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إذ ظهير  ،يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر اإلطالق والتقييد في  الححيو البربي 
يييييد ببييييد اوسييييتقرات والبحييييث والت حيييييص فيييي  ال  لذييييد  الححوييييية  ثييييرُ   جيييي ت هييييذين جل

وقييييد اسييييتب له د الححويييييون  ،فيييي  ال ذهييييوم أ ييييدن فيييي  ال حطييييوق أم ال صييييطلحين سييييوات
تحقييييق ال سيييدحل الححويييية  ييين كيييالل بحيييدت ارح يييدم : بييدلوظيذتين رايييراض  ثيييير  أه هيييد
رات الححوييية سييوات أ دحيي   وافقيية أم وتحديييد  سييدر اآ ،والقواعييد والاييوابط بححييو دقيييق

 وتوجييييل ال صيييطلحد  الححويييية لي يييون جد بيييد   ، كدلذييية  ييين جهييية إطالقهيييد أو تقيييييدهد
دلج ودراسيية اإلطييالق والتقييييد بهييذا ارسييلول تبييد  يين الدراسييد  الحديثيية التيي  تبيي . دحبييد  

ين لهييذ كدصييد   ذلييك رن الححييويين لييم ياييبوا  بحثييد   ؛جزحيييد   ه يية فيي  الييدرس الححييو 
ح ييد وردا فيي  اثحييدت ،ين فيي   تييبهمال صييطلحين ال قتييرح وقييد وظذيي   ،  لذييدتهم  تذرقيية وا 

 .وتذسير ترا يبهد و سدحلهد ،لتحليل ال سدحل الححوية
ووبد  ين اإلايدر  إليى أن عل يدت أصيول الذقيل قيد سيبقوا الححيويين في  اسيتب دل 

ف  بدل " بدحيث دولية  بهم ت ف  كدصد   هم وابوا له د  بحثد  ح  إهذين ال صطلحين إذ 
 ييين حييييث التحظيييير  وواايييحد    بييييرا   قيييد بليييا  بل يييد   مو دحييي  ر ييييتهم وتيييوظيذهارلذيييدظ"، 
 .ال سدحل ف  جدحل التطبيق فقط حد الححويين فإح ه د وردا ف  اثحدت، أ د عوالتطبيق

وليم يسيتب لوه د  ،والححويون ال تقد ون ليم يتب قيوا في   سيالة اإلطيالق والتقيييد
ح د جدت ذليك عحيد ال تياكرين ببيد أن وايح   بدل ه يد ،د اوصطالح ب بحده  وو  ،وا 

ببيييد أن أصيييبط ال حطيييق والبقيييل ه يييد الليييذان  ،سيييي د فييي  عصييير الايييروحد  والحوااييي 
ولهييييذا ي  ييين القيييول: أن اإلطيييالق والتقييييييد  ييين حتيييدحج الذ يييير  ،يسييييران اليييدرس الححيييو 

 سيييييدحل أو تقيييييييدهد إو ببيييييد رن اليييييدارس و يقيييييدر أن ييييييذهل إليييييى إطيييييالق ال؛ الححيييييو 
 .الوصول إلى ج يع ال تبلقد  الت  تبود إلى ال سالة الواحد 
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 بسم اهلل الرمحه الرحيم

 
والصييال  والسييالم علييى  ،الح ييد ا الييذ  أطلييق رح تييل فبسييطهد لببييدد  أج بييين

وعلييييى الييييل الطيبييييين  ،سيييييدحد  ح ييييد الييييذ  قيييييد باييييرع اا تبييييدلى أصييييذدد أعييييدات الييييدين
 .وأصحدبل ال رِّ ال حجلينالطدهرين 

 وبعد:
وهيو بيدل  هيم  ين  ،فيبد ال طلق وال قييد  ين  صيطلحد  عل يدت أصيول الذقيل

ويبيييدو أن الححيييويين وجيييدوا أن توظيذه يييد فييي   ،أبيييوال دولييية ارلذيييدظ فييي  عليييم ارصيييول
 ،وفيي  توجيييل اآرات ،الييدرس الححييو  يبطيي  إاييدفة  بييير  فيي  تحليييل ال سييدحل الححوييية

واسييتبدر  ال صييطلحد   يين البلييوم اركيير قييد وقييع  ثيييرا حتييى قييدل  ،د وتحديييد ال دهييي
الكالصييية أن تيييداكل ال صيييطلحد  بيييين الذقيييل وبيييين الححيييو أ ييير طبيبييي  فييي   أحيييدهم  

 ، ٔ وبكدصيييية البل ييييين اللييييذين و يحذصييييالن فيييي  علييييوم الييييدين   ،ع لييييية تذدعييييل البلييييوم
 ، صييطلحد  " القيييدس ووسييي  د تلييك التيي  وقبيي  بييين أصييول الذقييل وأصييول الححييو ححييو

"، وحيييرن أن اركيييذ ...وأحيييواع البليييل ال تبلقييية بدلقييييدس، واستصيييحدل الحيييدل ،واإلج يييدع
واوقتراض  ن البليوم اركير التي  تحت ي  إليى ل ية واحيد  تتيرك فدحيد  عظي ية للدراسيد  

 الل وية رسبدل  ن أه هد:
 بدح  تلك  ويدرك ،ب صطلحد  البلوم اركردراية و أن الدارس ي ون على اطالع  -

 .ال صطلحد  ف  تلك البلوم
ب صيطلحد   واو تذيدت تب ل على زيدد  ال صطلحد  فبدو  ن اوقتصدر واوح ذدت -

 بيحة فإحل ي  ن توظيف  صطلحد  أكر تزيد ف  الة ال صيطلحد  وتب يل عليى 
 .إحيدت ج يع أطراف ال سدحل الت  تتحدولهد البلوم
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البليييوم يجيييد اليييدارس بسيييبل اايييتراك هيييذ  لدراسييية هيييذ   ببيييد إحجيييدز الكطيييوا  ارول -
ال صطلحد   دن الترابط واوتصدل ال وجيود بيين هيذ  البليوم التي  تحت ي  إليى ل ية 

  .واحد 
ح د قد وقيع  ،ولم يستب ل الححويون ال تقد ون هذين ال صطلحين بححو  بير وا 

رد حظيرا وايتراك ال يوا ،وو سيي د في  عصير الايروحد  والحوااي  ،ذلك عحد ال تاكرين
إذ أن  طييالل البلييم فيي  تلييك االبصييور  ،التيي   ييدن يتحصييلهد الدارسييون فيي  تلييك الذتيير 

 ييدحوا يدرسييون البلييوم  لهيييد فيي  ان واحييد سييوات أ دحييي  البلييوم الاييرعية أم  دحيي  عليييوم 
ل  ثقدفة تقوم على السير بر ية  حذتحة على ج يع هذ  البلوم ،اآلة و ن َثّم  ،  د أص 

ياييدا ال جهييول، يييق  صييطلحد  هييذ  البلييوم لتقريييل الببيييداوسييتذدد   حهييد فيي  تطب ؛ وا 
وهييذ  حبييذ   ،بسييبل التوافييق واواييتراك الييذ  وقييع فيي   ييد بيحهييد فيي  ال بييدح  والسيييدقد 

فييدل بِّرد هييو أول  يين ذ يير لذييظ ال طلييق  ، ييوجز  وسييتب دل اللذظييين  يين لييدن الححييويين
ل ثيل ح ير  وهيو  ايدف إليى فيإن قيدل قدحيل  ييف ي يون ا  : بدل بحى الذ  حريد  إذ قيدل

 ،ور حظييفييدلجوال فيي  ذلييك أن اركييو     ييرر  بببييد اا أكييك : برفية هييال  ييدن  قولييك
 ثلك  بهم  طلق يجوز أن ي ون  ثلك في  أح  يد رجيالن أو في  أح  يد أسي ران  :وقولك

و ذلك  ل  د تادبهت د بل فدلتقدير في  ذليك التحيوين  احيل يقيول  يرر  برجيل ايبيل بيك 
يقدع الح ر   وقع ال برفة حتيى  ٕ   لك وبرجل  ثل ، إذ أراد بدل طلق است راق ال بحى وا 

 .يتحقق ذلك الب وم
ح ييد   : و ييذلك قييدل وجلسيي  كلذييك و يحذييك  حييل ايي ت أن ي ييون كلييف واحييد وا 

أادفل ببد أن  دن  طلقد و ذلك ق   أ د يك وححيو  فيإن قيدل جلسي  اليدار ييد فتيى أو 
رن هييذ   وااييع  كصوصيية ليييس فيي  الذبييل ؛ زق يي  ال سييجد أو ق يي  البييي  لييم يجيي

فهيو يرييد  ،فححن حصيل إليى ال قييد  ين ال ذهيوم إذ عب ير عحيل بدإلايدفة  ٖ   عليهد دليل
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ويييذ ر ابيين السييرال ال طلييق  ييع ال ذبييول  ،وبدل اييدف ال قيييد ،بييدل طلق اييير ال اييدف
 . ٗ   وهو ال ذبول ال طلق ويبح  بل ال صدر  : ال اهور إذ قدل

هيو الرم يدح   -حسيل عل حيد  -قف عحد ال صطلحين بححيو  بداير وأول  ن و 
   ييد ال جييرد هييو ال طلييق ،ال بحييى يبييين ب ييد ال وصييول هييو ال قيييد  : إذ عرفه ييد بقولييل

 . ٘   ال بحى يبين
أ  أن ال تصل بل  ،إذ ربط اللذظين بتبيين ال بحى  ن حيث الوصول والتجرد

در  عحييدحد هيي  حقطيية البداييية للييدكول إلييى وتبييد هييذ  اإلايي ،وال تجييرد عحييل يطلقييل ،يقيييد 
 ع اإلادر  إلى أححد لم حجد ححويد قد ذهل إلى  ، بدلجة ال سدحل الت  تحدولهد الححويون

ح ييييد بقيييي   حصييييورا فيييي  التحييييدول فيييي   بدلجيييية ال سييييدحل  ،تحظييييير هييييذين ال صييييطلحين وا 
 .وه   حثور  هحد وهحدك ،الححوية

ليوافيييق  يييذهل  ،لحين  سيييتدولهيييذين ال صيييط  ييين ذليييك  يييد ذ ييير ابييين ارحبيييدر 
 بييان فيدحتجوا البصيريون أ ييد...   : إذ قيدل ،البصيريين في  جبيل ال صييدر أصيال للذبيل

 والذبييل  طليق ز ييدن عليى يييدل ال صيدر أن للذبييل أصيل ال صييدر أن عليى الييدليل قيدلوا
 وبييدن للذبيل أصيل ال صيدر ف ذلك لل قيد أصل ال طلق أن ف  د  بين ز دن على يدل
 ليل اكتصيدص و  لهيد ارز حية في  ياترك وجدو  ال صدر استب دل أرادوا ل د أحهم ذلك

 لذظيل  ين ليل اايتقوا اكتصدصيل لبيدم حدوثيل ز يدن لهم يتبين لم فل د ز دن دون بز دن
 رن ؛و ستقبل وحدار  دض ثالثة ارفبدل  دح  ولهذا ؛ارز حة تبين على تدل أ ثلة

 ال صيدر أن عليى فيدل الثالثية ارز حية  ن بز دن  حهد فبل  ل ليكتص ،ثالثة ارز حة
لل ل ة  ع بيدن قدعد   ه ية  فهذا استدول استحد على الجهة الز حية .، ٙ   للذبل أصل
 .ال طلق أصل لل قيد"ه  "

وهذا يابل قول الححد  بان الح ر  أصل لل برفة؛ رن ال برفة  قيد  ببلة  بيحية 
ويوافيييق ببيييض ال حيييدثين عليييى هيييذا  ،والح ييير   طلقييية؛ لهيييذا الح ييير  أصيييل عليييى ال برفييية
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فييد بييال التبريييف  : إذ قييدل ،ال ييالم فقييد  ،وعحييدهد ي ييون  طلقييد ،وقييد ي ييون ال صييدر  بر 
 . ٚ   ...وذلك على اوت القريحة ،يذيد ال دا  أو الحدل أو اوستقبدل

: ثييم إذا وصييلحد إلييى ابيين هاييدم الييذ  لييل سييهم فيي   ييل  سييالة ححوييية حييرا  يقييول
ف بيييال هيييذ  وبيييين اسيييم الجيييحس الح ييير  هيييو الذيييرق بيييين ال قييييد ال بييير  والذيييرق بيييين ...   

وذلك رن ذا ارلف واليالم ييدل عليى الحقيقية بقييد حايورهد في  اليذهن واسيم  ،وال طلق
 . ٛ   دعلى  طلق الحقيقة و بدعتبدر قي الجحس الح ر  يدل

وهذا حص لطيف ي ّسس بححو  بيير دوو  اللذظيين وييذهل به يد إليى طرييق 
و بحيييى هيييذا أن  يييل اييي ت جيييدت  ،وال قييييد هيييو ال برفييية ،تحدييييد فيييدل طلق عحيييد  الح ييير ال

و ييل ايي ت جييدت  قيييدا بسييبل فهييو ال قيييد، واعت ييدد  ، رسييال  يين اييير قيييد فهييو ال طلييق
رححييد قييد حجييد اسيي د  حلييى بييال ل حييل و  ،هييذا ال ييالم علييى ال بحييى و علييى ذا  اللذييظ

أو حجيييد اسيي د فيي  لذيييظ الح يير  ل حيييل و  ،في يييون اوسييم فيي  ح يييم ال طلييق ،ييي د  تبريذييد
إذا فدلسيييدق لييل ارثيير ال بييير فيي  تحديييد دوليية اللذظييين  يين جهيية  ،ييي د   بحييى الح يير 
 دحيي  هييذ  ببييض اردليية الوااييحة علييى جييذور اسييتب دل اللذظييين و  ،اإلطييالق والتقييييد

 .بدووتهد اوصطالحية
وقييد  ،بحييدت ارح ييدم أ ييد عحييد عل ييدت أصييول الذقييل فه ييد  يين ارلذييدظ ال ه يية فيي 

في    : ححيو  يد ذ ير  اآ يد  إذ قيدل ،واع  بظم عل دت هيذا البليم  بحثيد كدصيد له يد
وذلييك  قولييك فيي  ، أ ييد ال طلييق فببييدر  عيين الح يير  فيي  سيييدق اإلثبييد : ال طلييق وال قيييد

ن ، [ٜٛال دحييد : ] چ  ائ  ائچ  : بييرض ار يير اعتييق رقبيية أو  صييدر ار يير  قولييل وا 
وأ د ال قيد فإحيل يطليق ، الدال على  دلول ادحع ف  جحسل اإلح دماح  قل  هو اللذظ 

ارول  د  دن  ن ارلذدظ الدالة على  دلول  بين  زيد وع رو وهذا الرجل  :بدعتبدرين
الثدح   د  دن  ن ارلذدظ داو عليى وصيف  دلوليل ال طليق بصيذة زاحيد  علييل و  ،وححو 
ن  دن  طلقيد في  جحسيل  ين  ديحدر  صر  ودرهم     وهذا الحوع  ن : قولك ال قيد وا 
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حيث هو ديحدر  صر  ودرهيم   ي  ايير أحيل  قييد بدلحسيبة إليى  طليق اليديحدر واليدرهم 
 . ٜ   فهو  طلق  ن وجل و قيد  ن وجل

وهيييو  يييد  ،وي ذييي  هيييذا اليييحص إلعطيييدت صيييور  ل يييد ححييين علييييل فييي  هيييذا ال قيييدم
ح ييم  هييذا البلييم فييإن  وأ ييد  يين حيييث الح ييم لييدن أصييحدل  ،أصييول الذقييل تحدولتييل  تييل

 . ٓٔ   ...  د أن ال قيد على تقييد  ،ال طلق أن يجر  على إطالقل
أ ييد فيي  بحثحييد هييذا فإححييد  ،فقييد تبييين أن ال طلييق وال قيييد يييراد به ييد دوليية لذظييين

ج يييع ال ييواطن التيي  جييدت فيهييد اللذظييدن بدسييتب دوته د ال تبييدد  وصييي ه د  حييروم دراسيية
 .لي ون أا ل  ن ال طلق وال قيد ،ان اإلطالق والتقييدولذا اكترحد عحو  ،ال كتلذة

اإلطييالق : تحييدول ال بحييث ارول: وقييد جييدت تقسيييم الدراسيية علييى ثالثيية  بدحييث
: فيي   ييد أكييذ ال بحييث الثييدح  علييى عدتقييل دراسيية ،والتقييييد فيي  ارات الححييد   وافقيية وحقييدا

ليييى دراسييية اإلطيييالق واحتهيييى ال بحيييث الثدليييث إ ،اإلطيييالق والتقيييييد فييي  ال سيييدحل الححويييية
 .والتقييد ف  ال صطلحد  الححوية

له ييييد تاييييدبل  بييييير بييييدلطريق وقييييد وْجييييدُ  أن ال صييييطلحين اإلطييييالق والتقييييييد 
؛ رحييل إذا أ ييين اإلحسييدن الطريييق عليييى وجييل اإلطييالق اط يييان وسييدر دون قليييق والسييبيل

بان و ذلك الل و  والححو  فإحل إذا أ ن  ،وتكوف حتى يصل إلى ال  دن الذ  يقصد 
ط بكالف الطريق  ،ُح  د   ن ارح دم  طلق اتكذ  قدعد  وقدس عليل دون تردد أو تحوِّ

؛ رحيل حه يك ويتكيوف حتيى و يايل وو يتييلالتي  فيهيد تقيييدا  فيإن السيدر  يحاي ل وي
ی    ی  ی  ی       ائ  ائ  ائ     ائ  ائچ  القييران ال ييريموبييل قييدل  ،إن اييل اييدع واحتهييى

  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ    ائ  ائ  ائ  ائائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ

إذ إحهم  دحوا يبل ون جيدا وهم ف  الصيحرات  بحيى ايالل  [ٕٙص: ] چ   ائ  ائ  ائ
ل عليييل أن ي ييون فإحييل يجيي ،الل ييو  والححييو  و ييذلك ،وهييو الايييدع و الهييالك ،السييبيل

دحد  ثييرا ولهذا وجي ،؛ رحل إذا اذل تلك القيود فإحل يبح  أح د د كدطحةعدل د بدلتقييدا 
 ن الححيويين  ين صيحط أو قييد أو أطليق  يالم ببيض الححيد  حتيى ُيرجيع ارح يدم إليى 

 .ال سدر الصحيط
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 املبحث األول
 "نقدا وموافقة "يف اآلراء النحوية  اإلطالق والتقييد

 ثييرا  يحهم  نَ إذ أ ،والتقيييد في  ارات الححيويينحتحدول ف  هذا ال بحيث اإلطيالق 
طدحذيية  يين الححييويين يوافقييون أو  نحيير    ييد ،رات أو تقييييدهديييذهل إلييى إطييالق ببييض اآ

وهيذ  اآرات هي  عبيدر   ،اإلطيالق أو التقيييد الححيد   ين قيوم  ينيرفاون  د ذهيل إلييل 
 .عن اجتهددا  ت يز  عحد ه وت الححويين لتذسير ارح دم ال تبلقة بببض ال سدحل

 :اآلراء ما وافق عميو النحويون من اإلطالق والتقييد في: أوال
إن ال الم على اإلطيالق والتقيييد في  اآرات يحتيدل أن حبيين ببيض ار يور  ين 

إن الححييو  عحييد د يتحييدول  سييالة  بيحيية إ ييد أن يتحدولهييد بإطحييدل أو بإيجييدز أو : أه هييد
فييإذا تحدولهييد بوسييطية أ  أحهييد و تحتييدل إطالقييد  أو تقييييدا  و حييرن ايييحد  حه ييد  ،بوسييطية

وحيححييذ يييات  الححييو   ،ذا تحدولهييد بإيجييدز يه ييل ببييض أقييوال الححييد وا   ،فيي  تلييك ال سييالة
؛ رن فالحيد و يدن علييل أن يقييد  يد قدليل  يل،إن هذا الححيو  أطليق  ال الذ  ببد  ليقول

 ،ذ ر أن هذا ليس على إطالقيل، أو يتحدولهيد بإطحيدل في ثير  ين اإلطالقيد  والتقيييدا 
أيييد ليحييدد وليوجييل تلييك اإلطالقييد  أو ثييم يجيي ت الاييدرا أو  يين ياييع حداييية أو يحقييل ر 

 ،وفييير  ال بلو يييد  التييي  ي ل هيييد الححيييو  فايييال عييين ،التقيييييدا  التييي  ورد  فييي  اراحيييل
فحييرن ححويييد ُيييذ ر أسيي ل  ييع أالييل ال سييدحل الححوييية ححييو:  ،فييدلححويون علييى درجييد 

واكييرين و يصييلون إلييى  ،سيييبويل وأبيي  عليي  الذدرسيي  وابيين  دلييك وابيين هاييدم وايييرهم
 .ورجل هذا تظهر الحقدا  واوستدرا د   ن جهة اإلطالق والتقييد ،ه وت

وتبيدين اإل  دحييد   ،واكيتالف ر ن الذ ير ،ويبدو أن تحوع  وارد البلم و ادربل
الححوييية  ييدن سيييببد  فيي  أن ت يييون ال وافقييد  فيي  اإلطيييالق والتقييييد أقيييل  يين ال كدلذيييد  

 .فيه د
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 بييرل : ال والبحييدت علييى اييربينال ييالم فيي  اإلعيير  ف يين ذلييك قييول ابيين جحيي :  
وهذا حصر وتقييد ذ رُ  ابن هادم أياد  ن أن اوسم يحقسم عليى  بيرل  . ٔٔ و بح   

 وهييو و بحيي ،  ت  حييد، ويسيي  ى ارصييل، وهييو  بييرل،: اييربدن اوسييم  : و بحيي  إذ قييدل
 . ٕٔ    ت  ن اير ويس  ى الذرع،

فيه يييد عليييى  واوسيييم  ححصييير  : وهيييو  يييد اتذيييق  بيييل الكاييير  أيايييد إذ قيييدل
ف ل هذ  ارقوال تسير ححو تقييد اوسم ف  هذين  . ٖٔ   ...الصحيط الذ  عليل الحدظم

 . ع  وافقة الكار  ل د ذهل إليل ابن  دلك وتصحيحل ل د قدل ،الاربين
وال دييية  يين هييذ  الحصييوص التيي  حقلحدهييد هيي  الوصييول إلييى  ييالم الاييي   ح ييد 

  يد  : فقدل ،ل قيد  ووافقل على هذا التقييدوصف  الم ابن هادم باح  حي  الدين الذ 
 ،ال يوفيينو  البصيريين  ين الححيد  ج هير  علييل اليذ  الصحيط هو بببدرتل، ال  لف قيد 

 قسيم واال ي  وأكي  أبي  ححيو ال يت لم، ييدت إليى ال ايدف أن إليى الححيد  ببيض وذهل
؛ ال سير  وهي  واحيد ، لحر ية  الزم فألحل  بربد؛ ليس أحل أ د  بح ؛ وو  برل و ثدلث
 حيوع  ين هيو بيل  سيتقيم، ايير  يالم وهيذا الحيرف، يايبل ليم فألحيل  بحييد؛ لييس أحل وأ د

 ال قصيور، اوسيم اكير عليى تقيديرهد  ثيل الييدت، قبل  د على  قدر  والحر د  ال برل،
 ال ييت لم ليييدت ال حدسيبة الحر يية وجييود ظهورهيد  يين وال ييدحع ال حقيوص، اوسييم اكيير وعليى
 . ٗٔ   ال سر  وه 

فقد استدرك الاي  على ابن هادم  وافقد ليل عليى تقيييد  و صيححد ليل ورافايد 
ووصيذل  ، الم قيوم  ين الححيد  اليذين جبليوا اوسيم  ين جهية اإلعيرال عليى ثالثية أقسيدم

 .باحل اير  ستقيم
 :(05)وكذلك وقف طائفة من النحويين عند قول ابن مالك

          قبببببد ُجبببببر   بحبببببرف   مبببببا حبببببال   وسببببببق  
 ن               وال امن ُعُو فقد ورد أبوا  ن
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 راد صدحل ارلذية أن جواز تقديم الحدل على صيدحبهد ال جيرور بحيرف جير 
: وقييدل ابيين هاييدم ، ييرر  جدلسيية بهحييد: فإحييل يجييوز ، ييرر  بهحييد جدلسيية: أصييل  ححييو

ھ  ۀ  ہ  ہ            ہ  ہ    ھ  چ  :ليورود   قوليل تبيدلى ،وهو الصحيط: قدل الحدظم...   

و ييد يتبلييق ب واييوعحد لهييذ  ال سييالة  .، ٙٔ   [ٕٛسييبا: ] چھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ   
 ،ارصيل  الحيرف بيل ال يراد  بحيرف:  قوليل  : إذ قيدل ،هو  د ذهل إليل أحد ال حدثين

  ييد:  قولييك بدإلج ييدع، جييدحز زاحييد جيير بحييرف ال جييرور صييدحبل علييى الحييدل تقييدم رن
   يين بييي  جييرور صييدحبل رن ؛ال ثييدل هييذا فيي  لحييدلا تقييدم فيجييوز ،را بييد   أحييد  يين جييدت

ح ييد ،الزاحييد   بييل، ُيَقي ييدُ  و الزاحييد رن بدلزاحييد؛ يقيييد  ولييم - اا رح ييل -  دلييك ابيين أطلييق وا 
 . ٚٔ   أعلم واا لواوحل، تر ل فلذا ارصل ، إلى احصرف أطلق إذا الحرف فإن

ل ج ييييع حيييروف وياييي  ،"حيييرف" حتيييى يبيييم: إذ بيييي ن أن إطيييالق الحيييدظم بقوليييل
رحيل و كيالف عحيد الححيد  في   ،وأحيل ليم يقييد ذليك بدلزاحيد ،ارصلية  حهيد والزاحيد  ،الجر

 ييد رأييي   يين : جييواز  جيي ت الحييدل  يين صييدحبهد ال جييرور بحييرف جيير زاحييد ححييو قييولهم
 . د رأيُ  را بد   ن أحدٍ : أحٍد را بد  يجوز أن تقول

 حل الكالف إذا   : إذ قدل ،ةوحود أن حذ ر أن الكار  قد سبقل بهذ  اللطيذ
 (08)جدت را بد  ن رجل  : أ د الزاحد  فتقدم عليل اتذدقد   د ، دن حرف الجر أصليد

لهييذا البدحييث أحييل تحييدول ال سييالة بييين جهيية اإلطييالق والتقييييد  ول يين  ييد يحسييل
ل صيييطلط الحيييرف اليييذ  جيييدت فييي   يييتن الحيييدظم  طلقيييد  ييين دون تذصييييل ل يييراد  لحيييوع 

 .الحرف
أورد  ارايي وح  فيي   وافقتييل وبيين  دلييك علييى إطالقييل  يين أن الييالم و ييذلك  ييد 

 وم فيتط  ين أطلقيل  يد ...  : إذ قيدل ،ت ون  ذتوحة  ع اير اليدت في  بيدل ال سيت دث
 . ٜٔ   ...ل  يد ححو فت سر  بهد فا د ،ال ت لم يدت اير  ع هو ال ست دث

الح يييم  ييين فيت يييير هيييذا  ،ى يصيييل إليييى ييييدت ال يييت لمف يييالم الحيييدظم  طليييق حتييي
وفيي   لتييد الحييدلتين و حجييد ر ييية حقدييية علييى  ،اإلطييالق إلييى التقييييد  يين جهيية الحر يية
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ح د هو استدراك ال دية  حل زيدد  ال سالة إيادحد وبيدحد ،الحدظم ولهذا ذهل إلى هذا  ،وا 
 اليالم  بيل تذيتط اليذ  أ   ال اي ر  وقيع لوقوعيل : قوليل  : إذ قيدل ،التذصيل الصبدن

  وقبهييييد يقييييع التيييي  رحهييييد ؛الكطييييدل  ييييدف بدل ايييي ر  ييييراد  أو ل ييييت لم،ا يييييدت تييييرد فييييال
 . ٕٓ   ال حددن

وهيييذا  ،فقيييد أظهييير الصيييبدن بيييان "ييييدت ال يييت لم" و تيييرد عليييى إطيييالق ابييين  دليييك
: ال بحى يحجل   ن ال ذهوم  ن الحص اليذ  ذ ير  لبييدن  يالم اراي وح  اليذ  قيدل فييل

 .لوقوعل  وقع ال ا ر
 ون من اإلطالق والتقييد في اآلراءما نقده النحوي: ثانيا

ذ ر الححو  ح  يد : قد تبين أن اإلطالق والتقييد اللذين ياتيدن ف  اآرات  بحد 
وهذا الح يم عليى قسي ين إ يد في  ال حطيوق وا  يد  ،ف   سالة  بيحة فيهد إطالق أو تقييد

 .فإذا ذ ر ف  الحص إطالق ف ذهو ل أحل كدل  ن التقييد وبدلب س، ف  ال ذهوم
؛ رن  ييل  قيييد لييل إلطالق أصييل علييى ال قيييدفييد ،والتقييييد طييدرى علييى اإلطييالق

 دإلج ييدع علييى رفييع  ،وليييس  ييل إطييالق لييل  قيييد ، دل برفيية قيدسييد علييى الح يير  إطييالق
وهم يستدر ون فيل على ححد   ،وقد  ثر عحد الححويين التقييد ،الذدعل وكذض ال جرور

 ،سييدحل الححوييية حتييى ي ييون قييددرا علييى التقييييدويحتييدل ال قيِّييد إلييى اإلحدطيية بدل  ،اكييرين
 .وتر يز ل   يثب  أسبدل التقييد ،وأن ي لك قو  احتبد 

فقيييد ذهيييل صيييدحل  ، الس يييَ َوا ِ  ااُ  َكلَيييقَ  ف ييين ذليييك  يييد ورد فييي  قوليييل تبيييدلى: 
 والسي وا ِ  فدعل واا  دض فبل كلق  : فقدل ،الاذور إلى أن الس وا  هحد  ذبول بل

 . ٕٔ   الذتحة عن حيدبة ال سر  الحصل وعال ة  حصول بولوال ذ بل  ذبول
بييييد أحيييل عيييدل عييين هيييذا اإلعيييرال فييي  ال  حييي  فجبليييل  ذبيييوو  طلقيييد إذ قيييدل: 

 إن :[ٗٗالبح بيييييو : ] چڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ڭھ  ے  ے  ۓ  ۓچ قيييييولهم فييييي  ححيييييو  
يييل رن ال ذبييول ال طلييق  ييد يقييع عل؛ والصييوال أحييل  ذبييول  طلييق ،السيي وا   ذبييول بييل
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وال ذبيول بيل  يد و يقيع علييل ذليك إو  ،ايرب  ايربد: اسم ال ذبول بال قيد ححيو قوليك
الاييرل  :السيي وا   ذبييول   ييد تقييول :اييرب  زيييدا وأحيي  لييو قليي ي  يي "بييل"  قيييدا بقولييك

زييييد  ذبيييول بيييل ليييم  :السييي وا   ذبيييول بهيييد   يييد تقيييول : ذبيييول  يييدن صيييحيحد وليييو قلييي 
 . ٕٕ   يصط

رن تقيييد ال ذبيول بيي "بيل" يبطي  ؛ البربيية وأسيرارهدويبد هذا ال الم  ن دقيدحق 
وهييذا يقودحييد إلييى اإلاييدر  إلييى  سييالة الوجييود  ،دوليية تكتلييف عحييل إذا جييدت  ذبييوو  طلقييد

وعد ل ف  الذ  يقع  ذبوو أ  أن  د يقيع علييل الذبيل هيل  يدن  وجيودا قبيل الوقيوع أم 
جيل هيذا وقيع هيذا اوكيتالف ر ،و ؟ وهو  د يحطبق على  ل ة الس وا  ف  هذ  اآيية

ف  حوعية ال ذبول باحل لو قيد بي" بل" لم يصط التر يل عحد  عل د أحل قد أعربيل  ذبيوو 
 .بل ف  ارا الاذور

: قوليل  : و د يسحد  ال حد وحستدل عليل  يد ذهيل إليى تذصييلل الصيبدن إذ قيدل
ن" بييييل الذبييييل إلصييييدق بدعتبييييدر"  اا لييييقك }ححييييو الذبييييل ذلييييك قبييييل  وجييييودا ي يييين لييييم وا 

ن ،بيييل  ذبييول فدلسييي وا  {السيي وا   جبلهيييد و ييين ،قبلييل و الذبيييل بييذلك وجودهيييد  ييدن وا 
  يييدن  يييد بيييل ال ذبيييول أن  ييين التز يييل  يييد عليييى بحيييد  القيييدهر عبيييد  دلايييي   طلقيييد  ذبيييوو
 . ٖٕ   ذلك يلتز ون و وايرهم اكر ايحد فيل الذدعلُ  فاوجد  وجودا

بيييوو  طلقيييد بحسيييل الايييرطين فلذيييظ السييي وا  يصيييلط أن ي يييون  ذبيييوو بيييل و ذ
اللييذين ذ ره ييد الصييبدن، فإ ييد جبلييل  ذبييوو بييل فبإلصييدق الذبييل بييل  وجييود قبييل ذلييك أم 

فدإلطالق  ،؛ فألن الس وا  لم ت ن  وجود  سدبقدوا  د جبلل  ذبوو  طلقد ،اير  وجود
 .ف  جبلل  ذبوو بل والتقييد ف  جبلل  ذبوو  طلقد

قييييد وقييييد  طدحذيييية  ييين الححييييويين  يييد ذ يييير  و ييين ال وااييييع التييي  جييييدت فيهيييد  طل
 أيييدن أو جحيي   تييى: قيييل إذا الز ييدن عيين فللسيي ال وأيييدن  تييى وأ ييد  : القزويحيي  إذ قييدل

، فدل ثييدل الييذ  أورد  يظهيير أن "أيييدن" . ٕٗ   الك يييس يييوم أو الج بيية يييوم :قيييل جحيي 
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: اي ححيو قيول الر  ،وهو أ ر و يوافق عليل  ثير  ين الححيويين ،تستب ل  ع ال دا 
 . ٕ٘   ح  ؟ أيدن: يقدل وو  

و تييى وأييدن وه يد ظرفييد ز يدن للب ييوم   :   يد وقيف السيييوط   صيححد إذ قيدل
وتكتص إذا ورد  ف  ... ل ة لسليم أيدنو سر ه ز   ، تى تقم أقم وأيدن تقم أقم :ححو

اوستذهدم ب ستقبل   د تقدم فال يستذهم بهد عن ال دا   ذا قدل ابن  دلك وأبو حيدن 
: يال بو ثّ  ،وأطلق الس د   والقزويح  ف  اإليادا  وحهد للز دن ،م يح يد فيهد كالفدول

والصييوال كالفييل وقيييد قيييد  فييي   ،وهيييو ياييبر باحهييد تسيييتب ل فيي  ال داييي  ،أيييدن جحيي 
 . ٕٙ   تلكيصل

ييييي ذن أحييييل تراجييييع عيييين إطالقييييل فيييي  أحهييييد تسييييتب ل لل سييييتقبل  ،وقيييييد : وقولييييل
ليييل  ،ح  علييى أحييل   يين أجييدز  ييذهل القزويحيي وقييد فهييم  يين  ييالم ارايي و  ،وال دايي  وا 

قييييدل  ]  وه ييييد لتب يييييم ارز حيييية ،وأيييييدن  تييييى فدلز ييييدح  : قولييييل  : أاييييدر الصييييبدن بقولييييل
 السيي د   ت ثيييل صييريط وهييو بدل سييتقبل تكييتص و أيييدن أن إطالقييل ظييدهر: الصييبدن[
 ل سيتقبلبد تكيتص أحهيد حييدن أب  و الم التسهيل ف  والذ  ،"جح  أيدني "ب: والقزويح 

 . ٕٚ   كرج  أيدن يقدل فال [ٕٔالححل: ] چک  ک   گ  چ  :تبدلى  قولل
و يين ذلييك أياييد  ييد جييدت  طلقييد عيين طريييق ال ذهييوم فيي   ييالم ابيين عقيييل علييى 

 حدصيبهد عليى الحيدل تقيديم يجيوز  : جواز تقيديم الحيدل عليى عد لهيد ال تصيرف إذ قيدل
  بحييى تايي ن  ييد بهييد ل ييرادوا ال تصييرف الذبييل تاييبل صييذة أو  تصييرفد فبييال  ييدن إن

 والصييييذة ال ذبييييول واسيييم الذدعييييل  دسييييم والج يييع والتثحييييية التاحيييييث وقبيييل وحروفييييل الذبيييل
  تصيرف فبيل فيدعد ،دعيد زييد  كلصيد: ال تصيرف الذبل على تقدي هد ف ثدل ،ال ابهة
 .(08)  راحل ذا  سرعد :لل ال ابهة الصذة على تقدي هد و ثدل ،الحدل عليل وتقد  

ن  دن البد ل  تصرفد و دن الرا  ق د  حع هذا التقديم بببض اوستثحدتا  وا 
 البد يل  يدن إذا أيايد عد ليل على الحدل يتقدم وو  : فقدل ،  د ف  ار ثلة الت  ذ رهد
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 إذا و يذا ال وصيول، على يتقدم و الصلة حيز ف  و د ال وصولة، بان لتقدير   صدرا،
 إذن، الحدل، تقدم رن وأن،  د،" ي  ، صدر  لحرف أو والالم لأللف صلة البد ل  دن
 أيايد ال وصيوو  عين  تياكر  صالتهد على وتقد هد يجوز، و ال وصوو ، هذ  على
 واليالم ال صيدر  الحيرف بيين الذصيل ا تحدع  ن ال وصوو  ف  يج ت ل د جدحز اير

 أن  جييرد : وو هحييدا، الاييدرل  جييرد  أعجبحيي : تقييول فييال صييلتيه د، وبييين ،ال وصييول
: ححييو ال وصييوو ، سييدحر فيي  وأ ييد هحييدا، زيييد اييرل  جييرد   ييد: وو هحييدا، زيييد اييرل
ذا اتذدقد الذصل يجوز فإحل زيد، جدت را بد الذ   أو اوبتيدات بيالم  صيدرا البد يل  يدن وا 
 ،"سدحر را بدي "ل زيدا إن: ححو الال ين، عن ت كر  بان عليل الحدل تقديم جدز القسم وم
ع ييييييران:  ال] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  :تبييييييدلى  قولييييييل ،"أسييييييير را بييييييدي ليييييي واا" و

 .(09)  ال الم صدر له د رن يجوز و الال ين على وتقدي ل ،[ٛ٘ٔ
 أطليييق  : ليييي إطيييالق ابييين عقييييل بقوليييل وقيييد تصيييدن الايييي   ح يييد  حيييي  اليييدين

 هيييذا  يييدن إذا عد لهيييد عليييى الحيييدل تقيييديم يجيييوز أحيييل فييي  إطالقيييد القيييول  دلحيييدظم الايييدرا
 بيل ،بسيديد اإلطيالق هيذا ولييس ال تصيرف، الذبيل تايبل صيذة أو  تصرفد فبال  لالبد
 تايبل صيذة أو  تصيرفد فبيال  دن ولو عد لهد على الحدل تاكير يوجل أ ر يبرض قد

 : وااع أرببة ف  وذلك ال تصرف، الذبل
 . بتهجد رزورك إح :  قولك اوبتدات، بالم  قترحد البد ل ي ون أن :األول
 صيييبرنر: وقيييولهم  بت ذيييد، صيييو نر:  قوليييك القسيييم، بيييالم البد يييل يقتيييرن نأ :الثببباني

 . حتسبد
ن راجيال، تسيدفر أن ليك إن:  قوليك  صيدر ، لحيرف صيلة البد يل ي يون أن :الثالث  وا 

 . كلصد تحصط عليك
 وعلييييى فييييذا، ال صييييلى أحيييي :  قولييييك ال وصييييولة، رل صييييلة البد ييييل ي ييييون أن :الراببببب 

 . ٖٓ    تذه د ال ذا ر
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التقيييدا  التي  تكيرل اإلطيالق  -رح ل اا  -الاي   ح د  حي  الدين فذ ر 
  يد أايدر  ،الذ  قدلل الحدظم وابن عقيل ف  جواز تقديم الحيدل عليى عد لهيد ال تصيرف

 .إلى ذلك الرا  أياد
وفييي  بيييدل اإلايييدفة أيايييد يقييييد الححوييييون اإلطيييالق اليييذ  أورد  ببيييض الححيييد  

فقيد ذ يير السيييوط   يوردا رأ  ابيين  دلييك  ،الذدعييلبحيدتا علييى اوسيم ال اييدف إلييى اسيم 
وذ يير ابيين  دلييك فيي  ح تييل علييى الحدجييية أحهييد قييد تذيييد التكصيييص   : وابيين هاييدم فقييدل

وهيذا سيهو فيإن ايدرل زييد : قيدل ابين هايدم ،أياد فإن ادرل زيد أكص  ن ادرل
وفهيم  ،فدلتكصيص حدصل بدل ب ول قبل اإلايدفة ،أصلل ادرل زيدا و ادرل فقط

فيإن  ،قييد اإلادفة ب وحهد إلى ال ب ول اايتراط  وحهيد ب بحيى الحيدل أو اوسيتقبدل ن ت
 . ٖٔ    دح  ب بحى ال دا  فإادفتهد  حاة رحهد ليس  ف  تقدير اوحذصدل

ف ال يييل  بت يييد عليييى دولييية التر ييييل فيييإن  يييدن ب بحيييى الحيييدل واوسيييتقبدل  يييدن 
ن  دن ب بحى ال داي  ليم يقييد بيذل ، قيدا بدل ب ول و ثيل هيذا وقيع في   يالم ابين  ،كوا 

 و و يذا  : إذ قيدل الراي  ،الحدجل والرا  ف  بيدل التصي ير ال تبليق بدسيم الذدعيل
 صيييذة أو  ذبيييول اسيييم أو فدعيييل اسيييم  يييدن سيييوات ،الذبيييل ع يييل البد يييل اوسيييم يصييي ر
 . ٕٖ  وصوفد بدلص ر   صدر ص ر إذا اوسم ون ؛ ابهة

 الادرا أطلق قد  : ا اإلطالق فقدل د يقيد هذ إذ ذهل  حقق هذا الارا ليبين
 هيييذا: قلييي  ليييو أحيييك كالصيييتل تذصييييل ال سيييالة وفييي  ال صيييحف، أطلقيييل   يييد هحيييد القيييول
ذا بحيدل، تصي ير  يجيز ليم الحصيل ببيد  في د الذدعل اسم فاع ل  زيدا، ادرل    قلي  وا 

 اوسيتقبدل أو الحيدل بيل أرد  فيدن ،ببيد   يد إليى الذدعيل اسيم فااذ  ،زيدٍ  ادرلُ  هذا
ن  دلبد ل، حيححذ رحل ؛تص ر  أن يجز لم  . ٖٖ   تص ير  جدز ال اى بل أرد  وا 

وهيييو أحيييل يجيييوز التصييي ير  ،و يييراد  بدلتذصييييل القييييود التييي  تقييييد هيييذا اإلطيييالق
ح يييييد إذا أع لييييي  وصيييييدر  دولييييية اسيييييم الذدعيييييل للحيييييدل واوسيييييتقبدل ليييييم يجيييييز  ، طلقيييييد وا 

ن دل  اإلادفة إلى ال دا  جدز التص ير ،التص ير  .وا 
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 املبحث الثاني
 الق والتقييد يف املسائل النحويةاإلط

ب ليدتهد  ،إن ارصل ف  ال سدحل الححوية أن تذ ر على أصولهد وفروعهد
وقد ت ون ف  هذ  ال سدحل أسبدل تحتدل إلى بيدن اإلطالق أو التقييد فيهد  ،وجزحيدتهد

وقد يقع ف   ،ويصل الدارس إلى  ل أطرافهد و تبلقدتهد ،حتى تح اف ج يع دقدحقهد
أثحدت ارا ال سدحل ببض الببدرا  الت  تذرض على الححو  بيدن  د فيهد  ن إطالق 

 .أو تقييد
والجدر  ، ن ذلك تقدير الححويين ذلك اللذظ ال طلق الذ  يرد  ع الظرف

در البد ل ف  يجوز إظه  : فقد ذ ر ابن السرال ذلك إذ قدل ،وال جرور  تبلقدن بل
فا د قولل  ،رن ذ ر الظرف حدحل عحل فلم يج ع بيحه د للبلم بل ؛الظرف إذا  دن كبرا

ف ستقر فيل ب بحى السد ن ببد الحر ة و اوستقرار الذ   {فل د را   ستقرا عحد } تبدلى
ذ ر  فهذا ال الم وصف دقيق بان ال ون ال طلق و يذ ر رن .(34)  هو  طلق ال ون
 : ٖ٘ فقدل ،لذظ بيتد ف  حظ لوقد كصص ابن  دلك لهذا ال ،الظرف حدحل عحل

بببببببر           وأ خب بببببببُروا بو بببببببرف  أو بوحبببببببرفو ج 
ببببببببائن  أو اسببببببببت ق ر  ن                ن بببببببباووين  م عنببببببببق ك 

 ن
أ  يكتييدرون " يييدحن"  ،و بحييى حييدوين أ  فيي  الحييية دون اللذيييظ   ييد هييو ظييدهر

إذ  ، طلقد  ع الظرف أو الجدر وال جرور ]ابل الج لة[ و دن ابن هايدم أ ثير وايوحد
ححو زيد ف  الدار فيقدر  وحد  طلقد وهيو  يدحن أو  سيتقر  :وأ د ف  البواق ...   : قدل

الصوم اليوم أو ف  اليوم والجزات ايدا  :أو  ادرعه د إن أريد الحدل أو اوستقبدل ححو
وقيد  ،أو ف  ال يد ويقيدر  يدن أو اسيتقر أو وصيذه د إن أرييد ال اي  هيذا هيو الصيوال

إن أرييد ال ايي  أو  "إذ  ييدن "اييرب  زييدا قدح ييد إن التقيدير: ححيو أاذليو   ييع قيولهم فيي 
ذا جهليي  ال بحييى فقييدر الوصييف فإحييل صييدلط  ،إذا  ييدن إن أريييد بييل ال سييتقبل وو فييرق وا 

ن  دحييي  حقيقتيييل الحيييدل وو يجيييوز تقيييدير ال يييون الكيييدص  قيييدحم ... فييي  ارز حييية  لهيييد وا 
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إح يييد هيييو لوجيييول الحيييذف و  واايييتراط الححيييويين ال يييون ال طليييق ...وجيييدلس إو ليييدليل
 يع توسيبل  ،وحذهم  ين  يالم ابين هايدم وجيول تقيدير هيذا ال يون ال طليق . ٖٙ   لجواز 

إذ بييّين أحييل و ُيييذهل إلييى ال ييون الكييدص إو بييدليل  ييع تسييلي ل بتقييدير  ،فيي  التذصيييل
 .ال ون ال طلق إذا ادل ال بحى

: إذ قييدل ،التقييديروا  ييد الييد تور فداييل السييد راح  فإحييل طييرق جدحييل الدوليية فيي  
وأرن أن اليييراجط فييي  التقييييدير أحيييل إذا أرييييد الحيييدوث قيييدر فبييييل  ،الكبييير ايييبل الج لييية  

ذا أرييد الثبيو  قيدر اسيم ،بحسل الز ن القيط  يدلح ر قيدر  اسي د   يدحن  : فيإذا قلي  ،وا 
وأرن أحل و  ،الجحة تح  ظالل السيوف: وتقول ،وو تقدر فبال وححو   اررض  دل ر  

فتقييييدير الذبييييل  اسييييتقر   يبحيييي  أحهييييد  دحيييي  علييييى اييييير ذاك  ،فبييييل هحييييديصييييط تقييييدير 
فدستقر  اآن على هذا و يحسن تقدير  ت يون أو تسيتقر  ل يد فييل  ين  بحيى الحيدوث 

ح د هذا أ ر ثدب  فتقدر  دححة ،والتجدد و ثلل والح د ا فدحل و يحسن تقدير اسيتقر  ،وا 
 (37)بل ارولى أن يقدر   دحن  

وييذهل إليى التحدييد اليذ  يطلبيل  ،يقطيع اإلطيالق في  هيذا الح يمفهو يرييد أن 
  يد قد يل بدر ثلية التي  تبيين اوسيتب دل الصيحيط للذيظ ال قيدر وال حيذوف  ،هذا ال قيدم

 .وجوبد
و ييين ال سيييدحل التييي   يييدن اإلطيييالق فيهيييد واجبيييد  يييد ذ ييير  الححوييييون فييي  بيييدل 

  حيل ال ستثحى على ال ستثحى قدمت فإن  : ف ن ذلك  د أورد  ال راد  إذ قدل ،اوستثحدت
ويايير ابين  ،وهيذ   ين القواعيد ال ايهور  في  هيذا ال وايوع ،. ٖٛ    طلقيد   حصيبل وجل

ذا قييدل   إذ  ،هاييدم إلييى أن هييذا الح ييم  طلييق سييوات  ييدن اوسييتثحدت  حقطييد أو  تصييال وا 
تقدم ال ستثحى على ال ستثحى  حل وجل حصيبل  طلقيد أ  سيوات  يدن اوسيتثحدت  حقطبيد 

 : قدل ال  ي  ، ٜٖ مإو زيدا القو   د قدم: أو  تصال ححو ،حو  د فيهد إو ح درا أحدح
م ا) يع ة   أ ْحم د   آل   إالا  لوق   و  ا . . ن         . شو م  ق   م ْذى ب   إالا  لوق   و                 .(42)(م ْذى بُ  اْلح 

 ن



 
 

   

 

 جملة آداب الفراهيذي
 عذد خاص مبؤمتر اآلداب الرابع

 اإِلطالُق والتَّقييُد 
 َرِبيِّـِو الَعـحـي النَّـف

 
 

 

 أ. م. د. خيرالدين فتاح عيدى
 0202 ( حـزيـران3العـدد )

  08 

 

: فقيييدل وقيييد وقيييف ارزهييير  عحيييد البلييية والسيييبل اليييذ  يقيييف ورات هيييذا اإلطيييالق
ذا تقدم ال ستثحى على ال ستثحى  حل وجل حصبل    سيوات أ يدن   طلقيدعحد البصريين وا 

وهي  حذيس ، (40)  ؛ رن التيدبع و يتقيدم عليى ال تبيوعوا تحيع إتبدعيل ، تصال أم  حقطبيد
ح يد   : البلة الت  أوردهد الايي  يدسيين الح صي  والتي  أوجبي  إطيالق الحصيل فقيدل وا 

ول يين هحييدك  يين قّيييد هييذا  ، ٕٗ   ن التييدبع و يتقييدم علييى  تبوعييل؛ را تحييع فيييل اإلبييدال
 تقيديم وجيول ...  : إذ قيدل ،و حهم صيدحل تواييط ال قدصيد ،اإلطالق ف  هذ  البلة

  دحييي  إذا ال وصيييوف عليييى الصيييذة تقيييديم البييديع صيييدحل وأجيييدز، التيييدبع عليييى ال تبييوع
و البيدقالنِ  د  زيي قيدم: "تقيول ال وصيوفين، أحيد تقيدم وقد ،ج دعة أو وثحين  ، ٖٗ   "وع ير 

وهييذا  سيير ل طييالق الييذ  جييدت فيي  هييذا ال واييوع  يين كييالل حقييض القدعييد  التيي  بحيي  
 .الح م عليهد إلثبد  اوطالق

وف  البدل حذسل يذ ر الححويون أن بحية اوستثحدت بدلذبيل الحيدقص و تيات  إو 
 -  ييد أاييدر إلييى ذلييك إ ييدم الححييد  سيييبويل  ،علييى صييي ة" و ي ييون" علييى وجييل التقييييد

 اوسيتثحدت فيه يد وقع هذا وعلى اوستثحدت حدل ف  حدله د فهذ   : إذ قدل ،- رح ل اا
: قوليك وذليك - اا رح يل - الكلييل قيول وهيو صيذة ي يون وقيد ،أجروه يد   د فاجره د

 ب حزلية ي يون وو  لييس جبلي  إذا بايرا ي يون و رجيل أتدح  و د زيدا ليس أحد أتدح   د
 عليى وييدلك ،ذاك قدحيل  وايع في  يقيول و  يدن إذا ذاك يقيول و أحيد أتدح   د :قولك
 ،فالحية ليس ؟ ا رأ  أتتح  و د فالحة ت ون و ا رأ  أتتح   د يقول بباهم أن صذة أحل
 تييراهم أو ، يذ ر إاي در فييل صيذة يجي ت و اليذ  رن ي حثيو  ليم صيذة يجبليو  ليم فليو

 واليييييببض فالحييييية ببايييييهن لييييييس يرييييييد فالحييييية ولييييييس فالحييييية ي يييييون و حييييي أتيح يقوليييييون
 . ٗٗ    ذ ر

ن لييم يصييرا بتقييييد أن ي ييون بهييذا اللذييظ فقييط إو أحييل وااييط  يين كييالل  فهييو وا 
 ،  د أحل بّين ثبدتل على هذ  الصي ة ف  ج يع ار ثلة الت  ذ رهد ، ال ل هذا ال ذهوم
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: ]الحيدظم[ وحبيل بقوليل  : صيرا بيل فقيدلولهذا عحد د وقف ابين عقييل عحيد هيذ  ال سيالة 
وهيو قيييد في  ي ييون فقييط عليى أحييل و يسيتب ل فيي  اوسيتثحدت  يين لذييظ  ،"وبي يون ببييد و"

ال يييون ايييير ي يييون وأحهيييد و تسيييتب ل فييييل إو ببيييد و فيييال تسيييتب ل فييييل ببيييد ايرهيييد  ييين 
 . ٘ٗ   أدوا  الحذ 

ل الحييدقص قييد وقييد ذ يير الححويييون أن السييبل يبييود فيي  ذلييك إلييى أن هييذا الذبيي
والحييرف  يين أهييم  .، ٙٗ لتايي حهد  بحييى الحييرف   ،حيححييذ جد ييد  ب حزليية ليييس   أصييبط

فقدسيييوا هيييذ   ،عال دتيييل أحيييل جد يييد  لتيييزم بصيييي ة واحيييد  و يت يييير  ه يييد ت يييير  أ د حيييل
فدسيت د  حيل أن يبقيى في   وايوع  ،و ي ون[ عليى الحيرف] الصي ة  ن الذبل الحدقص
 .اوستثحدت على هذ  الِبحية

 يييال و لتيييد "  وفييي  بيييدل اإلايييدفة ييييذ ر الححيييد  أن أحيييد ايييروط اإلايييدفة فييي "
وقييد رد ارزهيير   ،ولييذلك و تاييدفدن إلييى الح يير   طلقييد ،وجييول إاييدفته د إلييى ال برفيية

فقد ذ ر في  ال  حي   ال يد  ،على ابن هادم  ن جهة اإلطالق والتقييد ف  هذ  ال سالة
 "ححيو ال كتصية الح ير  إليى إايدفتهد ل وفييونا وأجيدز  : يورد فييل رأ  ال يوفيين إذ قيدل

  لتييد" وح ييوا بييدلظرف بوصييذه د تكصصييد قييد رجلييين فييإن "  حسييحدن عحييدك رجلييين  ييال
 ،و احل يوافيق عليى  يد ذهبيوا إلييل . ٚٗ   لل زل تدر ة أ  "يدهد  قطوعة عحدك جدريتين

 يجيوز الفي ؛فالتبري: أحدهد  : ثم قطع ف   تدبل أواط ال سدلك ببدم جواز ذلك فقدل
 . ٛٗ   لل وفيين كالفد" ا رأتين  لتد" وو ،"رجلين  ال"

  ييد يلييزم   : ولييذلك اسييتدرك عليييل ارزهيير  هييذا اوكييتالف فيي  القييولين إذ قييدل
وو  ،اإلايييدفة لذظيييد و بحيييى  يييال و لتيييد فإحه يييد يايييدفدن للظيييدهر وال اييي ر   يييد تقيييدم

فييال  ،فدن لح يير   طلقييدياييدفدن إو ل ييد اسييت  ل ثالثيية اييروط أحييدهد التبريييف فييال ياييد
وو  لتييييد ا ييييرأتين عحييييد البصييييريين كالفييييد لل ييييوفيين فييييإحهم أجييييدزوا  ،يجييييوز:  ييييال رجلييييين

 ييييال رجلييييين عحييييدك  حسييييحدن فييييإن رجلييييين قييييد : إاييييدفته د إلييييى الح يييير  ال كتصيييية ححييييو
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 تدر ييية أ  ييييدهد  قطوعييية عحيييدك جيييدريتينوح يييوا:  لتيييد  ،تكصصيييد بوصيييذه د بيييدلظرف
 . ٜٗ   ...و  قيد ل د أطلقل هحدوه ،قدلل ف  ال  ح  لل زل

: قوليل  : وقد بّين الاي  يدسين البلة الت  أوجبي  اإلايدفة إليى التبرييف فقيدل
وسييات  أن ال ح يور و  ،وجل أحه د ف  ال بحيى تو ييدا ل يد أاييذد إلييل ،أحدهد التبريف

ن أفدد تو يد   . ٓ٘   وي كذ  ن هذا ترجيط  ذهبهم ،ي  د عحد البصريين وا 
د تقييد اإلطالق ف  ال سدحل ف  اجت دع " وم القسيم وحيون التو ييد " و ذلك ور 

هيذا بيدل ارفبيدل   : إذ قيدل ،وقيد عبير عحيل سييبويل بيدللزوم ،فدلححد  جبليوا ذليك  طلقيد
اعلم أن القسم تو يد  ل ال ك فإذا حلذ  على فبٍل اير  حذ  لم يقع لز تيل   ف  القسم 

 ،و الثقيليية فيي  اكيير ال ل يية وذلييك قولييك واا رفبليينالييالم ولز يي  الييالم الحييون الكذيذيية أ
ن فيدللزوم بيين اليالم والحيون  . ٔ٘   اليالم عليى تيزد ليم علييل وحلذ  وقع قد الذبل  دن وا 

بيييد أن هحييدك  يين الححييويين  يين  ،فيي  القسييم يييردان  طلقييد   ييد  ثّييل لييل صييدحل ال تييدل
  يع إو ال ايدرع عليى كلتيد و القسيم فالم: قولل أ د: قل   :  سر هذا اإلطالق فقدل

 بيياو البصييريون وهييم بييل القييدحلين عحييد  اييروط هييو بييل إطالقييل علييى ليييس التو يييد حييون
 ،الحيون دكيول حيححيذ في تحيع ب ب وليل أو قد، أو تحذيس، بحرف والالم الذبل بين يذصل

 وأ ييد. القسييم جييوال الييالم جبييل  يين  دحبييد   ليييس ولسييوف فيي  الحييون عييدم أن اتاييط قييدو 
 لُ لَييأو   فقييد"  القيد ييةِ  بيييومِ  مُ قِسييرُ "  فيي  وأ ييد ،والحييون الييالم تبدقييل أجييدزوا همفييإح ال وفيييون
 الييييالم عليييييل دكليييي  عليييييل أقسييييم إذا الحييييدل وفبييييل الحييييدل إراد  علييييى البصييييريين ببييييض
وه   ،فهحد أصبح  ال سالة  تبلقة بدل دكوو  الت  قيد  ذلك اإلطالق . ٕ٘   وحدهد

بل هو صحيط بدليل  ،أن القول ارول اير صحيط وهذا و يبح  ،الاروط الت  ذ رهد
رن ال قصيييود أن هيييذا الح يييم يسييير   يييد دام التر ييييل ليييم يحيييتقض  ، يييالم سييييبويل وايييير 

والقول الثدح  أياد صحيط رحل أفصط عن  ،بدر ور الت  جدت   تقييد لهذا اإلطالق
 .التذصيل الذ  ي سر ذلك اإلطالق
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ن أأو  ...  : جهة اإلثبد  والحذ  إذ قدلوقد تحدول السيوط  هذ  ال سالة  ن 
تلييزم الييالم  ييع الحييون الاييديد  أو الكذيذيية فيي   اييدرع  سييتقبل   ييد تقييدم  ثدلييل بكييالف 

تقييد  بدل ثب    د ف  لوو حدجة إلى  ،واا رظحك صددقد: اير ال ستقبل  دلحدل ححو
ل و حدجيية لتقييييد إذ ذهييل إلييى أحيي . ٖ٘   رن الييالم و تييدكل اييير  إو اييذوذا؛ التسييهيل

أ  أن هييذا التر يييل وبهييذا  ،هييذا اإلطييالق بييدلقول: بييان هييذا ي ييون فيي  اإلثبييد  حصييرا
 .الححو و يات  إو ف  اإلثبد  فدحتذ  الحدجة إلى التقييد ال ذ ور

وأ ييد اإلطييالق والتقييييد فيي  الحييروف فقييد أاييدر طدحذيية  يين الححييويين إلييى دوليية 
 ع يرا   ايرب ُ : وتقول  : إذ قدل ،د ذ ر  ابن السرالالواو باحهد ل طلق الج ع  ن ذلك  

 هيذ   ين يجييزون و وقيوم أكيد ُ  أو ع يرا   ايرب  وزييد   أكد  ثم ع را   ارب ُ  وزيد   وأكد ُ 
 ثييم  ييع ذلييك يجيييزون فييال اوجت ييدع ب بحييى الييواو رن: ويقولييون فقييط الييواو إو الحييروف

 وايييرب ُ  ع يييرا   ايييرب  ييييد  ز  : قلييي  فيييإن  اييي را   فبيييال   عحيييدهم  أو و ثيييم   يييع رن وأو
 وعطذيي  بزيييد لهييد وصييلة   وو ت يي  قيد ارولييى والج ليية ارول الذبييل رن: يجييز لييم  أكيد ُ 
 . ٗ٘   ...وصلة   ارولى  ارب ُ   ف  ركيل وليس لسببل ال تصل هو اكر بذبل

ثييييم حييييرن ببييييد ذلييييك أن الححييييويين قييييد اسييييتقروا علييييى الج ييييع ال طلييييق بييييدو   يييين 
 للج يييع فيييدلواو  : إذ قيييدل ،و ييين هييي وت الز كاييير  ،السيييرالاوجت يييدع اليييذ  ذ ييير  ابييين 

 في  يجت بيد أن وو كيراآ قبيل الح يم في  داكيال بيل ال بيدوت ي يون أن ايير  ن ال طلق
 وع ييرو اليييوم زيييد جييدتح  :قولييك ححييو ع سييه د وجييدحز جييدحزان ار ييران ،بييل واحييد وقيي 
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ   :تبيدلى اا وقيدل ،وقيد يك قبيودك وسييدن وكدليد ب ر واكتصم أ س

 . ٘٘   واحد  والقصة [ٔٙٔارعراف: ] چڑ  ک  ک  ک  ک  چ  ،[ٛ٘البقر : ] چ
وال يراد بيدإلطالق هحيد هيو اوايت دل لطرفي  هيذا الحيرف بيدلح م اليذ   ين أهيم 

اليواو أصيل   : وقد تحيدول ابين يبييش  يالم صيدحل ال ذصيل إذ قيدل ،س دتل هو الج ع
ال طليييق إو أن دولتهيييد علييى الج يييع أعيييم  ييين  حييروف البطيييف فهييي  تيييدل علييى الج يييع

وقيد  ،والذ  يدل عليى ذليك أحيد و حجيدهد تبيرن  ين  بحيى الج يع ،دولتهد على البطف
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تبيييييرن  ييييين  بحيييييى البطيييييف أو تيييييرن أن واو ال ذبيييييول  بيييييل فييييي  قوليييييك اسيييييتون ال يييييدت 
 ،والبطييف  يين ببييض وظدحذييل ،فهييو عحييد  حييرف جييدت للج ييع  طلقييد . ٙ٘   ...والكاييبة
ن ت ير   واابل و واطن  جيحلفدلج ع   . تاصل فيل و ي ددر  وا 

فيييإن الححيييد  ذهبيييوا إليييى تصيييحيط  ،وحظيييرا ولتيييزام هيييذا ال بحيييى  يييع هيييذا الحيييرف
 و الج يع، ل طليق اليواو: يقيدل أن الصيوال: البل يدت ببض قدل...   : فقدلوا ،اإلطالق
 حذييييرق درحيييي ،بييييدإلطالق ال وصييييوف الج ييييع هييييو ال طلييييق الج ييييع رن ؛ال طلييييق للج ييييع

 ال وصيييوف والج يييع ،و بقييييد وليييو ،ال قييييد  وال دهيييية قييييد، بيييال ال دهيييية بيييين بدلايييرور 
  يدن، ج يع أ  ب بحيى الج يع،  طليق هيو ال طليول بيل هحيد،  بحيى ليل لييس بيدإلطالق

 . ٚ٘   ال طليق وال دت ال دت،  طلق: قولهم ذلك وحظير.  رتل اير أو  رتبد    دن سوات
 .عليل  ن توجيل اإلطالق الدقيقفهذا تذسير  حدسل ل د ححن 

وقييد ذهييل السيييوط  إلييى الجدحييل التطبيقيي  فيي  هييذا الحييرف  يين كييالل ذ يير 
 :الححييد  باحييل ل طلييق الج ييع إذ قييدل ببييض اآيييد  القراحييية للوصييول إلييى تحقيييق إطييالق

الواو وه  ل طلق الج ع أ  اوجت دع ف  الذبل  ن اير تقييد بحصيولل  ين  ليه يد   
 بيد أحده د فقولك جدت زييد وع يرو يحت يل عليى السيوات أحه يد جيدتا ف  ز دن أو سبق 

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ       پ  چ  قوليييييييييل: أو زييييييييييدا أوو أو اكيييييييييرا و ييييييييين ورودهيييييييييد فييييييييي 

ٻ  پ  پ      چ  ال تييياكروفييي   [ٕٙالحدييييد:] چڦ  ڦ  ڄ  ڄچ  وفييي  السيييدبق [٘ٔالبح بيييو : ]

تثحية  كتصير   ين البطيف بيدلواو ذلك بان العلى واستدل  [ٖلاورن:ا] چپ  پ  ڀ  ڀ   
ف يذلك البطيف بهيد  ،تحت ل ثالثة  بدن وو دولة ف  لذظهد عليى تقيديم وو تياكير ف  د

وبدستب دلهد حيث و ترتيل ف  ححو اايترك زييد وع يرو وبصيحة ححيو قيدم زييد وع يرو 
والتببييير ب ييد سييبق أحسيين   ييد قدلييل ابيين هاييدم  يين قييول بباييهم  ،ببييد  أو قبلييل أو  بييل

ح د ه  للج ع و بقيدللج  . ٛ٘    ع ال طلق لتقييد الج ع بقيد اإلطالق وا 
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فوااييط أن ال سييالة قييد حاييج  فيي  الذ يير الححييو  حتييى وصييل  إلييى  رحليية 
وو سييي د  يين جدحييل الدوليية التيي   ،اسييتقر  فيهييد ج يييع أطييراف هييذا الحييرف و تبلقدتييل

 .والت  ه  أن الواو "ل طلق الج ع" ،ححن بصدد الوقوف عحدهد
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 املبحث الثالث
 ق والتقييد يف املصطلحات النحويةاإلطال

وهييم ي يييزون فيهييد  سييالة  ،وقييف قييوم  يين الححييويين عحييد ببييض ال صييطلحد 
حظيييرا  ؛وال يييالم عليييى ال صيييطلحد  و يحذيييك عييين أ  دراسييية ححويييية ،اإلطيييالق والتقيييييد

ر للتييرابط القييو  والتييداكل ال بييير بييين ال واييوعد  الححوييية و صييطلحدتهد ووجييول ذ يي
قيييد ليييذلك فو  ؛ليييك ال وايييوعد   يين الجدحيييل التطبيقيي ال صييطلحد  الححويييية ال تبلقيية بت

 ،ن  وايييوعة اإلطيييالق والتقيييييد  يييع  صيييطلحد  اوسيييم البليييمطدحذييية  ييين الححيييويي ذ ييير
 .وفبل ار ر ،بلوال ذبول  ،وال ذبول ال طلق

  :االسم العلم -1
عحييد تبريييف ال صييطلط أثحييدت الوقييوف  جييدت   سييالة اإلطييالق والتقييييد فيي  هييذا

 : ٜ٘ إذ قدل ، ن ذلك  د ذ ر  ابن  دلك ف  ألذيتل ،اوسم البلم
             اسببببببببببم يعببببببببببين المسببببببببببمق مطمقببببببببببا

 ن                 عممو كجعفر وخرنقا  ن
فيإن  ، كرل ل د سيون البليم  ين ال بيدرف  طلقد باحل  : ال راد  قوللفقد حقق 

ب بحيى أن هيذا ال صيطلط  . ٓٙ بقريحة   البلم يبين  س د  ب جرد الواع أو بدل لبة، و
وال بيدرف  لهيد  قييد  رحهيد تيدل عليى أاييدت  ،و يحتدل إلى قراحن تقيد   بقية ال بدرف

 ، بيحة بكالف الح ر  فإحهد تبقى تسبط ف  فادت الل ة حتى تقييد باحيد أدوا  التبرييف
 تبييحهيد فيإن ،رفال بيد  : هيي  إذ قيدلٔٙٚ  والدليل على هذا ال الم  د ذ ير  ابين هايدم

 فيل دا    د ُ س  د  تبين إح د  ثال الالم و ارلف ذا أن ترن أو ُ َقي د   تبيين   ل س يدتهد
 و يييذا ،حدايييرا   دام  يييد ُ َسييي  د  يبيييين إح يييد  هيييذا  وححيييو التبييييينُ  فدرقَيييلُ  فدرَقتْيييلُ  فيييإذا  أل 

 . ٔٙ    البدق
ب يير : وقولحد ...   :قدلإذ  ،ثم يذ ر ف  الاذور ج يع التقييدا  ف  ال بدرف

قيد  كرل ل د عدا البلم  ن ال بيدرف فإحهيد اح يد تبيين  سي دهد بقييد  قوليك الرجيل فإحيل 



 
 

   

 

 جملة آداب الفراهيذي
 عذد خاص مبؤمتر اآلداب الرابع

 اإِلطالُق والتَّقييُد 
 َرِبيِّـِو الَعـحـي النَّـف

 
 

 

 أ. م. د. خيرالدين فتاح عيدى
 0202 ( حـزيـران3العـدد )

  25 

 

يبييين  سيي د  بقيييد ارلييف والييالم و قولييك فإحييل يبييين  سيي د  بقيييد اإلاييدفة بكييالف البلييم 
وليييذلك و يكتليييف التببيييير عييين الايييكص ال سييي ى زييييدا ؛ فإحيييل يبيييين  سييي د  ب يييير قييييد

 . ٕٙ   ايبة بكالف التببير عحل باح  وهووو بحاور 
ف يف جدت اوسم البليم وفييل  ،فإن قدل قدحل: بان التبريف تقييد قددم  ن الح ر 

إن هذا اإلطالق  راد  تبيين ال س ى  ن اير قيد و أحل اير  قيد ف   ؟ حقول:إطالق
ى  ين داكيل ب بحيى أن هيذا اإلطيالق أتي ،إذ إن التقييد قد حصيل في  التبرييف ،ارصل
ن التقييد قد حصل  ن كدرل التبريف ،التبريف  .وا 

ورجييل  ،وياييدر هحييد إلييى أحييل و فييرق بييين البلييم وعلييم الجييحس فيي  هييذا اإلطييالق
فييدل راد بييدلبلم هحييد  ،. ٖٙ   الجييحس إذ تبييحييل ل سيي د  ب ييير قيييدصييددق ببلييم هييذا فهييو   

ويجوز دكول عليم الجيحس  ،البلم الحقيق  الذ  و يحصرف الذهن إو إليل حين إطالقل
 ،وهذا يبح  أن سيبيل اإلطيالق هيو اي ول أفيراد  ثييرين ، بل لدولتل على جحس  حدد
 .وهو هحد البلم ،والتحديد يات  بلذظ  واوع لل ،فإذا أردحد التقييد فيجل التحديد

 : املفعول املطلك -2
 و بد أن حاير بان هذا ال صطلط  ن ال صطلحد  الت  تيذ ر  ترادفية أحيدحيد

 ،وقد وقع ذلك عحيد القيد دت وال تياكرين ، ع  صطلط ال صدر   د يترك  جدو ل يهدم
وال ذبيييول يحقسيييم عليييى ك سييية أقسيييدم  ذبيييول  طليييق   : فقيييد عرفيييل ابييين السيييرال بقوليييل

وهو ال ذبيول ال طليق ويبحي  : ارول ،و ذبول بل و ذبول فيل و ذبول لل و ذبول  بل
هي  إلى الذصل بيحه د ٜٕٜ  لهذا ذهل ارا وح ؛ و فلم ي يز بيحه د . ٗٙ   بل ال صدر

 . ٘ٙ وبيدن الب وم والكصوص الذ  فيه د
وقيييد ذهيييل طدحذييية  ييين الححيييويين إليييى إظهيييدر البليييل التييي   دحييي  ورات تسييي يتل 

: ال ذبييول ال طلييق  : إذ قييدل هييي ٚٙٚ  بييدل ذبول "ال طلييق"  يين ذلييك  ييد ذ يير  ابيين القيييم
رحييل و يقييد بايي ت  ين حييروف : أحيده د :وهيو ال صييدر وسي    ذبييوو  طلقيد لييوجهين
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إن ج يييييع ارفبييييدل : الثييييدح  ،أو فيييييل ،أو  بييييل ،أو لييييل ،  ييييد يقيييييد ال ذبييييول بييييل ،الجيييير
 . ٙٙ ال تصرفة تتبدن إليل وز هد و تبديهد تد هد وحدقصهد  

وتسيي ية هييذا ال صييطلط بييدل طلق عحييد الححييويين  بحييد  باحييل هييو ال ذبييول اييير 
ثييم إن هييذا  ،ال ذدعيييل التيي  تقيييد  ج يبهييد بحييروف جييرال قيييد حتييى يح ييدز عيين بقييية 

ال ذبييول ارتذييع ايياحل وعييال  قد ييل ل ييد ارتييبط بدل صييدر  يين حيييث رجييوع ج يييع ارفبييدل 
 .ال تصرفة إليل   د تقدم

وسييي ى  ذبيييوو  طلقيييد   : وهيييو تبلييييل ت يييرر عحيييد ححيييويين اكيييرين ححيييو قيييولهم
ر   ين ال ذبيوو  فإحيل و لصدق ال ذبول عليل اير  قيد بحرف جر وححو  بكيالف ايي

يقييع عليييل اسييم ال ذبييول إو  قيييدا  ييدل ذبول بييل وال ذبييول فيييل وال ذبييول  بييل وال ذبييول 
 . ٚٙ   لل

م الز كار  وابن الحدجل ف  اليذ ر لهذ  البلة قد   ويرن ببض الححويين أحل  
 . ٛٙ   رحل ال ذبول حقيقة ؛ال ذبول ال طلق على اير 

د بححو وااط سبل  ج ت تت ة الوصف "ال طلق" فاظهر  أقوال الححويين هح
وهييو توظيييف جييدت  بداييرا لبيييدن أن هييذا اوصييطالا لييل تبييدين عيين بقييية  ، ييع ال ذبييول

 .ال ذدعيل
 :املفعول به -3

ورد التقييد  ع هذا ال صطلط  ن حيث أن و بيد  ين إييراد ال تبليق  بيل  حتيى 
هيي  عبيدر  ابيين  "بيل : "بقولحيدتقيييد ال ذبييول   : ي ييز عين بقييية ال ذدعييل قيدل ابيين هايدم

، فييدل ذبول  صييطلط عييدم يصييلط لج يييع ال ذدعيييل ،. ٜٙ    دلييك فتكييرل بقييية ال ذدعيييل
وجييل تقييييد  عحييد ذ يير  فيي  ال سييدحل الححوييية حتييى و يقييع إايي دل فيي  ال قصييود أولهييذا 

 أطليق إذا   :ولهيذا قيدلوا ،ول ن هذا و ي حع أن ارصل بيدل ذبول هيو ال ذبيول بيل ، حل
 وو ،ال ييالم فيي  دوراحييد أ ثيير رحييل ؛بييل ال ذبييول إلييى يحصييرف إح ييد الححييد  صييطالاا فيي 
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وقيييد تبيييين عييين طرييييق  . ٓٚ   اإلطيييالق بقييييد  قييييدا إو ال يييذ ور ال صيييدر عليييى يصيييدق
 .وأن تقييد  ي ون بدل تبلق "بل" ،ال ذهوم أن  صطلط ال ذبول " طلق"

ليق   يد ظهير اآن ب يالم وقد ُيْا ل هذا ال الم بين ال ذبول بل وال ذبيول ال ط
بييان اسييتب دل الححييويين لل ذبيييول بييل أ ثيير  يين ال ذبيييول : ولهييذا يقيييدل ،الححييو  ال تقييدم

إلي   ...و ين أه هيد ظين وأكواتهيد ،فدل ذبول بل يات  ف  أبوال ححوية  تبيدد  ،ال طلق
  ييد جبلييل أاييهر فيي  اإلطييالق فيي   ،رحييل أ ثيير دوراحييد فيي  ال ييالم: ولهييذا وصييذل بقولييل

 .لق الذ  يقتصر  جيحل ف  بدبل فقطدل الححو   ن ال ذبول ال طاوستب 
  و ين كيالل تتببي  ل صيطلحد  ال ذبيول بيل تبيين لي  : ويقول أحد ال حيدثين

وبدلتحديييد إلييى  ييد قبييل حهدييية القييرن الرابييع  ،أن ال صييطلحين ااييتهرا وتالز ييد  ييد  طويليية
ايييير  لط ال ذبيييولوهيييذا الوقييي  ايييهد تقيييدم لذيييظ ال ذبيييول بيييل واححسيييدر  صيييط ،الهجييير 

ثم  ،وف  هذا دليل على  ون ال ذبول أعم  ن ال ذبول بل . ٔٚ   "بدلجدر وال جرور "بل
 .تقيد صدحل الجدر وال جرور على ذلك ال صطلط ال اهور الذ  يتبدن عليل الذبل

 فعل األمر: -4
ذ ر الححوييون اإلطيالق والتقيييد في  فبيل ار ير  ين جهتيين جهية الِبحيية وجهية 

وفبيل أ ير و اي  : قول ارلذيية  : ذلك  د أورد  السيوط  ف  ح تل إذ قدلالدولة  ن 
أحييل ذ يير أن فبييل ار يير وال دايي  : أحييده د ،أورد عليييل ايييحدن: بحيييد، قييدل ابيين هاييدم

وار ييير بيييدلالم  ،أحيييل أطليييق بحيييدت ار ييير: والثيييدح  ،وليييم يبيييين عليييى  يييدذا يبحييييدن ،يبحييييدن
أن الحيدظم : والجيوال عين ارول: قيدل ،اليالمف دن يحب   أن يقيد  بيدر ر ب يير  ، برل

حبم  ،و ف   قدم بيدن  د ي ون بل اإلعرال والبحدت ،ف   قدم ت ييز ال بح  عن ال برل
وعيين الثدح :أحييل و يسيي ى فبييل  ،إكييالت ال تييدل  لييل  يين التحبيييل علييى ذلييك ليييس بحسيين

ح د يس ى فبال  ادرعد أ ر،  . ٕٚ   وا 
و يراد ابين هايدم  ،ار ير عليى رأ  البصيريينفهحد جدت اإلطالق في  بحيدت فبيل 

رحييل  ييع الييالم ي ييون فبييال  اييدرعد  ،هييو أحييل يجييل أن يقيييد ار يير بييدون الييالم الجدز يية
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وهيذا ال ييالم  ين جهية بحيية هييذا  ،لب بحيى يكتليف حيوع الذبييل بيدكتالف ال يدكو  ،عحيدهم
اَر ير اكتِليف في  فبيل   :  ثيرون ححو قول بباهم الذبل وهو  د وقف عحد  ححويون

 على  ذهبين: ،"اارل" :بدر   ن الالم وحرف ال ادرعة ححوال
 .وعليل البصريون ،َأحل  بح  :أ حدىما
 .وهو رَأ  ال وِفيين ،[  جزوم بالم  حذوفةَأحل ] برل: الثاني

هيل اإلعيَرال َأصيل في   ...والكالف في  هيذ  ال سياَلة  بحِي  َعليى الِكيالف في 
 ؟م ول   د ُهو َأصل ِف  اوسم أَ الذب

َوال َايدِرع إح يد أعيرل  ،وأّن ارصيل في  ارفبيدل البحيدت ،و: فَ ذَهل البصيريِّين
 .َفال يبَرل ،وفبل ار ر َلم ياَبل اوسم ،لَابِهل بدوسم

 . ٖٚ َحَبم فهو  بَرل َعلى اَرصل ف  اَرفبدل  : وَ ذَهل الُ وِفيِّينَ 
بييد فهييم هييذين ار ييرين وهييذا يقودحييد إلييى الحييديث عيين السيييدق واللواصييق رحييل ب

وقييد بييّين أحييد ال حييدثين َأّن ال ييوِفّيين يييَرون أّن  .سييي ون سييهال الح ييم علييى حييوع الذبييل
وأن اَر يير حييوع  يين ال اييدرِع دكلَيي  عليييل َوم اَر يير  ،الذبييل حوعييدن:  ييدض و اييدرع

 . ٗٚ ثّم حِذَف  فتببتهد حروف ال ادرعةِ  ،َفجَز ْتل
ن الح صي  التقييييد في  دوليية الذبيل بححييو وأ يد  ين جهيية الدولية فقييد ذ ير يدسييي

واليالم يبحي  في   ...الذبل إح د واع لتقييد الحدث بدلز يدن  : إذ قدل ،عدم و حل ار ر
لتقييييد الحيدث " وم البليية " وال يرض أ  البليية في  واييع الذبيل ل بحييد  اليذ  هييو : قوليل

؛ رن الذبيييل قيييييد الز حييي  هحيييد ا   ييين جيييحس، فدلت. ٘ٚ الحيييدث والز يييدن تقيييييد الحيييدث  
: الذبييل ثالثيية أقسييدم ودوليية الييز ن بحسييل حييوع الذبييل وتقييييد  ي ييون بلذييظ  ييذ ور بقولحييد

و يييدن هيييذا أحيييد ارسيييبدل التييي  اسيييتدل الححوييييون عليييى أن  ، يييدض أو  ايييدرع أو أ ييير
 ز يدن عليى ييدل ال صيدر ...  : ال صدر أصل على ال قيد   د قدل ابين ارحبيدر  بيان

 ال صيدر ف يذلك ،لل قييد أصيل ال طليق أن ف  يد ، بيين دنز ي عليى يدل الذبل و  طلق
 . ٙٚ   للذبل أصل
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 :اخلامتة
 من أبرز النتائج التي وصل البحث إلييا ما يأتي:

   ليييم تحايييج دراسييية اإلطيييالق والتقيييييد فييي  الححيييو البربييي  إو فييي  عصييير الايييروحد
حيييييين وصيييييل  الدراسيييييد  الححويييييية إليييييى  رحلييييية  تقد ييييية  ييييين التطيييييور  ،والحوااييييي 

ولهذا حرن اكتيدر ارا ابن عقيل   حهج ف  الدراسد  الححوية بدو  ن  ،تقرارواوس
 .ال تل ال تقد ة

 تبيييد إايييدر  الر يييدح  إليييى تبرييييف ال طليييق وال قييييد فييي   تدبيييل الحيييدود ر يييية  تقد ييية، 
 .هذين ال صطلحين ف  الدراسد  الححوية ره ية

 دلذييية عليييى اإلطيييالق ظهييير أن ال وافقييية عليييى اإلطيييالق والتقيييييد أقيييل ب ثيييير  ييين ال ك
 ،واكيتالف ر ن الذ ير ،ورب د يبود هذا ار ر إلى تحوع  وارد البلم و ادربل ،التقييد

 .وتبدين اإل  دحيد  الححوية
 قييد تبييين أن اإلطييالق والتقييييد فيي  اآرات الححوييية ياتيييدن ب بحييى ال سييط لتلييك اآرات، 

 ،ايي ت يقييدا بييل فهييذا يبحيي  إحييل و يوجييد ،وصييف رأ  بييدإلطالق  يين اييير قيييد فييإذا
ذا وصف رأ  بدلتقييد فهذا يبح  أن هحيدك  ين قيدل ،وي ير  سدر إطالقل باي ت : وا 
 .يقيد  د  دن  طلقد

  إن اإلطيييالق والتقيييييد فييي  ال سيييدحل الححويييية ييييدكالن  ييين طيييرف القواعيييد والايييوابط
 ،إن هيذ  ال سيالة  قييد  باحهيد و تيرد إو في  هيذا البيدل: وال حددا ،  ين  ثيل قولحيد

إحل ف  هذ  ال سالة فيهد إطالق باحهد تصلط أن تيرد في  أ ثير  ين وظيذية : قولأو ح
 .ف  البدل الواحد

  أ ييد فيي  ال صييطلحد  فييدإلطالق والتقييييد يييردان  يين جدحييل دوليية اللذظييين  يين حيييث
 .حيث ع و ل أو كصوصل لج يع عحدصر ال صطلط أو تقييد  أو  ن  إطالق

وأن يغفر لنا مجيع ذووبنا  ،وأن يفتح لنا أبواب علمه ،دينا برمحتهوختاما أسأل اهلل تعاىل أن يسعنا ووال

 .وصلى اهلل تعاىل على سيدوا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ،صغريها وكبريها

 *واحلمد هلل رب العاملني*
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 اهلوامش:
                                                      

 ٛٔٔال صطلط والدولة:   ٔ 
 ٕٚٛ-ٕٙٛ/ٗال قتال:   ٕ 

 ٖٖٙ/ٗم ن:   ٖ 
 ٜ٘ٔ/ٔارصول ف  الححو:   ٗ 

 ٖالحدود ف  الححو:   ٘ 

 ٖٕٚ/ٔاإلحصدف ف   سدحل الكالف:  ٙ 

 ٜٙالز ن الححو :   ٚ 

 ٖٚ/ٔ  ح  اللبيل:   ٛ 

 ٙ-٘/ٖ: اإلح دم ف  أصول ارح دم  ٜ 
 ٘ٔٔ/ٔارا التلويط:   ٓٔ 
 ٗٙارا الل ع:   ٔٔ 
 ٖٔٓ/ٔأواط ال سدلك:   ٕٔ 

 ٔ٘/ٔ : حداية الكار   ٖٔ 
 ٖٓ/ٔأواط ال سدلك:   ٗٔ 

 ٕٗ:  تن ألذية ابن  دلك  ٘ٔ 

 ٜٕٙ/ٕأواط ال سدلك:   ٙٔ 

 ٕٚ٘/ٔدليل السدلك:   ٚٔ 
 ٜٔٗ/ٔ: حداية الكار   ٛٔ 
 ٕٕٗ/ٖحداية الصبدن:   ٜٔ 

 ٕٔٗم ن:   ٕٓ 
 ٜٗارا اذور الذهل:   ٕٔ 
 ٚٙٛ/ٔ:   ح  اللبيل  ٕٕ 

 ٔٙٔ/ٕحداية الصبدن:   ٖٕ 
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 ٖٙٔ/ٔالبالاة: اإليادا ف  علوم   ٕٗ 
 ٕ٘ٓ/ٖارا الرا  على ال دفية:   ٕ٘ 
 ٙٗ٘/ٕه ع الهوا ع:   ٕٙ 

 ٛٔ/ٗحداية الصبدن:   ٕٚ 
 ٕٓٚ/ٕارا ابن عقيل:   ٕٛ 
 ٕٚ/ٕارا الرا  على ال دفية:   ٜٕ 
 ٕٓٚ/ٕ ححة الجليل بتحقيق ارا ابن عقيل:   ٖٓ 

 ٘ٓ٘/ٕ: ه ع الهوا ع  ٖٔ 

 ٜٕٔ/ٔ: ارا الرا  على ال دفية  ٕٖ 
 ٜٕٔ/ٔ: م ن  ٖٖ 

 ٔٗٔ/ٔارصول ف  الححو:   ٖٗ 
 ٔٔ تن ألذية ابن  دلك:   ٖ٘ 
 ٘ٛ٘/ٔ  ح  اللبيل:   ٖٙ 
 ٕٗٓ/ٔ بدح  الححو:   ٖٚ 
 ٛٚالجحى الداح :   ٖٛ 
 ٕٙٗارا قطر الحدن:   ٜٖ 
 ٕٚٓ/ٕكزاحة اردل:   ٓٗ 

 ٗ٘٘/ٕحداية يدسين على ارا التصريط:   ٔٗ 
 ٘ٓٔ/ٕم ن:   ٕٗ 
 ٜ٘ٗ/ٕتوايط ال قدصد:   ٖٗ 

 ٖٛٗ/ٕال تدل:   ٗٗ 
 ٖٖٕ/ٕ: ارا ابن عقيل  ٘ٗ 
 ٜٓٔ/ٕحداية يدسين على ارا الذد ه :   ٙٗ 
 ٜٕٙ/ٔ  ح  اللبيل:   ٚٗ 
 ٖٛٔ/ٖأواط ال سدلك:   ٛٗ 

 ٘ٗٔ/ٖحداية يدسين على ارزهر :   ٜٗ 
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 ٘ٗٔ/ٖم ن:   ٓ٘ 
 ٗٓٔ/ٖال تدل:   ٔ٘ 
 ٕٚٔالجحى الداح :   ٕ٘ 
 ٚٛٗ/ٕه ع الهوا ع:   ٖ٘ 
 ٛٚ/ٕحو: ارصول ف  الح  ٗ٘ 

 ٖٓٗال ذصل:   ٘٘ 

 ٜٓ/ٚارا ال ذصل:   ٙ٘ 

 ٖٙٔ-ٕٙٔالجحى الداح :   ٚ٘ 
 ٘ٛٔ/ٖه ع الهوا ع:   ٛ٘ 

 ٚ تن ألذية ابن  دلك:   ٜ٘ 
 ٛٔٔ/ٔارا ال راد :   ٓٙ 

 ٖٕٔ/ٔأواط ال سدلك:   ٔٙ 

 ٜٚٔ/ٔارا اذور الذهل:   ٕٙ 
 ٖٖٛ/ٔحداية يدسين على ارزهر :   ٖٙ 
 ٜ٘ٔ/ٔارصول ف  الححو:   ٗٙ 
 ٜ٘ٔ/ٕيحظر: حداية الصبدن:   ٘ٙ 

 ٕٚ٘/ٔإرادد السدلك:   ٙٙ 

 ٜٙٔ/ٕارا ابن عقيل:   ٚٙ 
 ٕٜٕ/ٔارا اذور الذهل:   ٛٙ 

 ٕٙٗ/ٔ  ح  اللبيل:   ٜٙ 

 ٕٙٔ-ٔٙٔ/ٕحداية الصبدن:   ٓٚ 

 ٙٓٔتطور ال صطلط البصر :   ٔٚ 

 ٛٔٔ/ٔالح  :   ٕٚ 
 ٕٖ٘-ٕٖٗ/ٗ: ارابد  والحظدحر  ٖٚ 
 ٚٚٔهادم:  الذبل عحد ابن: يحظر  ٗٚ 
 ٔٛٔ/ٔحداية يدسين على ارزهر :   ٘ٚ 
 ٔٙٔأسرار البربية:   ٙٚ 
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 :ثبث املصادر واملراجع
، سييييف اليييدين أبيييو الحسييين بييين أبييي  علييي  اآ يييد : اإلح يييدم فييي  أصيييول ارح يييدم -ٔ

 .مٜ٘ٛٔلبحدن  -بيرو  ، دارال تل البل ية، الطببة ارولى
ن اليييدين إبيييراهيم ابييين قييييم برهيييد: تييياليف، إرايييدد السيييدلك إليييى حيييل ألذيييية ابييين  دليييك -ٕ

 -بييييرو  ، دارال تيييل البل يييية،  ح يييود حصيييدر، الطببييية اروليييى: تحقييييق، الجوزيييية
 .مٕٗٓٓ -هي ٕ٘ٗٔ: لبحدن

، هييي ٚٚ٘   أبييو البر ييد    ييدل الييدين عبييد الييرح ن ابيين اوحبييدر : ةأسييرار البربييي -ٖ
، د اييق  طببيية الترقيي ، ،ة البيطييدر، ال ج ييع البل يي  البربيي  ح ييد بهجيي: تحقيييق
 م.ٜٚ٘ٔ -ي هٖٚٚٔ

: تحقيق، هي ٜٔٔأبو ب ر عبد الرح ن السيوط     : ارابد  والحظدحر ف  الححو -ٗ
عيييدلم ، الطببييية الثدلثييية، الاييير ة الدوليييية للطبدعييية، اليييد تور عبيييدالبدل سيييدلم   يييرم

 .مٖٕٓٓ، القدهر  - صر ، ال تل
 الييد تور: تحقيييق، هييي ٖٙٔأبييو ب يير  ح ييد ابيين السييرال    : ارصييول فيي  الححييو -٘

،   سسيية الرسييدلة للطبدعيية والحايير والتوزيييع، ، الطببيية الراببييةعبييد الحسييين الذتليي 
 .مٜٜٜٔ -هي ٕٓٗٔ، لبحدن -بيرو  

يحييييى سيييلوم : بكيييط، هيييي ٕٚٙ ح يييد بييين عبيييد اا بييين  دليييك   ، ألذيييية ابييين  دليييك -ٙ
 .مٜٗٛٔ، ب داد،   تبة الحهاة، الببدس 

أبو البر د  ابن : ال وفييناإلحصدف ف   سدحل الكالف بين الححويين البصريين و  -ٚ
دار إحييييدت ، الطببييية الراببييية،  ح يييد  حيييي  اليييدين عبيييد الح ييييد: تحقييييق، اوحبيييدر 

 .مٜٔٙٔ-ه ٖٓٛٔ،  صر، ال  تبة التجدرية ال برن، التراث البرب 
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هيي ، ٔٙٚأبو  ح د ابن هادم ارحصدر    : أواط ال سدلك إلى ألذية ابن  دلك -ٛ
دار الطالحع ، طبع ب طدبع الببور الحديثة، يدالدين عبد الح  تحقيق  ح د  حي 

 .مٕٗٓٓ، القدهر ، للحار والتوزيع والتصدير
: تحقيييق،  ح ييد بيين أبيي  البجلييى الكطيييل القزويحيي : اإلياييدا فيي  علييوم البالايية -ٜ

،   سسيية ال كتييدر للحايير والتوزيييع، الطببيية الثدحييية، عبييد الح يييد هحييداو : الييد تور
 .مٕٗٓٓ، هيٕ٘ٗٔ:  صر

اليد تور يحيييى : لط الححيو  البصيير   ين سيييبويل حتيى الز كايير تطيور ال صييط -ٓٔ
 -ع يدن ، جيدارا لل تيدل البيدل   للحاير والتوزييع، عطية عبدبحية، الطببية اروليى

 .مٕٙٓٓ: ارردن
، هييييي ٜٗٚ   الحسيييين بيييين قدسييييم ال ييييراد : فيييي  حييييروف ال بييييدح  الَجَحييييى الييييداح  -ٔٔ

، الطببيية ارولييى، داييلارسييتدذ  ح ييد حييديم ف -تحقيييق: الييد تور فكرالييدين قبييدو  
 .  -لبحدن د  –بيرو  ، دار ال تل البل ية،  حاورا   ح د عل  بياون

 ح ييييد بيييين  صييييطذى : علييييى اييييرا ابيييين عقيييييل هييييي ٕٛٛٔحداييييية الكايييير     -ٕٔ
، البل يية لدار ال تي: تر   فرحدن ال صيطذى: تحقيق، الطببة الثدلثة، الكار 
 مٜٕٓٓ، لبحدن -بيرو 

هيييي  و بييل الايييواهد ٜٕٜرا ارايي وح    هيييي على اييٕٙٓٔحداييية الصييبدن    -ٖٔ
-هٖٕٗٔ، القيدهر ،   تبية الصيذد، الطببية اروليى،  ح ود ابين الج ييل: للبيح 
 مٕٕٓٓ

هيي  عليى ايرا التصيريط عليى ٔٙٓٔحداية يدسين بين زيين اليدين الح صي     -ٗٔ
، اسي دعيل عبيد الجيواد عبيد ال حي : راجبل، هي ٜ٘ٓالتوايط: كدلد ارزهر    

 صير  -القيدهر   ال  تبية التوفيقيية، أح د السيد سييد أح يد، حقق وارا اواهد :
   . د
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هييي  علييى ٕٜٚ   حداييية يدسييين علييى اييرا أح ييد بيين الج ييدل عبييد اا الذييد ه  -٘ٔ
    -قطر الحدن:  طببة التقدم البل  ،  صر،  د  تن

 اا عبييد بين علي  بين عيسييى بين علي  بين الحسين ربيي : الححيو عليم في  الحيدود -ٙٔ
 .مٕٔٓٓلبحدن  -بيرو  ، دارال تل البل ية، ارولىالطببة ، الر دح 

: تحقييق وايرا هيي ٖٜٓٔ  كزاحية اردل وليل لبيدل البرل:عبيد القيددر الب يداد  -ٚٔ
-هٜٓٗٔ، القيدهر ،   تبية الكيدحج : حاير، الطببية اروليى، عبد السالم هدرون

 .مٜٜٛٔ
دار ، ولىالطببة ار، عبداا بن صدلط الذوزان: دليل السدلك إلى ألذية ابن  دلك -ٛٔ

 .مٕٙٓٓ -هي ٕٚٗٔ: القدهر ،  صر، ابن الجوز 
دار عيييدلم ، اليييد تور   يييدل عبيييد اليييرحيم راييييد: اليييز ن الححيييو  فييي  الل ييية البربيييية -ٜٔ

 .مٕٛٓٓ -ٕٛٗٔ: ارردن، ع دن، الثقدفة
، هيييي ٜٙٚ   ابييين عقييييل أبيييو عبيييد اا: ايييرا ابييين عقييييل عليييى ألذيييية ابييين  دليييك -ٕٓ

، دار الذ ييير، الطببييية الراببييية عاييير،  ح يييد  حيييي  اليييدين عبيييد الح ييييد: تحقييييق
 .مٜٗٙٔ-هٖٗٛٔ،  صر، ال  تبة التجدرية ال برن  طببة السبدد 

، ابييين  دليييك هيييي  عليييى ألذيييية ابييين  دليييك: أبيييو عبيييد ااٙٛٙ   ايييرا ابييين الحيييدظم -ٕٔ
 حاييييورا   ح ييييد عليييي  ، الطببيييية ارولييييى،  ح ييييد بدسييييل عيييييون السييييود: تحقيييييق
 .مٕٓٓٓ-يهٕٓٗٔ لبحدن -بيرو ، البل ية لدار ال ت، بياون

الييد تور فكرالييدين : تحقيييق، الحسيين بيين قدسييم ال ييراد : اييرا ارلذييية وبيين  دلييك -ٕٕ
هي ٕٛٗٔ، لبحدن -بيرو  ، دار ال  درف للطبدعة والحار، الطببة ارولى، قبدو 
 .م ٕٚٓٓ -

سبدالدين بن  سيبود : ارا التلويط على التوايط ل تن التحقيط ف  أصول الذقل -ٖٕ
، الطببيية ارولييى، ز ريييد ع يييرا :   اييبطل وكييرل أحدديثييلهيييٕٜٚالتذتيدزاح     
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 -هيي ٛٔٗٔلبحيدن  –بييرو  ، دار ال تل البل يية،  حاورا   ح د عل  بياون
 .مٜٜٚٔ

  ح يد: تحقيق، ابن هادم ارحصدر : ارا اذور الذهل ف   برفة  الم البرل -ٕٗ
 -  القيييدهر  دار الطالحيييع للحاييير والتوزييييع والتصيييدير،،  حيييي  اليييدين عبيييد الح ييييد

 .مٕٗٓٓ،  صر
الطببيية ، تحقيييق  ح ييد  حييي  الييدين عبييد الح يييد، ابيين هاييدم: اييرا قطيير الحييدن -ٕ٘

  .  -د،  الثدلثة عار  دار الذ ر
رايي  الييدين بيين الحسيين اوسييترابدذ      هييي ،ٙٗٙاييرا  دفييية ابيين الحدجييل   -ٕٙ

  .د.  ،  ال  تبة التوفيقية الطببة ارولى،، تحقيق: اح د السيد اح د هي ٙٛٙ
، بيييرو  -هييي ، عييدلم ال تييل ٖٛ٘ وفييق الييدين ابيين يبيييش    : ل ذصييلاييرا ا -ٕٚ

  .  -القدهر   د،   تبة ال تحب 
، دار ال تييييل البل ييييية، ٔط، عصييييدم حييييور الييييدين.د: الذبييييل فيييي  ححييييو ابيييين هاييييدم -ٕٛ

 .مٕٚٓٓ: لبحدن -بيرو  
عبيد : تحقييق، هيي ٓٛٔسييبويل    : ع رو بن عث دن بين قحبير ال لقيل بييال تدل -ٜٕ

 .مٜٛٛٔ-هيٛٓٗٔ، القدهر ،   تبة الكدحج ، الطببة الثدلثة ،السالم هدرون
أبيي  الحسيين عليي  البييدقول  : ربيي  الذييتط ابيين جحيي ،  تييدل اييرا الل ييع فيي  الححييو -ٖٓ

 دار، الطببيية ارولييى،  ح ييد كليييل  ييراد الحربيي : الييد تور: تحقيييق، ارصييبهدح 
 .مٕٚٓٓ -هي ٕٛٗٔ: لبحدن -بيرو  ، ال تل البل ية

 دار، الطببيية ارولييى، الييد تور ريييدض عث ييدن: ل الدولييةال صيطلط الححييو  وأصيي -ٖٔ
 .مٕٓٔٓلبحدن  -بيرو  ، ال تل البل ية
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 طببييية التبلييييم البيييدل  فييي  ، اليييد تور فدايييل صيييدلط السيييد راح :  بيييدح  الححيييو -ٕٖ
 .مٜٜٛٔ، ب داد، سدعد  جد بة ب داد على حار ، ال وصل

  اليدين عبيد  ح يد  حيي: تحقييق، ابين هايدم:   ح  اللبيل عين  تيل ارعدرييل -ٖٖ
  .  - د، القدهر ، الح يد  طببة ال دح 

الطببييية ، هيييي ٖٛ٘ ح يييود بييين ع ييير الز كاييير    : ال ذصيييل فييي  عليييم البربيييية -ٖٗ
 .   -بيرو  د، دار الجيل، الثدحية

 ح ييد عبييد : تحقيييق، هييي ٕ٘ٛأبييو الببييدس  ح ييد بيين يزيييد ال بييرد  : ال قتاييل -ٖ٘
 مٖٜٙٔ، بيرو ، عدلم ال تل، الكدلق عاي ة

الطببية ،  ح يد  حيي  اليدين عبيد الح ييد: جليل بتحقييق ايرا ابين عقييل ححة ال -ٖٙ
 .مٜ٘ٙٔ -هي ٖ٘ٛٔ،  صر،  طببة السبدد ، الراببة عار

جيييالل اليييدين أبيييو ب ييير : الح ييي  عليييى ارلذيييية وال دفيييية والايييدفية والايييذور والحزهييية -ٖٚ
، دارال تيل البل يية، الطببة اروليى، الد تور فدكر جبر  طر: تحقيق: السيوط 

 .مٕٚٓٓ -هي ٕٛٗٔ: لبحدن -و  بير 
تحقييق:   ٜٔٔ   جالل الدين السييوط  ، ه ع الهوا ع ف  ارا ج ع الحوا ع -ٖٛ

  .د.   عبد الح يد هحداو  ال  تبة التوفيقية 
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Abstract 
This paper aims at studying the impact of absolution 

and limitation in Arabic grammar. It has appeared clearly 

after researching in Arabic grammar books that the above 

mentioned terms are found in Arabic grammar even in 

spoken or concept. grammarians used those two terms in 

function for many purposes such as revising grammatical 

issues by establishing rules constraints in a strict way. 

The study falls in Three section the First Section deals 

with absolution and limitation in the opinions of 

grammarians Section Two deals with absolution and 

limitation in grammatical issues. Section Three deals with 

absolution and limitation in grammatical terms. 


