء، كربي: مبتدأ، كجممة أكرمني: خبر، 

. كلـ يذكر الرضي مكضع الحذؼ في: )شرح (105)كحذفكا الياء مف )أكرمف( اختصارا"
يجكز الكقؼ عميو بحذؼ الياء كسككف النكف"، كقكلو تعالى: شافية ابف الحاجب( "

 بّْي أىٍكرىمىفرى
. كيمكف االستشياد بآية أخرم لندلؿ عمى مكضع حذؼ ياء المتكمـ (106)

]الزمر  الًَّذيفى يىٍستىًمعيكف (17) ًعبىادً كىأىنىابيكا ًإلىى المًَّو لىييـي اٍلبيٍشرىل فىبىشٍّْر لمكقؼ،  قاؿ تعالى: 

تبقى مفتكحة، كعند الكقؼ عمى  (18)عند كصميا باآلية:  (17)فالياء في اآلية:  [17،18
تحذؼ بسبب الكقؼ، "عف اليزيدم مفتكحة في الكصؿ، محذكفة في الكقؼ،  (17)اآلية 

أما المكضع  .(107)كىك عندم قياس قكؿ أبي عمرك في اتباع المرسكـ عند الكقؼ"
لدعاء؛ فإذا أضفت لفظ )الرب(  خاصة تحذؼ ىذه الثالث: فيك حذؼ ياء المتكمـ في ا

الياء، قاؿ في البرىاف في عمكـ القرآف:  كذلؾ سقطت )ياء المتكمـ( في مكطف الدعاء، 
اٍغًفٍر ًلي كىأًلىًخي رىبّْ قىاؿى مثؿ: 

عمى حذؼ الياء لعدـ اإلحاطة بو عند  [151]األعراؼ، 
كيالحظ أف ىذا المكضع قؿَّ مف . (108) التكجو إلى اهلل تعالى لغيبتنا نحف عنا اإلدراؾ

كربما نعمؿ ذلؾ بأنو ال فرؽ بيف النداء كالدعاء  -حسب اطالعي–ذكره مف النحاة 
)النحك الكافي( إلى ىذا المكضع إشارة خفٌية، عند حديثو عف في ، كقد أشارلغكيا

 )إضافة ياء المتكمـ(: "الياء محذكفة مف غير عكض عنيا، مع كجكد ما يدؿ عمييا،
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،  كجاء في كتاب (109)كالكسرة قبميا، مثؿ: يا رب ساعد، كأصميا: يا ربي"
]األعراؼ،  'اٍغًفٍر ًلي رىبّْ : "كحذؼ المضاؼ إليو يكثر في ياء المتكمـ نحك: (110)الكميات

 ( 111)الفكاصؿ )التسجيع(  الرابع: فيك حذؼ ياء المتكمـ فيأما المكضع  [151
"اصطمحكا أيضان عمى حذؼ ياء النفس في التسجيع, نحك قكليـ: )كممف( ك )قاتمف(, 

فيقكؿ ربي كىذا جائزه صحيحه في التسجيع, كالنحكيكف يسمكنو الفكاصؿ, كمثمو: 
 كما قاؿ األعشى: أكرمف

 (112)يأتينفيل يمنعني ارتيادي البالد ... من حدث الموت أن 
أما المكضع الخامس: فيك حذؼ ياء المتكمـ في: )حفظ التكازف( بيف الكممات،    

كربما يككف ىك نفس )الفكاصؿ( غير أف بعض العمماء أدرجو مفردا دكف األكؿ، قاؿ 
قكؿ لبيد  في: فقو المغة كسر العربية:  "كمما حذفتو العرب لتحقيؽ المحاذاة بيف الكممات

 َعجلْ نا خيُر َنْفْل... وبإذن اهلل ريثى و إن  َتْقَوى ربِّ  بف ربيعة: 
فكممة )عىجٍؿ( أصميا: عىجمي، بإلحاؽ ياء المتكمـ، كلكنو حذفيا لتحاذم كممة: )نىفٍؿ(. 

 أنَكَرنْ ومن شانٍئ كاسٍف وجيو... إذا ما انتسْبُت لو  كمنو قكؿ األعشى :  
حذفيا كاكتفى بنكف الكقاية فكممة: )أنكرف( أصميا: أنكرني، بإلحاؽ ياء المتكمـ، كلكنو 

التكازف بيف  . كيمكف أف نعتبر الحذؼ لتحقيؽ(113)ساكنة لمحاذاة قافية األبيات
نيذيرً : الكممات؛ قكلو فىكىٍيؼى كىافى عىذىاًبي كى

: بحذؼ ياء اإلضافة؛ كأصميا [16]القمر، 
أك  كنذرم، كؿ ذلؾ مف أجؿ تحقيؽ الجانب الجمالي في الكالـ المتمثؿ في المحاذاة

المناسبة بيف الكممات، كأشار إلى ىذا الجانب عمماء البالغة دكف عمماء النحك، قاؿ 
فىكىذَّبيكا ريسيًمي  :مؤلؼ: البالغة العربية أسسيا كعمكميا كفنكنيا، قكؿ اهلل عزَّ كجؿ

فىكىٍيؼى كىافى نىًكيرً 
أم: فىكىٍيؼى كىافى ًإٍنكىاًرم؟ فحذؼ مف )نكير( ياء المتكمـ،  [45]سبأ، 

ـٍ فىكىٍيؼى كىافى كالداعي النَّسىؽي الجمالي في رؤكس اآليات في السكرة، كنظيره:  ٍذتييي فىأىخى
ًعقىابً 

أم: فكيؼ كاف عقابي؟  أم: فكيؼ كاف عذابي كنيذيًرم؟ كالداعي في  [5]غافر، 
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أما المكضع السادس، فيك  .(114)لٌي في رؤكس اآلياتة النسؽ الجماكٌؿ ذلؾ مراعا
لغرض التخفيؼ؛ فقد أشار إليو بعضيـ بقكلو: "يجكز حذؼ ىذه الياء مع األفعاؿ 

يَّامى فى ، كقكلو تعالى:  (115)تخفيفا"  [197 ]البقرة،   يىاأيكًلي اأٍلىٍلبىابً  اتَّقيكفً كى ك اٍرىىبيكفً كىاً 
 كا ًلي كىالى كفً كىاٍشكيري  .[152]البقرة،  تىٍكفيري

كمف خالؿ مناقشتي ليذه  الفقرة يمكف القكؿ: إني حاكلت أف أذٌكر ببعض القكاعد    
النحكية كبالمجيكدات التي بيذلت بغية تذليؿ الصعكبات التي تعترض القكاعد النحكية، 
ثـ إنو بدا كاضحا أف المغكييف عمى حؽ حيف أكدكا عمى ضركرة دراسة  فركع المغة 

 تٌمـ بعضيا بعضا كال يمكف استغناء فرع عف آخر. عمى أساس أنيا كتمة كاحدة ي
 :النتائج

 *عيًرضىت أحكاـ ياء المتكمـ مبثكثة في كتب النحك في عناكيفى غير منتظمة.   
مصطمح )ياء المتكمـ( أكلى باالختيار لككنو أدؿَّ عمى المقصكد مف  استعماؿ *   

 غيره، كلككنو أشير مف بعض المصطمحات التي يمكف أف تككف بمعناه.
ًمؿى عمى تعدد المغات في الكممة    *إذا كاف الضبط لـ ييٍحًدٍث اختالفا في المعنى، كحي

حيث ىك تكسعة في  الكاحدة، صار ضربا مف ضركب التيسير عمى أىؿ المغة مف
 النطؽ كعدـ اقتصاره عمى شكؿ معيف.

*احتكت العربية الفصحى العديد مف المغات )الميجات(، كقد تبيف مف خالؿ الدراسة    
 أف القراءات قد حافظت عمى الكثير مف ىذه المغات.

دة *ىناؾ تالزمان بيف الٌنحك كالقرآف الكريـ، فالنحكٌم ال غنى لو عف القرآف إذ ىك ما   
 استشياده لمقكاعد النحكية، كال عجب في ذلؾ التالحـ بيف النحك كالقرآف الكريـ كقراءاتو.

 جية المحددة القائمة عمى التقسيـ*إف دراسة النحاة لياء المتكمـ تفتقر إلى المني  
كالتصنيؼ. فما صنفكه عف ياء المتكمـ ال يعدك أف يككف إضاءاتو مكزعة ذات فكائد 

 ا الدارسكف في ىذا المجاؿ.متفرقة أفاد مني
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*يجدر القكؿ: إف الكثير مف المفاىيـ النحكية تحتاج إلى النظر فييا بجٌد    
كبمكضكعية، كخاصة التي ما زالت غامضة عند الكثير مف الباحثيف، كنأمؿ أف 

 مى تجديد كامؿ لممفردات النحكية.تتضافر الجيكد لمحصكؿ ع
 اليوامش:

                                                 
 .2/911( االرتشاؼ 1
 ."158/ 1حد )المعرفة( حاشية الصباف كتماثميا، مثال ىناؾ اصطالحات  ؛1/223ىمع اليكامع( 2
 .129، ص: ( شرح القطر3
 .1/184(  المشكؿ 4
 .441( انظر: الحدكد في عمـ النحك، ص: 5
 .22انظر: شرح األزىرية، ص: (  6
 .63( حاشية اآلجركمية، ص:  7
 . 24ص:  ،(  شرح اآلجركمية8
 .430(  فتح رب البرية في شرح نظـ اآلجركمية، ص: 9

 )يا( 2562/ 6( الصحاح تاج المغة كصحاح العربية 10
 . 161/ 2( انظر: النشر في القراءات العشر 11
 .89/ 1( انظر: شرح ابف عقيؿ 12
 .349/ 1المفصؿ البف يعيش (  شرح 13
 .  383/ 1؛ كشرح طيبة النشر في القراءات العشر 138( انظر: مقدمات في عمـ القراءات، ص: 14
 .349/ 1( شرح المفصؿ البف يعيش 15
 .206/ 2(  شرح المفصؿ البف يعيش 16
 .209/ 2( شرح المفصؿ البف يعيش 17
 . 27( كتاب منازؿ الحركؼ لمرماني، ص: 18
 .154/ 3 الكتاب "ء النسبة بياء اإلضافة؛ فقاؿ: "ىذا باب اإلضافة، كىك باب النسبة(  ككسـ يا19
 . 161/ 2(  انظر: النشر في القراءات العشر 20
 .67/ 2( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف 21
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 . 99(  ديكاف اإللبيرم، ص: 22
 .75( حركؼ المعاني بيف األصالة كالحداثة ص: 23
 . 92/ 1(  األلفية، مطبكعة مع شرح ابف عقيؿ 24
 .295(  فتح رب البرية في شرح نظـ اآلجركمية، ص: 25
 .280/ 1( النحك الكافي 26
 . 7394( شمس العمـك كدكاء كالـ العرب 27
  .290/ 1؛ كالمزىر في عمـك المغة  423/ 8( انظر:  تفسير البحر المحيط 28
لفاظ الضمائر كميا مبنية كجكبا، كذلؾ مفيـك مف قكؿ أ: "100/ 1(  جاء في: شرح التصريح 29

  الناظـ:     ككؿ مضمر لو البنا يجب" .
 ]يا[. 2562/ 6( الصحاح تاج المغة كصحاح العربية 30
 .739/ 1( شرح التصريح عمى التكضيح في النحك 31
 .   230/ 3( حاشية الصباف عمى شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ 32
 . 834/ 2؛ ك تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ 92/ 3( شرح ابف عقيؿ 33
 . 92/ 3( شرح ابف عقيؿ 34
 .81/ 2( شرح طيبة النشر لمنكيرم 35
 .94( حجة القراءات ص: 36
 . 161/ 2( النشر في القراءات العشر 37
عمة كلك كانت فتحة؛ فميذا ( اإلسكاف في ىذا الباب أصؿ األكؿ؛ ألنو مبنى، كتثقؿ حركة حرؼ ال38

: )معدل كرب( منصكبا كالفتح فيو أصؿ ثاف؛ ألنو اسـ عمى حرؼ كاحد غير مرفكع".  شرح أسكنكا
 .81/ 2طيبة النشر لمنكيرم 

 .171-162/ 2(  انظر: النشر في القراءات العشر 39 
ؼ ًفي االسـعنكاف:  )االٍختً  ، تحت83(  ىذه المسألة كردت في: مسائؿ خالفية في النحك ص: 40  الى

اؼ ًإلىى يىاء اٍلميتىكىٌمـ(.   اٍلميضى
 .206/ 2( انظر: شرح المفصؿ البف يعيش 41
؛ كانظر: مسائؿ خالفية في 67/ 1( انظر: المباب في عمؿ البناء كاإلعراب، ألبي البقاء العكبرم 42

 كىالى انثى". كفيو: "كىالى يجكز أىف ييقىاؿ: لىٍيسى ًبذكر86النحك،  ألبي البقاء العكبرم ص: 



  Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 2, No. 8, June. 2017 

Published on Web 01/6/2017           

 م1027 ونيوي ،الثامنـــ العدد  الثانيالمجمد  ،ليبيا ،جامعة مصراتة ،المجمة العممية لكمية التربية 
  

006 

 

 
 .41/ 1( شرح التصريح عمى التكضيح أك التصريح بمضمكف التكضيح في النحك 43
 .2/88؛ كانظر: التعميقة عمى كتاب سيبكيو 385/ 2( الكتاب لسيبكيو 44
 .    226(شرح اآلجٌرمية لمحمد بف صالح العثيميف، ص: 45
 .2/535؛ كاالرتشاؼ 2/206( انظر شرح المفصؿ البف يعيش 46
 .161تسييؿ الفكائد ص (  47
رىب 11(    انظر الجمؿ لمجرجاني ص 48  .  2/536؛ كارتشاؼ الضَّ
 .1/110ابف الخباز في الغرة المخفية  -أيضا–( نص عمى أنو مبني 49
 .109(  قكؿ ابف الخشاب في المرتجؿ ص: 50
 .3/57(   انظر: الخصائص 51
التي فييا معاشي،  دنيام لي أصمحٍ "يقكؿ: ف ربو يدعككاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ  ( 52

 .2087/ 4كأصمح لي آخرتي التي فييا معادم". الجامع الصحيح المسمى صحيح مسمـ
(؛ فال يجكز إسقاطي الياء 53 ( ك)ميعىالمى ( ")ميٍصطىفىى(، ك)ميعىٌمى( إذا أضفتىيما، قمت: )مصطفامى

 .349/ 1منيما".  شرح المفصؿ البف يعيش 
( بألؼو بعد الكاك كتشديًد الياء. انظر:  الدر المصكف( العامَّةي )ك 54  . 3630ص:  ،اًلدىمَّ
 .402/ 19( المباب في عمـك الكتاب 55
 . 206/ 2( انظر: شرح المفصؿ البف يعيش 56
 .382/ 2انظر: ضياء السالؾ إلى أكضح المسالؾ  ( 57
 . 210/ 2( انظر: الكتاب لسيبكيو 58
 .340/ 1( األصكؿ في النحك 59
  .613/ 2؛ كانظر: الممحة في شرح الممحة 350/ 1شرح المفصؿ البف يعيش (  60
 .159/ 3(  جامع الدركس العربية 61
 .60/ 4( النحك الكافي، 62
 .189/ 11(   )تفسير سكرة يكسؼ: يا أسفا( المباب في عمـك الكتاب 63
رة كت". البدكر الزاى( )بمصرخي(  "قرأ حمزة بكسر الياء، كالباقكف بفتحيا، يعقكب عميو بياء الس64

 -424؛ كجاء في: تحبير التيسير في القراءات العشر ص: 173ص: ، في القراءات العشر المتكاترة
كىاىىا اٍلفراء كقطرب كأجازىا أىبيك عىٍمرك، كىاٍلبىاقيكفى ًبفىٍتًحيىا".425 بكىٍسر اٍليىاء كىًىي ليغىة حى ً" : 
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ا ًفي:  (  "السَّاًكفى ًإذىا حيرّْؾى حيرّْؾى 65 ـٍ يىكيًف الًَّذيفى ًباٍلكىٍسًر كىمى  . 548/ 2". مرقاة المفاتيح لى
 .75/ 2( معاني القرآف لمفراء، 66
 . 3/159(  معاني القرآف لمزجاج  67
 . 428/ 6( انظر قكؿ قطرب، في: البحر المحيط 68
 . 357/ 9( انظر قكؿ القشيرم في: الجامع ألحكاـ القرآف، 69
 .378 ( حجة القراءات، ص:70
 .151(  رسالة الغفراف، ص: 71
  .49/ 2(  المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا 72
 .178/ 1( انظر: القراءات كأثرىا في عمـك العربية 73
كىارمُّ الرجؿً 310/ 12تاج ال( جاء في: 74 ، كحى كىارو كاًرٌم منسكب ًإلى حى توي  :.]حكر["حى  ".   خاصَّ
 .188/ 1مسمـ (  شرح النككم عمى 75
 .  396/ 5( انظر: شرح السيكطي عمى مسمـ 76
 .59/ 1( حاشية السندم عمى سنف ابف ماجو 77
 .59/ 1( حاشية السندم عمى سنف ابف ماجو 78
 . 220/ 13( التحرير كالتنكير 79
 .69/ 1( انظر: شرح الكافية الشافية 80
 . 372/ 11( انظر: المباب في عمـك الكتاب 81
 .  220/ 13كالتنكير  ( انظر: التحرير82
 .40/ 3( شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ 83
 .292( إعراب القرآف العظيـ المنسكب لألنصارل ص: 84
 .99/ 1(  شرح التصريح عمى التكضيح 85
: "ىذا باب ما يككف مضمىران فيو االسـ متحكال عف حالو إذا أيظير 373/ 2( جاء في: الكتاب، 86

ذا أظيرت ريفعبعده االسـ، كذلؾ لكالؾ  ٌر، كا   ".  كلكالم، إذا أضمرت االسـ فيو جي
 .247/ 3( الكامؿ في المغة كاألدب، لممبرد، 87
 .567/ 2( النص في: ىامش اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحكييف البصرييف كالككفييف 88
 .373/ 2(  انظر: الكتاب، لسيبكيو  89
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 .564/ 2ييف البصرييف كالككفييف (  انظر: اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحك 90
 .449/ 2( شرح الرضي عمى الكافية 91
 .65( جامع الدركس العربية لمغالييني ص: 92
 . 98ػػ1/92( انظر: شرح ابف عقيؿ93
 . 1/92،94( األلفية مطبكعة مع شرح ابف عقيؿ 94
 . 150( الجنى الداني في حركؼ المعاني ص: 95
 .102/ 1( شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ 96
 .106/ 1( اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحكييف البصرييف كالككفييف 97
 .فيا ىنا لكثرة النداء في كالميـ": "كصار حذ209/ 2؛ كجاء في: سيبكيو  349/ 1( ابف يعيش 98
 .4/300(  انظر: اليمع 99

 .159/ 23( الجدكؿ في إعراب القرآف  100
 .40/ 3(  شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ 101
 .185/ 4( الكتاب لسيبكيو )102
 .291/ 2(  انظر: أمالي ابف الشجرم 103
 .324/ 30( الجدكؿ في إعراب القرآف 104
 .475/ 10( إعراب القرآف كبيانو 105
 .546/ 1لرضي الديف  ،(  شرح شافية ابف الحاجب106
 .535( تحبير التيسير في القراءات العشر، ص: 107
 .405/ 1لمزركشي ( انظر: البرىاف في عمـك القرآف 108
 .201/ 1(  النحك الكافي109
 .387( كتاب الكميات ص: 110
"كأما الفكاصؿ التي في القرآف فإنيـ سمكىا فكاصؿ كلـ  172( جاء في: سر الفصاحة ص:111

إف السجع ىك الذم يقصد في نفسو ثـ يحمؿ المعنى عميو، كالفكاصؿ  :يسمكىا أسجاعان كفرقكا فقالكا
 إف الفكاصؿ بالغة كالسجع عيب". :ككف مقصكدة في أنفسيا، كقاؿ الرمانيالتي تتبع المعاني كال ت

 .179( عمدة الكتاب ألبي جعفر النحاس ص: 112
 .231( فقو المغة كسر العربية لمثعالبي ص: 113
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 .258/ 2( البالغة العربية أسسيا كعمكميا كفنكنيا 114
 . 7396( شمس العمـك 115

 :المصادر
 الكريم. *القرآن

 ـ.1988( 3ة الرسالة )بيركت( ط )مؤسس البف السراج، النحو،األصول في  -
ابف حـز )بيركت(  تحقيؽ: مكسى مسعكد، دار لزكريا األنصارم، إعراب القرآن العظيم، -

 ىػ.  1431الطبعة: األكلى، 
لمحيي الديف دركيش، دار اإلرشاد لمشؤكف الجامعية )حمص(  إعراب القرآن وبيانو، –

 ق ػ 1415، 4الطبعة:
ليبة اهلل بف الشجرم، تحقيؽ: محمكد الطناحي، نشر: الخانجي  أمالي ابن الشجري، -

      ـ.1991( 1)القاىرة(ط)
، ألبي البركات عبد الرحمف األنبارم، تحقيؽ: محمد محيى اإلنصاف في مسائل الخالف -

 ـ.2003( 1الديف بف عبد الحميد، نشر: المكتبة العصرية، ط)
بف محمد بف الميدم بف عجيبة، دار النشر: دار الكتب العممية ، ألحمد البحر المديد -

 ـ.  2002)بيركت(الطبعة الثانية / 
 .ق1398الطبعة الثانية،  -دار الفكر  -ألبي حياف األندلسي  :ــــ البحر المحيط

 دار الكتاب العربي )بيركت( بدكف تاريخ. لعبد الفتاح بف عبد الغني، ،البدور الزاىرة -
دار  ،لبدر الديف محمد الزركشي: تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ في عموم القرآن، البرىان -

 ـ. 1957إحياء الكتب العربية )عيسى البابي الحمبي( الطبعة: األكلى،
  ـ.1996( 1الرحمف الميداني، دار القمـ )دمشؽ( ط ) لعبدــــ البالغة العربية، 

بيدم، تحقيؽ: مجمكعة مف تاج العروس، -  د.ت.المحققيف، دار اليداية، ب لمحٌمد الزَّ
 ـ. 2000دار الفرقاف )األردف(  البف الجزرم، تحقيؽ: أحمد مفمح،تحبير التيسير،  -
 م.  2997التحرير والتنوير، لمحمد بن عاشور، دار سحنون لمنشر )تونس(   -
  ـ.1967دار الكتاب العربي  البف مالؾ، تحقيؽ: محمد بركات،تسييل الفوائد، -
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ألبي عمي الحسف بف أحمد بف عبد الغفار الفارسي، تحقيؽ:  التعميقة عمى كتاب سيبويو، -
 ـ.1990عكض ابف حمد القكزم )الطبعة األكلى(

لحسف بف قاسـ المرادم، تحقيؽ: عبد توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك،  -
 ـ(. 2008ى )الرحمف عمي سميماف، الناشر: دار الفكر العربي الطبعة: األكل

ألبي عبد اهلل محمد القرطبي، تحقيؽ: ىشاـ سمير البخارم،  الجامع ألحكام القرآن، -
 ـ. 2003الناشر: دار عالـ الكتب، )الرياض( الطبعة: 

  ـ.1993بيركت  لمصطفى الغالييني، المطبعة العصريَّة،جامع الدروس العربية، -
الحجاج النيسابكرم، تحقيؽ: محمد فؤاد ، لمسمـ بف الجامع الصحيح المسمى صحيح مسمم- 

 بدكف تاريخ. -بيركت-عبد الباقي، نشر: دار إحياء التراث العربي
 .ىػ1418، لمحمكد الصافي، دار الرشيد مؤسسة اإليمافالجدول في إعراب القرآن -
  .ىػ 1392تحقيؽ: عمي حيدر، نشر: دمشؽ، سنة:  . لعبد القاىر الجرجانيالُجمل،  -
 ـ.1988الطبعة الرابعة،  ،لعبد الرحمف قاسـ، مؤسسة الرسالة رومية،حاشية اآلج-
 .بدكف تاريخ (2ط)السندم، دار الفكر،  ، لمحمدحاشية السندي-
لعبد الرحمف زنجمة، تحقيؽ: سعيد األفغاني، مؤسسة الرسالة  )بيركت(  ،حجة القراءات -

 ـ.1982الطبعة الثانية: 
ئي، تحقيؽ: نجاة حسف، الجامعة اإلسالمية )المدينة ، ألحمد البجاالحدود في عمم النحو-

 ـ.2001المنكرة( 
       ـ.2000اتحاد الكتاب العرب )دمشؽ(  حسف عباس، ،حروف المعاني-
، لبدر الديف المرادم، تحقيؽ: فخر الديف قباكة، دار الكتب العممية )بيركت( الجنى الداني -

 بدكف تاريخ.
    ىػ. 1403محمد عمي النجار، عالـ الكتب بيركت،بف جني، تحقيؽ: ال الخصائص، -
 .ت.دار القمـ )دمشؽ( بد مسميف الحمبي، تحقيؽ: أحمد محمد الخراط،ل ،الدر المصون 
 ـ(. 1981) -دمشؽ–، تحقيؽ: محمد رضكاف، دار قتيبة ديوان أبي إسحاق اإللبيري -
 ـ. 1950لقاىرة( شرح: محمد حسيف، نشر: مكتبة اآلداب )ا ،ديوان األعشى الكبير -
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 .د.تتحقيؽ: حمدك طماس، دار المعرفة )بيركت( ب ديوان لبيد بن ربيعة العامري، -
ْرب - ب عيٍثمىاف،  :، ألبي حٌياف األندلسٌي، تىٍحًقيؽارتشاف الض   الخانجي.  ىػ،1418رىجى
 د ت..أميف ىندية )القاىرة( ب العالء، تحقيؽ: إبراىيـ اليازجي، يبألرسالة الغفران، -
 ـ.1982( 1لعبداهلل سناف الخفاجي، دار الكتب العممية )بيركت( ط)سر الفصاحة،  -
 ـ.2012لمحمد العثيميف، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة السادسة،  شرح اآلجّرمية -
 رل )بكالؽ( القاىرة، بدكف تاريخ.األزىرم، المطبعة الكب ، لخالد بفشرح األزىرية -
 ـ.1998( 1األشمكني، دار الكتب العممية )بيركت( ط ) لعميشرح األشموني،  -
 . 2005التراث  محمد عبد الحميد،لتحقيؽ:  عقيؿ،بف لبياء الديف  شرح ابن عقيل، -
 بدكف تاريخ. ،الكتب العممية ،، لمكٌفؽ الديف بف يعيش، تقديـ: إميؿ بديعمفصلالشرح -

 ـ.2000)بيركت( دار الكتب العممية  لخالد األزىرم، ــــ شرح التصريح،
جالؿ الديف السيكطي، تحقيؽ: أبك إسحاؽ األثرم، نشر: دار لشرح السيوطي عمى مسمم، -

  ـ.1996( 1ابف عفاف )السعكدية( ط )
، لرضي الديف محمد بف الحسف االستراباذم، تحقيؽ:  محمد نكر شرح شافية ابن الحاجب -

 ـ.1975الحسف، دار الكتب العممية )بيركت( 
رم، تحقيؽ: نكاؼ الحارثي، عمادة البحث  شذور الذىب،ــــ شرح  كجى لشمس الديف محمد الجى

                         ـ.2004العممي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنكرة، الطبعة األكلى، 
ٍيرم، تحقيؽ: مجدم ـــــ شرح طيبة النشر في القراءات العشر ، ألبي القاسـ محب الديف النُّكى

                             ـ. 2003بيركت، الطبعة: األكلى –كر، الناشر: دار الكتب العممية محمد سر 
، البف مالؾ، تحقيؽ: عبد المنعـ ىريدم، دار المأمكف لمتراث، شرح الكافية الشافية -

 .1982( 1دمشؽ، ط)
     ق .1392دار إحياء التراث العربي  ، ألبي زكرياء النككم،شرح النووي عمى مسمم -

لنشكاف الحميرل اليمني، تحقيؽ: حسيف ــــ شمس العموم ودواء كالم العرب من الكموم 
 .                                                            ـ1999( 1الطبعة) دار الفكر المعاصر )بيركت(،، العمرم

 ـ.1987مالييف إلسماعيؿ الجكىرم، تحقيؽ: أحمد عطار، دار العمـ لمالصحاح،  -
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                              ـ. 2001لمحمد النجار، مؤسسة الرسالة، ضياء السالك إلى أوضح المسالك،  -
، ألبي جعفر عمدة الكتاب، -  .2004 النحاس، تحقيؽ: بساـ الجابي، دار ابف حـز
  ت..بد -بغداد-العبدلي، دار األنبار البف الخباز، تحقيؽ: حامد الغرة المخفية، -

، النظـ لمحمد القالكم الشنقيطي، الشرح ألحمد ــــ فتح رب البرية في شرح نظم اآلجرومية
 ـ.2010بف عمر الحازمي، مكتبة األسدم، مكة المكرمة، الطبعة األكلى 

، لعبد الممؾ محمد أبك منصكر الثعالبي، تحقيؽ: عبد الرزاؽ فقو المغة وسرُّ العربية -
 ـ.2002( 1العربي، الطبعة ) الميدم، نشر: دار التراث

  ـ.1984، لمحمد محيسف، مكتبة الكميات األزىرية القراءات وأثرىا في عموم العربية -
 بدكف تاريخ.، الخانجي ، ألبي بشر سيبكيو، تحقيؽ: عبد السالـ ىاركف،الكتاب -
، ألبي الحسف الرماني، تحقيؽ: إبراىيـ السامرائي، دار الفكر كتاب منازل الحروف -

 )األردف( بدكف تاريخ.
  ق. 1414لمحمد بف منظكر، دار صادر )بيركت( الطبعة: الثالثة  ـــــ لسان العرب،

                                                                                      ـ.1998دار الكتب العممية ، ألبي حفص عادؿ، تحقيؽ: عادؿ عبد المكجكد،ــــ المباب
 ،لمحمد بف الحسف الصايغ، تحقيؽ: إبراىيـ بف سالـ الصاعدمالممحة في شرح الممحة،  -

                                                                             عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية )المدينة المنكرة( بدكف تاريخ.
 ـ.1999جني، كزارة األكقاؼ )السعكدية(  ألبي الفتح عثماف بفالمحتسب،  -
 ىػ. 1392، لعبد اهلل بف الخشاب، تحقيؽ: عمي حيدر، دار الحكمة، دمشؽ المرتجل -

، لعمي بف سمطاف بف المال اليركم، نشر: دار الفكر ــــ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
 ـ. 2002( 1)بيركت( ط )

 ـ.1998تحقيؽ: فؤاد منصكر، دار الكتب العممية جالؿ الديف السيكطي، ل، ـــــ المزىر
  ـ.1992، ألبي البقاء العيٍكبيرم، دار الشرؽ العربي  ــــ مسائل خالفية في النحو

 ق.1405مؤسسة الرسالة   ، لمكي ابف أبي طالب القيسي،مشكل إعراب القرآن -
عرابو لمزجاج، - ؽ الزجاج، تحقيؽ: إلبراىيـ بف السرم بف سيؿ، أبك إسحا معاني القرآن وا 

 ـ. 1988عبد الجميؿ شمبي، الناشر: عالـ الكتب )بيركت( الطبعة: األكلى 
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ألبي زكريا يحيى بف زياد الفٌراء، تحقيؽ: أحمد يكسؼ النجاتي كرفيقيو، عالـ  ـــ معاني القرآن،
 ىػ.1403( 3الكتب )بيركت( ط)

 ـ. 1،2001األردف، ط -افلمحمد مفمح، دار عمار، عىمٌ  ــــ مقدمات في عمم القراءات،
ـ.                                                                  1997، لمحمد خير الحمكاني، دار المأمكف لمتراث )دمشؽ( ــــ النحو الُميسر

                                                            ( بدكف تاريخ.15، لعباس حسف، دار المعارؼ بمصر، الطبعة: )النحو الوافي -
، لشمس الديف أبك الخير ابف الجزرم، تحقؽ: عمي محمد النشر في القراءات العشر -

  .المطبعة التجارية الكبرل الضباع،
، لمسيكطي، تحقيؽ: اليوامع، ىمع–  ـ. 1980دار البحكث العممية،  عبدالعاؿ مكـر
 


