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 املقدمــة
الحمد هلل رب العالمين، حمدا يليق بجالل وجهه، وعظيم سلطانه، 

لي وأسلم على من بعثه ربه بالضاد، صالة وسالما دائمين متالزمين وأص

 إلى يوم الدين، وبعد،،،

فهذا بحث بعنوان:" بين واستعماالتها النحوية دراسة تطبيقية على 

: ما أوال كتاب اهلل والشعر العربي"، دفعني إلى تأليفه عدة عوامل، أهمها

بين " وهي تتكرر  الحظته من الشعر  من تكرار العطف على لفظة:"

أحيانا وأخرى تحذف، والحظت العطف عليها يكون مع االسم الظاهر 

 والضمير وله أنماط مختلفة...

: أنني كثيرا ما أقرأ هذه المفردة وهي تتكرر في كتاب اهلل مع ثانيا 

العطف وبدونه، ولفت نظري إلى ذلك تكرارها مع الضمير ومع االسم 

رى، وباستقراء الشعر العربي، والحديث الظاهر تارة، وحذفها تارة أخ

 النبوي الشريف وجدت هذه الظاهرة كثيرة جدا.

أن عيني لم تقع على بحث ينفرد باستقراء هذه الظاهرة، وبال شك  وثالثا:

فإن االستقراء يفيد خدمة كتاب اهلل تعالى فقررت أن أستعين باهلل، وأتناول هذه 

 والحديث الشريف، فكان هذا البحث.الظاهرة في كتاب اهلل والشعر العربي، 

وتكمن مشكلة البحث في لفظة:" بين " والخالف في كون العطف 

عليها يكون بتكرارها، أو بدونه، وعليه يتحدد مذهب البصريين 

 والكوفيين في هذا، وهذا يتضمن قضية إعادة الجار أو حذفه.

وقد اتخذت لنفسي منهجا استقرائيا يقوم على أساس التقعيد 

حوي، فأرصد الظاهرة في كتب النحويين وشواهدهم، فأضع لها عنوانا الن

ثم أناقشها نحويا، ثم أعاود استقراء كتاب اهلل تعالى، ثم الحديث النبوي 



الشريف، ثم الشعر العربي، وأنا ال أزعم أنني استقرأت كل الشعر في هذه 

عرهم الظاهرة، بل استقرأت ما يكفي إلثباتها، وكان آخر من استقرأت ش

هو أبو نواس، ومبتدئا بالشعر الجاهلي، وكذا لم أستقرئ الحديث النبوي 

كامال بل كان يكفيني فيه ما يكفي إلثبات الظاهرة فقط، وكنت ُأَقعُِّد للقاعدة 

من خالل كتب النحويين القدامى ثم التسلسل إلى الكتب الحديثة في النحو 

 محلل للنص.العربي، متخذا لنفسي في ذلك مذهبا الناقض وال

فُأْثِبُت اآلية القرآنية، ورقمها وسورتها، وُأَخرُِّج الحديث من كتب الحديث 

الصحيحة، والشعر من دواوينه ما أمكن، ورجعت في ذلك إلى كتب نحوية 

مختلفة منها: الكتاب باعتباره أول كتب النحو، والمعاجم القديمة والحديثة، 

 ، وغير ذلك مما يحتاجه المقام.وكتب القراءات ومعاني القرآن، والتفسير

وقد جاء البحث في تصدير ، ومبحثين، أما التصدير فهو عبارة عن 

أسباب اختيار الموضوع، وأهميته، والمنهج العلمي الذي تناولت به 

" بني " أصلها جاء بعنوان: واملبحث األول البحث، وتقسيمات البحث،

مية:" بين " بين " في اللغة، واس " وتناولت فيه:، وأحكامها

وظرفيتها، وإعراب:" بين " على القول باسميتها، والقراءات الواردة 

في لفظة :" بين " في اآلية، وإنكار قراءة:" بينكم " بالنصب،  والرد 

على أبي حاتم، وتخريج قراءة النصب، وإعراب ما بعد:" بين"، 

 ووقوع:" بين " صفة، وإيجاب:" بين " للشراكة،  وزيادة:" األلف و

ما " بعد:" َبْين "،  واأللف في :" بينا "،  وكف:" بين " عن العمل 

بعد دخول:" ما  أو " األلف "" عليها،  وحكم إضافة:" بين " مع 

وجود: األلف أو ما، وإضافة:" بين " للجمل،  وموضع الجملة الواقعة 

يعد:" بينا وبينما "، ولزوم:" بين " للبناء، وإضافة :" بين " إلى 

بعد:" بين"،  واسمية " إذ " التي تقع بعد:" بينا، ووقوع:" إذ "   الجمل،

أو بينما " وحرفيتها، والعامل في:" بينا، أو بينما " مع وقوع إذ في جوابها، 



وفساد قول من يقول إنَّ إذ ال تكون إال في جواب َبْينما بزيادة ما،  واألفصح في 

 جواب:" بينا وبينما".

والعطف عليه، "، تكرار الظرف:" بني  :واملبحث الثاني بعنوان

وتناولت فيه: تكرار الظرف:" بين " بين اسمين ظاهرين مع العطف 

عليه، والبين في اللغة، وأدلة من قال بجواز ذكر:" بين " مع العطف، 

والعطف المفرد على:" بين " بالواو، وحكم العطف على:" بين " 

قف الجرمي من إفادة الفاء بالفاء، ومذهب الفراء في العطف بالفاء، ومو

للترتيب، ونقض هذه القاعدة، والعطف على المجرور،  وعطف الظاهر 

على الظاهر، وعطف الضمير على الضمير بعد:" بين "، وحكم عطف 

االسم الظاهر على الضمير المجرور دون إعادة الجار:" بين "، وحكم 

الظاهر  حذف الجار المعطوف وبقاء مجروره،  والقراءة بعطف االسم

على الضمير المجرور دون إعادة الجار، ومذهب المبرد في عطف على 

االسم المجرور على الضمير المجرور دون إعادة الجار، والرد على 

المبرد، واالستقراء لـ:" بين " في كتاب اهلل تعالى والشعر العربي، 

وتكرار كلمة:" بين "، وبناء كلمة:" بين " عند تكرارها، ثم صنعت 

هارس الالزمة لذلك، وهي عبارة عن: فهارس القرآن الكريم، الف

 واألحاديث النبوية الشريفة، وأهم المراجع، ثم الموضوعات.

، وأن  واهلل تعالى أسأل أن أكون قد وفقت في العمل في هذا البحث

 ، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ، ويعصمني من الذلل ينفع به

 .د. أمحد حممد توفيق السودانيأ

 امعة اجلوف، وجامعة األزهرج

 م.10/2014/ 28-هـ4/1/1435

 املبحث األول
" بين " أصلها وأحكامها   



 ويتألف من :
 " بين " في اللغة.-1

 اسمية:" بين " وظرفيتها.-2

 إعراب:" بين " على القول باسميتها. -3

 القراءات الواردة في لفظة :" بين " في اآلية. -4

 لنصب:إنكار قراءة:" بينكم " با-5

 الرد على أبي حاتم:-6

 تخريج قراءة النصب:-7

 ، إعراب ما بعد:" بين":-8

 وقوع:" بين " صفة:-10

 إيجاب:" بين " للشراكة:-11

 زيادة:" األلف و ما " بعد:" َبْين ":-12

 األلف في :" بينا "-13

 كف:" بين " عن العمل بعد دخول:" ما  أو " األلف "" عليها:-14

 ين " مع وجود: األلف أو ما:حكم إضافة:" ب-15

 إضافة:" بين " للجمل:-16

 موضع الجملة الواقعة يعد:" بينا وبينما ":-17

 لزوم:" بين " للبناء: -18

 إضافة :" بين " إلى الجمل-19

 وقوع:" إذ " بعد :" بين":-20

 اسمية " إذ " التي تقع بعد:" بينا، أو بينما " وحرفيتها:-21         

 " بينا، أو بينما " مع وقوع إذ في جوابها:العامل في:-22



فساد قول من يقول إنَّ إذ ال تكون إال في جواب َبْينما بزيادة -23

 ما:

 األفصح في جواب:" بينا وبينما":-24

 



 املبحث األول
" بين " أصلها وأحكامها   

 :  " َبْيَن " تعين يف اللغة -1

اد، فتأتي الناظر في مادة:" ب ي ن " يجدها من ألفاظ التض

 بمعنى: البعد، والفرقة، والوصل، وتأتي اسما، وظرفا، وفي اللسان:

" الَبْيُن في كالم العرب جاء على وْجَهين: يكون الَبيُن الُفْرقَة، 

ويكون الَوْصَل، باَن َيِبيُن َبْينًا وَبْيُنونًة، وهو من اأَلضداد، وشاهُد الَبين 

 الَوصل قول الشاعر:

 فَقرَّْت ِبذاَك الَوْصِل عيني وعيُنهاِشيَن بيني وبيَنهالقد َفرََّق الوا  

 وقال قيُس بن َذريح:

 ولوال الهوى ما َحنَّ ِللَبْيِن آِلُف َلَعْمُرك لوال الَبْيُن ال ُيْقَطُع الَهوى 

 .(1)فالَبيُن هنا الَوْصُل" 

 

 امسية:" بني" وظرفيتها: -2

تفرق، ثم استعمل  األصل في:" بين " المصدرية للفعل:" بان" إذا

 استعمال الظروف الزمانية والمكانية،

قال الصبان:" واعلم أن أصل بين أن تكون مصدرا بمعنى الفراق 

فمعنى جلست بينكما جلست مكان فراقكما ومعنى أقبلت بين خروجك 

أقبلت زمان فراق خروجك ودخولك فحذف المضاف وأقيم  ودخولك

ضافة إلى المفرد تستعمل في إليه مقامه، فتبين أن بين الم المضاف

 ، وهو ما نص عليه ابن سيده.(2)الزمان والمكان"

                                                           
 اللسان مادة:" بين ". - 1
 .382/ 2حاشية الصبان:  - 2



قال ابن منظور:" قال ابن سيده: ويكون الَبيُن اسمًا وَظْرفًا ُمتمكِّنًا، 

َلَقْد َتَقطََّع َبْيَنُكْم َوَضلَّ َعْنُكْم َما ُكْنُتْم  }:(3)وفي التنزيل العزيز 

 .(4)"{َتْزُعُموَن

 

 : ني " على القول بامسيتهاإعراب:" ب -3

وإذا جعلت:" بين " اسمًا ُأعِرَبْت، وإعرابها ثابت بقراءة في كتاب 

    اهلل تعالى، وفي الشعر العربي الفصيح، أما القراءة ففي قول اهلل الكريم:

{، برفع النون؛ وأما الشعر فوارد في قول َأبي ِخراش َلَقْد َتَقطََّع َبْيُنُكْم  }

 قابًا:الُهذلي يصف ُع

 َعيَنْيه الَجُبوبا الجُبوب وجه اأَلرض فالَقْته بَبْلَقعٍة َبراٍح فصاَدَف بيَن

 ومثله ما َأنشده َأبو عمرو في رفع بين من قول الشاعر:

 َبعيٍد بيُن جاَلْيها َجُرورِ كَأنَّ ِرماَحنا َأْشطاُن بْئٍر               

 ية:القراءات الواردة يف لفظة :" بني " يف اآل -4

وردت في لفظة:" بين " في اآلية الكريمة قراءتان، أوالهما 

فخرجت على الظرفية،  (5)بالنصب ، وثانيتهما بالرفع، أما قراءة النصب

واختلف في إعرابها، فاألخفش أعرب الظرف أنه فاعل وعالمة الرفع 

                                                           
 من سورة األنعام. 94من اآلية: - 3
 اللسان مادة:" بين ". - 4
وهي قراءة نافع، وحفص والكسائي وأبي جعفر والحسن البصري ويعقوب وابن مسعود  - 5

وسى األشعري وقتاادة وأسا ب بان ة ااة الكوباي وشايبة ومعاها  وااصاب وأصحابه وأبي م

األس ي وط حة اليامي وايسى الهم اني وأبي  جاء العطا دي ونعيب بن ميسرة وشيبان بن 

 .2/490اب  الرحمن النحوي والمفضل. ينظر مععب القراءات 



مقدرة الشتغال المجل بحركة البناء على الظرفية وهي الفتح، حمال على 

 .(6)في باقي الظروف، ووافقه في ذلك مكي بن أبي طالبالنصب 

والجمهور يرى أن الفاعل مقدر، وتقدير الكالم: تقطع االتصال 

 .(7)بينكم، والفتح على النون للظرفية

واختار العكبري في إعراب اآلية وجها ثالثا، وهو أن الظرف نصب 

ٌء لكنه وقع وصفا لموصوف محذوف، وتقدير الكالم: لقد تقطع شي

 .(8)بينكم، أو وصل بينكم

وأما قراءة الرفع فخرجت على الفاعلية، والمعنى عند الفراء: 

، (10)، فاتُِّسع في الظرف، وأسند إليه الفعل فصار اسما (9)تقطع وصُلكم

وهذه القراءة عند الزجاج أجود من قراءة النصب، فقال:" الرفع أجود، 

عنى: لقد تقطع ما كنتم فيه ومعناه: لقد تقطع وصُلكم، والنصب جائز: الم

 .(12)واستوت القراءتان عند الطبري (11)من الشركة بينكم "

 

 

 

 

 : إنكار قراءة:" بينكم " بالنصب -5

                                                           
 .2/491ينظر السابق نفسه:  - 6
 السابق نفسه. - 7
 السابق نفسه. - 8
 1/345معاني القرآن للفراء:  - 9

 2/190ينظر المحتسب البن جني:  - 10
 2/273معاني القرآن وإعرابه للزجاج:  - 11
، تحقيا:: أحما  محما  شااار، اشار: 549/ 11جامع البيان في تأول القارنن ل طباري:  - 12

/ 2م، وينظاار مععااب القااراءات:  2000 -هاا   1420مؤسسااة الرسااالة، الطبعااة: األولااى، 

492. 



ذكر ابن منظور في اللسان في أن قراءة:" بينكم " بالنصب" 

النصُب على الحذف، يريُد ما بينكم قرَأ نافع وحفٌص عن عاصم والكسائي 

القراءة قال فيها َأبو العباس روى عن ابن اأَلعرابي بيَنكم نصبًا، وهذه 

َأنه قال معناه تقطَّع الذي كاَن بيَنكم، وأن تأويل للزجاج في قول من فَتَح، 

المعنى: لقد تقطَّع ما كنتم فيه من الشَّركة بيَنكم، وأنه ُروي عن ابن 

القراءَة ويقول: مسعوٍد َأنه قرَأ لقد تقطَّع ما بيَنكم وأن َأبا حاتم ُيْنِكر هذه 

من قرَأ بيَنكم لم ُيِجْز إال بَمْوصول؛ كقولك ما بيَنكم، قال: وال يجوز حذُف 

الموصول وبقاء الصلِة ال ُتجيُز العرُب: إّن قاَم زيٌد، بمعنى: إّن الذي قام 

 . (13)زيٌد"

 

 :  الرد على أبي حامت -6

َب بما َأنَزل خاَط -َجّل ثناؤه-وهذا الذي قاله َأبو حاتم خطأ؛ أَلن اهلل

َوَلَقْد ِجْئُتُموَنا ُفَراَدى َكَما َخَلْقَناُكْم َأوََّل }في كتابه قومًا مشركين، فقال:

َمرٍَّة َوَتَرْكُتْم َما َخوَّْلَناُكْم َوَراَء ُظُهوِرُكْم َوَما َنَرى َمَعُكْم ُشَفَعاَءُكُم الَِّذيَن 

َأراد: لقد تقطع الشِّْرُك  ،{َقطََّع َبْيَنُكْمَزَعْمُتْم َأنَُّهْم ِفيُكْم ُشَرَكاُء َلَقْد َت

بينكم؛ والمعنى: فيما بيَنكم، فَأضمَر الشرَك لما جَرى من ِذْكر الشُّركاء، 

 وتخرج قراءة النصب بوجهين:

 

 

 

 

 

 

 : ختريج قراءة النصب -7

                                                           
 اللسان مادة:" بين ". - 13



تخرج قراءة النصب بوجهين قالهما ابن سيده: فَمن قرَأ بالنصب 

َأن يكوَن الفاعُل مضَمرًا َأي لقد تقطَّع اأَلمُر َأو  احتمل َأمرين: َأحُدهما:

الَعْقُد َأو الودُّ بينَََكم، واآلخُر: ما كان يراُه اأَلخفُش من َأن يكوَن بينكم 

وإن كان منصوَب اللفظ مرفوع الموِضع بفعله غيَر َأنه ُأِقّرْت عليه َنْصبُة 

ه ظرفًا إال َأن الظرف وإن كان مرفوَع الموضع الطِّراد استعمالهم إيا

للمبتدأ مكاَنه َأسهُل من استعماِلها فاِعلًة  استعماَل الجملة التي هي صفٌة

 .(14)أَلنه ليس َيلزُم َأن يكون المبتدُأ اسمًا محضًا 

 

 : إعراب ما بعد:" بني"  -8

:" بين " فللمبرد فيه وجهان، أولهما: إن كان اسما  أما ما بعد

: إن كان مصدريا خفض باإلضافة، ايهمحقيقيا رفع على االبتداء، وثان

وهو ما نص عليه أبو عمرو في قول ابن منظور:" وقال َأبو عمرو 

اسمًا حقيقّيا رَفعته  سمعت المبرَّد يقول إذا كان االسم الذي يجيء بعد َبْيَن

باالبتداء،  وإن كان اسمًا مصدرّيا خفْضَته، ويكون َبْينا في هذا الحال 

 .(15)بمعنى بيَن "

أما مذهب أبي العباس ثعلب فهو الرفع على كل حال مصدرا و

فيما نص عليه ابن  -أيضا–حقيقيا أو اسما حقيقيا، وهو رواية أبي عمرو 

منظور قائال:"  قال فسَألت َأحمد بن يحيى عنه ولم ُأعِلْمه قائله فقال هذا 

صدرّيا الدرُّ إال َأنَّ من الفصحاء من يرفع االسم الذي بعد َبينا وإن كان م

 فُيلحقه باالسم الحقيقي، وَأنشد بيتًا للخليل ابن َأحمد:

وَتَقوََّض الَبْيُت وجائز  َبينا ِغَنى بيٍت وَبْهَجِته ذَهَب الِغنى  

 وبْهَجُته
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قال: وَأما َبْينما فاالسُم الذي بعده مرفوٌع، وكذلك المصدر، ابن  

لف في: َبْينا سيده: وَبْينا وبينما من حروف االبتداء، وليست اأَل

 .(16)بصلٍة"

 

 : ةـصف  " بني " : وقوع -10

وتكون:" َبْين " صفة بمنزلة: وَسط، وِخالل،  ومثال َبْين بمعنى  

وْسط، أن تقول: جلسُت بيَن القوم؛ كما تقول: وْسَط القوم، بالتخفيف، 

 ". (17)وهو ظرٌف

وتضاف :" بين " الظرفية التي بمعنى وسط إضافة معنوية الزمة، 

ما كانت ظرفيتها مكانية جاز اإلخبار بها عن الجثة، فتقول: الدار بين ول

زيد وعمرو، فالدار من باب المبتدأ، والظرف من باب الخبر، ومن 

المعلوم أن اإلخبار بالظرف ال يكون إال من باب الزمان إال إذا أفاد فائدة ، 

 عن جثة وإن يفد فأخبراقال ابن مالك وال يكون اسم زمان خبرا

فقال المرادي:" اسم المكان يخبر به عن الجثة نحو: زيد أمامك، 

وعن المعنى نحو: العلم أمامك، واسم الزمان يخبر به عن المعنى: 

الرحيل غدا، وال يخبر به عن الجثة، لعدم اإلفادة، ما لم تقدر إضافة معنى 

ر؛ إليها، فيجوز؛ ألن اإلخبار حينئذ، إنما هو في الحقيقة عن المعنى المقد

كقولهم: الهالل الليلة؛ أي: طلوع الهالل، وإلى هذا أشار بقوله: وإن يفد 

 ".(18)فأخبرا
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وهو اختيار  –وتقدير المضاف هنا هو قول البصريين، وأما غيرهم 

فإنهم ال يقدرون المضاف المحذوف، وحجتهم أن  -ابن مالك في التسهيل

 .(19)اإلخبار عنه الهالل يشبه اسم المعنى بالحدوث وقتا دون وقت، فأفاد
 

 : " بني " للشراكة : إجياب -11

" بين " الظرفية توجب االشتراك، وسبب وجوبه أن معناها هو:" 

وسط "، والشراكة ال تكون إال من اثنين فصاعدا، فتقول: المال بين 

 .(20)الزيدين، والدار بين القوم، وهكذا
 

 : :" َبْين " " األلف و ما " بعد  : زيادة -12

بين " ترد في اللغة في بعض أحوالها مزيدا عليها األلف  كلمة:"

تارة، وأخرى يزاد عليها :" ما " ومن هنا فإن َأصَل َبْينا: هو َبْيَن، ثم 

ُأشِبعْت الفتحة فصارت َألفًا، وكذلك أصل:" َبْينما " هو :" بين "مزيدا 

 . عليها ما
 

 "  بينا  :"  األلف يف  -13

شتقاق:" لفظة " بين " مع زيادة األلف ولما اختلف اللغويون في ا

 صاحب في توجيه هذا االختالف، وذكر –أيضا -عليها،  اختلف النحويون

الجنى الداني في هذا الخالف أربعة أوجه توجيهية لهذه األلف، أولها: 

ما نص عليه الصبان:" وقيل: ما واأللف كافتان  كون األلف كافة، وهو

كافة دون األلف بل هي مجرد  فال محل للجملة بعدهما وقيل ما

 .(21)إشباع"
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وثانيها: لإلشباع، وثالثها: ألف ما التي في بينما، وبقيت بعد حذف 

 الميم منها، ورابعها: كونها: ألف التأنيث.

قال المرادي في أوجه األلف المهملة:" الرابع: أن تكون كافة، 

 وهي األلف في بينا؛ كقول الشاعر:

 معلق شكوة، وزناد راعيينا نحن نرقبه أتانا فب                      

وقيل: إن الجملة بعدها في موضع جر باإلضافة، واأللف إشباع. 

 وقد أضيفت إلى المفرد، في قول الشاعر:

يومًا، أتيح له جريء، بينا تعانقه الكماة، وروغه               

 سلفع

وقيل:  في رواية من جر. وقيل: بينا أصلها بينما، فحذفت الميم،

 .(22)ألف بينا للتأنيث. وكالهما قول ضعيف"

وكونها لإلشباع هو قول ابن جني، في سر الصناعة، فأحرف العلة 

عنده توابع للحركات، والحركات أجزاء أحرف العلة، مستدال بوقوعها 

 ردفا بعد الروي، وبما أنشده سيبويه من شعر.

رف أنهن قال ابن جني:" قد ثبت بما وصفناه من حال هذه األح

توابع للحركات ومتنشئة عنها وأن الحركات أوائل لها وأجزاء منها وأن 

األلف فتحة مشبعة والياء كسرة مشبعة والواو ضمة مشبعة يؤكد ذلك 

عندك أيضا أن العرب ربما احتاجت في إقامة الوزن إلى حرف مجتلب 

ليس من لفظ الحرف فتشبع الفتحة فيتولد بعدها ألف وتشبع الكسرة 

 تولد بعدها ياء وتشبع الضمة فتتولد بعدها واو، وأنشد سيبويه: فت

 " .(23)معلق وفضة وزناد راعي فبينا نحن نرقبه أتانا 
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وزاد ابن هشام كون األلف زائدة بعد:" بين "، واستشهد بقول 

 :(24)الشاعر

 معلق وفضة وزناد راعيفبينا نحن نرقبه أتانا 

 .(25)ا قدرت ألف َبينا َزاِئَدة "في قوله بعد أن ذكر صدر البيت:" ِإذ

 

 : :" ما  أو " األلف "" عليها :" بني " عن العمل بعد دخول كف -14

تماثل :" ما " في دخولها على:" بين " األلف في القول بأنها 

كافة، فإذا دخلت عليها كفتها عن عمل اإلضافة فيما بعدها، ونص الصبان 

ف كافتان فال محل للجملة على ذلك واضح في قوله:" وقيل: ما واألل

 .(26)بعدهما وقيل ما كافة دون األلف بل هي مجرد إشباع"

والشواهد النحوية وردت من الشعر العربي الفصيح، وهي متعددة، 

 منها في :" ما " قول الشاعر:

 ِإْذ َأَتى َراكب على جمَلةَبْيَنَما َنحن باألراك َمًعا 

 وفي األلف قول الشاعر: 

 ِإذا َنحن فيهم سوقة َلْيَس ننصفنَّاس َواألَْمر أمرَنا َفبينا نسوس ال

هذا خالفا لمن قال بزيادة ما واأللف في هذا البيت ؛ إذ القول 

بالزيادة يوجب إضافة :" بين لمضمون الجملة بعده، أو إلى ظرف 

 الزمان المقدر.

 قال ابن هشام:" َوالثَّاِني َبين َكَقْوِله:
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 ِإْذ َأَتى َراكب على جمَلةًعا َبْيَنَما َنحن باألراك َم

َوقيل َما َزاِئَدة َوَبين ُمَضاَفة ِإَلى اْلُجْمَلة َوقيل َزاِئَدة َوَبين ُمَضاَفة ِإَلى 

زمن َمْحُذوف ُمَضاف ِإَلى اْلُجْمَلة َأي َبين َأْوَقات َنحن باألراك واألقوال 

 الثَّاَلَثة تْجِري ِفي َبين َمَع اأْللف ِفي َنْحو َقْوله

ِإذا َنحن فيهم سوقة َلْيَس بينا نسوس النَّاس َواألَْمر أمرَنا َف

 .(27)ننصف"
 

 : :" بني " مع وجود: األلف أو ما حكم إضافة -15

تختص:" بين " عند دخول األلف أو ما عليها بالظرفية والزمانية، 

وأنها تضاف إلى الجمل، وقد تضاف إلى المصادر، هكذا قال ابن مالك:" 

ن إذ قيل فيها: بينما االختصاص بالزمان، والظرفية، وقد حدث لبي

 واإلضافة إلى الجمل، وقد تضاف: بينا ؛ إلى مصدر:

 يوما ُأتيح له َجرُئ َسْلَفعُ َبْينا تعنُِّقه الُكماَة وَرْوغه 

 .(28)ويروى: تعنُقه بالرفع على االبتداء والخبر"

ا قطعت واألصل في :" بين" هو لزوم اإلضافة، فإن دخلت عليها م

عن اإلضافة، وإذا دخلت عليها األلف جاز فيها وجهان: اإلضافة، والكف 

عن العمل، وفي هذا قال ابن مالك:" وأما "بين" فمالزم لإلضافة ما لم 

ينكف بـ"ما" كقولك: بينما زيد عندنا أتانا عمرو، وإذا زيد عليها ألف 

فاف قبل اسم عين جاز فيها وجهان: بقاء اإلضافة. وانكفافها؛ إال أن االنك

 .(29)أكثر من بقاء اإلضافة"
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 : :" بني " للجمل إضافة -16

" بين " من الظروف الواجبة اإلضافة إلى الجملة، ولكن إضافتها 

إلى أي النوعين هو األفضل ؟ فالنحويون يرون أن إضافتها إلى الجملة 

من قلة االسمية هو األكثر، وأن إضافتها إلى الجملة الفعلية هو األقل، و

إضافته إلى الجملة الفعلية  أنكره بعضهم حتى زعم ابن األنباري أن بينا 

أو بينما إذا أضيفت إلى الجملة الفعلية ال تكون ظرفية وقتئذ؛ بل تكون 

شرطية، وبهذا يكون في إضافتها إلى الجملة الفعلية مذهبان، إما القلة، 

تخريج بين على أو التأويل للشواهد الواردة على تقدير مبتدأ، أو 

 .(30)الشرطية

قال السيوطي:" َوِإذا لحقتها اأْللف َأو: َما، َلِزمت إضافتها ِإَلى 

 اْلجمل َسَواء َكاَنت اسمية َكَقْوِله: 

 ...........َفبينا نحُن نرُقُبه َأَتاَنا                      

 َوَقوله:  

                     ..................ُعْسُر إْذ َداَرْت مَياِسيُر فَبْينما ال 

 َأو فعلية َوُهَو َقِليل َكَقْوِله: 

َفَبْيَنا َنُسوُس النَّاس واألمُر َأْمُرنا                   

....................... 

َوتقول َبْيَنَما أنصفتني ظلمتني َومنع َبعضهم إضافتها ِإَلى الفعلية 

  (َنحن)ية َوأول اْلَبْيت َوَنْحوه على ِإْضَمار َوَقاَل اَل ُتَضاف ِإالَّ ِإَلى االسم

 (31)ِحيَنِئٍذ َشْرِطيَّة  (َبين)َوزعم اْبن األَْْنَباِري َأن 
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قال ابن يعيش:" وإنما يضافان إلى الجملة أسماء الزمان دون 

غيرها، فلذلك قلنا: إن المراد: بين أوقات نحن نرقبه )البيت ( ، ومثله 

 قوله:

 يوما أتيح له جرئ سلفع وروغهبينا تعنقه الكماة 

 .(32)والمراد بين أوقات تعنقه الكماة"

 

 : :" بينا وبينما " موضع اجلملة الواقعة يعد -17

الجملة الواقعة بعد:" َبْيَنَما َأو َبينا " ِبِزَياَدة اْلِميم ِفي األولي، وحذفها 

َها ِمَثال، شأنهن في ِفي الثَّاِنَية ُجْمَلة َواِقَعة ِفي َموِضع خفض بإضافتهن ِإَلْي

ذلك شأن:" إْذ، وإذا ، وحيث"  ، وال يقدر مضاف محذوف لهذه الجمل، 

فتقول في َبْيَنَما َأو َبينا َقْولك: َبْيَنَما َاْو َبينا زيد َقاِئم َأو يقوم زيد، هذا ما لم 

يقل بأن:" َما " َكافَّة لبين َعن اإلَِْضاَفة، فإذا كانت ما كافة لبين عن العمل 

قدرت الجملة حينئذ بْعدَها ال محل لها من اإلِْْعَراب، وهذا هو مذهب 

 الجمهور.

قال السيوطي:" َوَما ذكر من َأن اْلُجْمَلة بعد: َبينا، وَبْيَنَما، ُمَضاف 

ِإَلْيَها َنفسَها دون حذف ُمَضاف َوَأنََّها ِفي َموِضع جر َمْذَهب 

 .(33)اْلُجْمُهور"

القول بحذف مضاف وهو  أوهلا:خر، وفي المسألة ثالثة مذاهب أ

ظرف زمان، وهو قول الفارسي وابن جني واختاره ابن الباذش، 

والحجة: أن إضافة الجملة يكون للزمان ال للمكان ، ووقوع بين ألكثر من 

 واحد.
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قال السيوطي:" َوذهب اْلَفاِرِسي َواْبن جني ِإَلى َأن إضافتها ِإَلى 

ان ُمَضاف ِإَلى اْلُجْمَلة ألَِن اْلُمَضاف ِإَلى اْلجمل اْلُجْمَلة على َتْقِدير حذف زَم

ظرف الزََّمان دون ظرف اْلَمَكان َوألَِن َبين تقع على َأكثر من َواِحد ألَِنََّها 

وسط َواَل ُبد من اْثَنْيِن َفَما َفْوقهَما َوالتَّْقِدير َبينا َأْوَقات زيد َقاِئم أقبل َعْمرو 

 . (34)"َواْخَتاَرُه اْبن الباذش

القول بكف : ما واأللف " لبين عن العمل، والجملة بعدها  وثانيها:

وقتئذ ال موضع لها من اإلعراب، قال السيوطي:" َوذهب قوم ِإَلى َأن َما 

 .(35)واأْللف كافتان َواْلُجْمَلة بعدهَما اَل َموِضع َلَها من اإلِْْعَراب "

ت فيها األلف، وهو التفصيل بين ما زيدت فيها ما، وما زيد وثالثها:

اختيار المغاربة، وحجتهم أنه لم يثبت كون األلف كافة عن العمل، وعليه 

فإن الجملة في موضع جر بعد األلف، وال موضع لها من اإلعراب بعد: 

 ما.

قال السيوطي:" َوذهب آَخُروَن ِإَلى َأن َما َكافَّة َعن اْلَخْفض َواأْللف 

لم يثبت َوَثبت َكونَها إشباعا فالجملة بعد إشباع ألَِن َكون اأْللف َكافَّة 

اأْللف ِفي َموِضع جر ِباإلَِْضاَفة َوبعد َما اَل َمحل َلَها من اإلِْْعَراب َواْخَتاَرُه 

 .(36)المغاربة"

 

  : :" بني " للبناء لزوم -18

فال  (ما)وإذا أضيفت" بين " إلى الجملة مع إضافة األِلُف أو 

ُمضافًة إلى جملٍة، مَع لزوِم:" بين " للِبناِء، وشاهدنا  ُتْسَتْعَمُل حينئٍذ إالَّ
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: "َبْينا أَنا ناِئٌم َرَأْيُت الناَس ُيْعَرُضوَن َعليَّ"، وَبيَنما -  -على ذلك قوِلِه

 َيْقِصُد الَهَدَف أصاَب أخاُه.

 

 

 : إىل اجلمل " بني "  : إضافة  -19

ُبه قدر ظرف ه: نحن نرقُ فإن أضيفت:" بين" إلى جملة نحو قوِل

واسطة محذوفٌة وتقدير الكالم حينئذ: بيَن َأوقاِت نحن نْرُقُبه َأتانا؛ َأي: 

َأتانا بين َأوقات َرْقَبِتنا إياه، والُجَمُل مما ُيضاُف إليها َأسماُء الزمان نحو: 

 َأتيتك زمَن الحجاُج َأميٌر، وَأواَن الخليفُة عبُد الَمِلك.

وقاٌت، وَولَي الظرف الذي كان ثم إنه حذف المضاُف الذي هو َأ

مضافًا إلى المحذوف الجملة التي ُأقيمت ُمقاَم المضاف إليها؛ كقوله 

 :} َواْسَأِل اْلَقْرَيَة { َأي َأهَل القرية.(37)تعالى

 

 : :" إذ " بعد :" بني" وقوع -20

من أنواع:" إذ " أن تكون فجائية إذا وقعت بعد:" بينا، أو بينما 

المنفي من الجمل،  وهو ما نص عليه سيبويه في  "، وال يقع بعدها

قوله:" وأما إذا فلما يستقبل من الدهر، وفيها مجازاٌة، وهي ظرف، 

وتكون للشيء توافقه في حاٍل أنت فيها، وذلك قولك: مررت فإذا زيٌد 

قائٌم. وتكون إذ مثلها أيضًا، وال يليها إال الفعل الواجب، وذلك قولك: بينما 

اء زيد، وقصدت قصده إذ انتفخ على فالٌن. فهذا لما توافقه أنا كذلك إذ ج

 .(38)وتهجم عليه من حاٍل أنت فيها"
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وقال فيه ابن هشام في معرض حديثه عن معاني إْذ:" َوالرَّاِبع َأن 

تكون للمفاجأة َنص على َذِلك ِسيَبَوْيٍه َوِهي اْلَواِقَعة بعد َبينا َأو َبْيَنَما 

 َكَقْوِله:

َفَبْيَنَما اْلعسر ِإْذ دارت خيرا وارضين ِبِه استقدر اهلل 

 (39)مياسير".

 والشواهد على ذلك كثيرة، ومنها ما قال ُحَمْيد اأَلرقط: 

 إذ اْنَتَمى الدَّْهُر إلى ِعْفراِته، َبْينا الَفتى َيْخِبُط في َغْيساِته

 وقال آخر:

 َأَم الناُسَتْسبي وَتْقُتل حتى َيْس بْينا كذلك إْذ هاَجْت َهَمرَّجةٌ 

 وقال القطامي: 

 .(40)ُعبادَة إْذ واَجْهت َأصَحم ذا َخْتر فَبْينا ُعَمْيٌر طامُح الطَّرف َيْبَتغي

 

 :  " وحرفيتها بينا، أو بينما  "  : اليت تقع بعد  " إذ " امسية  -21

واختلف في اسمية :" إْذ " الواقعة بعد بينان أو بينما وحرفيتها، 

و ظرف مكان؟ أو حرف زائد؟، أو حرف مفاجأة فهل هي ظرف زمان؟ أ

 .(41)؟، أربعة أقوال

وقد ذكر ابن مالك من هذه األربعة ثالثة مذاهب للنحويين، فبعضهم 

 يجعلها ظرف مكان، وبعضهم يجعلها زائدة، ويختار هو القول بحرفيتها. 

فبالنظر في شرح التسهيل وجدته يصف:" إذ " التي تقع بعد: بينا، 

الفجائية، ويخصها بالزيادة، فإثباتها وتركها عنده سواء؛ إال أو بينما، ب

أن الحذف أقيس، وأن حرفيتها هو المختار عنده، فقال:" وتجيء أيضا 
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إذ  -   -للمفاجأة كقول عمر رضي اهلل عنه:" بينما نحن عند رسول اهلل

 طلع علينا رجل"، فهذا مثال وقوعها بعد بينما، ومنه قول الشاعر :

 ِإْذ َأَتى َراكب على جملها َنحن باألراك َمًعاَبْيَنَم

 ومثله :

 فبينما العسر إذ داَرْت َمياسيرُ اسْتَقِدِر اهلَل خيرًا وأرضينَّ به 

 ومثال تركها قول الشاعر:

 ُمَعلََّق َوْفضٍة وِزناَد راِعبينا نحن نرقبه َأتانا 

هما وتركها أقيس ألن المعنى المستفاد معها مستفاد بتركها، وكال

مروي عن العرب نثرا ونظما، وكان األصمعي يؤثر تركها على ذكرها، 

وحكى السيرافي أن بعضهم يجعلها ظرف مكان، وأن بعضهم يجعلها 

 .(42)زائدة، والمختار عندي الحكم بحرفيتها"

وذكر هذه المذاهب ناظر الجيش في تمهيده، ثم ذكر ما قاله أبو 

نحن خالف قوله ، وأنها ظرف  حيان فقال:" قال الشيخ والذي نختاره

زمان على الحال التي استقرت لها، وال يخرجها إلى الزيادة وال إلى 

 .(43)الحرفية، وال إلى كونها ظرف مكان؛ ألنه يمكن إقرارها ظرف مكان"

ثم اختار ناظر الجيش مذهبه الذي يعارض به أبا حيان، بأن حديث 

عوى، وأن حديث ابن مالك أبي حيان ال يوجد فيه دليل يقوم على هذه الد

يقتضي أن:" إذ " تكون فجائية بعد: بينا وبينما، قال ناظر الجيش:" ولم 

أر في كالمه دليال على هذه الدعوى، ثم كالم المصنف يقتضي أن: إذ، ال 

 .(44)تكون للمفاجأة إال بعد بينا وبينما"

 : " بينا، أو بينما " مع وقوع إذ يف جوابها : العامل يف -22
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 وقعت:" إذ " بعد: بينا أو بينما، اختلف في العامل فيهما فقيل:  إذا

عامل َبينا وبينما َمْحُذوف يفسره اْلِفْعل اْلَمْذُكور، وهذا القول -1

 .(45)على القول بأن :" إْذ "حرف مفاجأة، كما قال ابن مالك

ْعل َوالَ ِفي بَينا وبينما الشلوبين ِإْذ ُمضَاَفة إَِلى اْلُجمَْلة َفاَل يْعمل فِيهَا اْلِفَقاَل -2

ألَِن اْلُمضَاف إَِلْيِه اَل يْعمل ِفي اْلُمضَاف َواَل فِيمَا قبله، وَإِنَّمَا عاملهما َمحُْذوف يدل 

عََلْيِه اْلَكاَلم، وَِإذ بدل مِْنُهمَا، وتقدير المثال في قولك: بينما جاء زيد إذ أقبل عمرو، 

 .(46)زيد ووافقت إقبال عمرويكون هكذا: بين أوقات قيامي حين أقبل 

َوقيل: َبين خبر لَمْحُذوف، َوَتْقِدير َقْولك: َبْيَنَما َأنا َقاِئم ِإْذ َجاَء زيد 

َبين َأْوَقات قيامي َمِجيء زيد، ثمَّ حذف اْلُمْبَتَدأ مدلوال َعَلْيِه بجاء زيد، 

فعلى هذا ال يكون لـ:" إذ " ذكر، بل هي زائدة، والعامل بعد:" إذ " هو 

 .(47)العامل في بينا أو بينما، وقيل هذا هو األكثر

قال ابن هشام:" وَقيل: بَين، خبر لَمحُْذوف، وَتَقْدِير َقوْلك: بَيَْنمَا أَنا قَاِئم إِْذ جَاَء 

 .(48)زيد، بَين َأوْقَات قيامي َمِجيء زيد، ثمَّ حذف اْلمُبْتَدَأ مدلوال عَلَْيهِ بجاء زيد"

إلى أن الفعل الذي بعد:" إذ " عامل  وذهب ابن جني وابن الباذش

فيها إذا كانت ظرفية، وذلك أن إذ غير مضافة للجملة بعدها، أما العامل 

في بينا أو بينما فهو الفعل المحذوف يفسره الفعل المذكور بعد:" إذ "، 

 .(49)فتقول: أقبل عمرو في زمن بين أوقات قيامي 

ي:" إذ " أن وقد ذكر هذا ابن هشام ضمن حديثه عن العامل ف

العامل في:" بينا أو بينما" هو ما يلي:" بينا أو بينما "، والحجة فيه 
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أن:" ما، واأللف " كفت:" بين " عن اإلضافة، وهذا قياسا على إعمال 

 تالي اسم الشرط في اسم الشرط.

فقال:" َوقيل: اْلَعاِمل َما َيِلي َبين ِبَناء على َأنََّها َمْكُفوَفة َعن 

 .(50)ِإَلْيِه َكَما يْعمل تالي اْسم الشَّْرط ِفيِه" اإلَِْضاَفة

 : فساد قول من يقول إنَّ إذ ال تكون إال يف جواب َبْينما بزيادة ما -23

استدل ابن بري على فساد من قال إن إذ ال تقع بعد بين إال إذا زيدت 

عليها ما، وأورد على ذلك ثالثة شواهد شعرية، وكلها بزيادة األلف ال 

بمجيء بينما وليس في جوابها:" إذ "، واستدل -أيضا –ا استدل ما؛ كم

وقد وقع في جواب: -   -يث للرسولدذلك أيضا بثالثة شواهد شعرية، وبحعلى 

 بينما إذ ".

قال ابن منظور:" قال ابن بري وقد تْأتي إْذ في جواب بينا كما قال 

 : ُحَمْيد اأَلرقط

 ذ اْنَتَمى الدَّْهُر إلى ِعْفراِته، إَبْينا الَفتى َيْخِبُط في َغْيساِته

 : وقال آخر

 َتْسبي وَتْقُتل حتى َيْسَأَم الناسُ بْينا كذلك إْذ هاَجْت َهَمرَّجٌة          

 : وقال القطامي

ُعبادَة إْذ واَجْهت َأصَحم ذا  فَبْينا ُعَمْيٌر طامُح الطَّرف َيْبَتغي    

 َخْتر

على فساِد قول من يقول إنَّ إذ ال  قال ابن بري وهذا الذي قلناه يدلُّ

تكون إال في جواب َبْينما بزيادة ما وهذه بعَد َبْينا؛ كما ترى، ومما يدل 

على فساد هذا القول َأنه قد جاء َبْينما وليس في جوابها:" إذ "؛ كقول 

 ابن َهْرمة في باب النَّسيِب من الَحماسِة:
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 الِعيُس َتْهوي ُهِوّياِع ِسراعًا وبينما نحُن بالَبالِكِث فاْلقا

 راِك وْهنًا فما اسَتَطعُت ُمِضّيا خَطَرْت َخْطرٌة على القلِب من ذك

 : ومثله قول اأَلعشى

 َبِة َسوَّاه ُمْصِلُح التَّْثِقيفِ  َبْيَنما المرُء كالرَُّدْينّي ذي الُجْب

 عاَد من َبْعِد َمْشِيه التَّْدليفِ َردَّه َدْهُره الُمَضلُّل حتى 

 ثله قول َأبي دواد: وم

 َحْتٍف لم َيْخَش منه اْنِبعاَقْه َبْينما المرُء آِمٌن راَعُه را ئعُ               

 .(51)إذ جاءه رجٌل" -   -وفي الحديث: َبْينا نحن عند رسوِل اهلل
 

 : :" بينا وبينما" األفصح يف جواب -24

وقد جاءا في قال: واأَلفَصح في جوابهما َأن ال يكون فيه إذ وإذا،   

الجواب كثيرًا، تقول: َبينا زيٌد جالٌس دَخل عليه عمٌرو وإذ دَخل عليه وإذا 

 دخل عليه، ومنه قول الُحَرقة بنت النُّعمان:

 إذا نحُن فيهم ُسوقٌة َنَتَنصَّفُ  َبْينا َنسوُس الناَس واأَلمُر َأْمُرنا
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 املبحث الثاين

 تكرار الظرف :" بين "، والعطف عليه

 ويتألــف من :

 تكرار الظرف:" بين " بين اسمين ظاهرين مع العطف عليه.-1

 الـ:" بين " في اللغة.-2

 أوال: أدلة من قال بجواز ذكر:" بين " مع العطف:.-3

 العطف المفرد على:" بين " بالواو.-4

 حكم العطف على:" بين " بالفاء.-5

 مذهب الفراء في العطف بالفاء.-6

 إفادة الفاء للترتيب.موقف الجرمي من -7

 نقض هذه القاعدة.-8

 العطف على المجرور.--9

 أوال : عطف الظاهر على الظاهر.-10

 ثانيا: عطف الضمير على الضمير بعد:" بين ".-11

حكم عطف االسم الظاهر على الضمير المجرور دون إعادة الجار:" بين -12

." 

 حكم حذف الجار المعطوف وبقاء مجروره.-13

ة بعطف االسم الظاهر على الضمير المجرور دون إعادة القراء-14

 الجار.

عطف على االسم المجرور على الضمير المجرور دون إعادة المذهب المبرد في -15

 الجار.

 الرد على المبرد.-16



 االستقراء لـ:" بين " في كتاب اهلل تعالى والشعر العربي.-17

 تكرار كلمة:" بين ".-18

 عند تكرارها.بناء كلمة:" بين " -19



 املبحث الثاني

 تكرار الظرف :" بني "، والعطف عليه
 

 تكرار الظرف:" بني " بني امسني ظاهرين مع العطف عليه: -1

يضاف الظرف إلى األسماء لما يدل على أكثر من الواحد، َأو ما 

ُعطف عليه غيره بالواو دون سائر حروف العطف، نحو: الماُل بيَن 

زيٍد وعمرو، والشواهد على ذلك كثيرة منها من الشعر القوِم، والماُل بين 

 :(52)العربي قول األخطل

َبِعيَدُة ما َبيَن المشاِفِر إذا َصِخَب الحادي عَلْيِهنَّ َبرََّزْت      

 والَعْجِب

 :(53)ومثله قوله

 سوالفها بين السماَكْيِن والقْلبِ إذا طلَع العيوُق والنجُم أْولَجْت     

 :(54)ومثله قوله

بماِضَيٍة َبيَن الشِّراسيِف وُهّن أذقن الموَت جزَء بن ظالٍم  

 والُقْصِب 

 : فالبني يف اللغة  -2

هو ما يوضع بين شيئين، ولما كانت :" بين " ظرفا، أخذت أحكام  

غيرها من الظروف، ومن هذه األحكام العطف عليها مع تكرارها، وفي 

دثون العربية، فمنهم من ذلك خالف بين النحويين واللغويين، ومن يتح

قال بتكرار:" بين " عند العطف عليها، ومنهم من قال بعدم تكرارها، بل 

 يكفي عطف مجرورها، ولكل وجهة هو موليها.
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   : أوال: أدلة من قال جبواز ذكر:" بني " مع العطف -3

ذهب قوم إلى القول بجواز ذكر بين مكررة مع العطف على االسم 

دهم القياس، والسماع لألمثلة العديدة، فهو وارد الظاهر، وهؤالء يسان

 كثيرا نظما ونثرا.

وهذه بالنظر في أحاديث سيد البشر تجدها أكثر  أوال األمثلة النثرية:

من أن تحصى، ولو قيل فيها: إنها أحاديث مروية بالمعنى لرد هذا القول 

كانوا -   -بأن صحابة المصطفى -وإن كانت المسألة خالفية –

ونه، ومن هنا اقول بجواز االستشهاد بكالم األعراب منهم وإن كان يالزم

، أما األحاديث فسأذكر منها أنموذجا، -صلى اهلل عليه وسلم–معناه عنه 

وهو عبارة عن ثالثة أحاديث لالستدالل، وليس حصرا، وكلها من صحيح 

 البخاري:

من األحاديث التي ورد فيها تكرار كلمة:" بين " وهي  -1  

ة إلى االسم الظاهر، ولفظه:" حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر مضاف

قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة، قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين 

فقال: من الوفد أو من  -   -الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي 

القوم ، . قالوا ربيعة فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا وال 

 .(55)دامى.."ن

ومنه بلفظ:" حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال -2

أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن ابن عباس 

وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا ال  -   -قال: لما اشتد بالنبي 

اب اهلل غلبه الوجع وعندنا كن-   -تضلوا من بعده، قال عمر إن النبي
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حسبنا . فاختلفوا وكثر اللغط قال: قوموا عني وال ينبغي عندي التنازع، 

   -فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول اهلل 

 .(56)وبين كتابه" -

ومنه بلفظ:" حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو -3

عن أبي سعيد الخدري قال :  النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد

إن اهلل خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده ) فقال:"  -   -خطب النبي

. فبكى أبو بكر رضي اهلل عنه فقلت في نفسي ما يبكي  (فاختار ما عند اهلل 

هذا الشيخ ؟ إن يكن اهلل خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند 

 .(57)اهلل"

الشريف هو استدالل على أن تكرار:" بين " أمر وذكري للحديث 

مستعمل عند العرب األوائل ؛ كما في الشواهد الشعرية السابقة، أو في 

النصوص الشعرية التي تكلم بها أهل الفصاحة، وإن لم يجزم أنه تكلم بها 

في عصر االحتجاج؛ ألن رواية الحديث بالمعنى جائزة عند جمهور 

ة من هو أعجمي، والنحاة يضعفون االستشهاد المحدثين، وألن من الروا

بالحديث، وقد ألف في ذلك رسائل علمية، والنصوص النبوية التي معنا 

ال  –لم تستقل بالداللة على تقرير هذه المسألة، أو في كالم أهل العلم 

وإن حمل الكالم على وجه صحيح، وعدم تخطئته أولى من  -سيما

 .(58)لضرورةتخطئته، أو حمله على الشذوذ أو ا

لكن ذلك ال يعني أن عدم تكرار:" بين " هو األشهر ، فالمنتشر و 

الغالب على االستعمال: عدم تكرار:" بين " ، ويجوز تكرارها ، وقد 
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يتأكد تكرارها عندما يوهم السياق معنى آخر ، أو يطول الفصل فيحتاج 

 :" بين " ألجل عدم اللبس .. إلى إعادة

ألخطاء الشائعة حينما تكلموا في هذه والعجيب أن أصحاب كتب ا

:} المؤمن بين مخافتين { وهو ضعيف ،  (59)المسألة احتجوا بحديث

 وتركوا هذه المواضع وغيرها في الصحيحين .

وأسوق استدالال على كالم العرب السابق نظما، زيادة في الربط 

 والصحة على هذه الظاهرة، فأقول: فمنه قول عدي بن زيد :

 بين النهار وبين الليل قد فصالمصرا ال خفاء به  وجعل الشمس 

 : (60)وقول أعشى همدان

 ودـــــولـــوالده وللمــبخ بخ لس باذخ ــبين األشج وبين قي       

 : (61)وقول ذي الرمة 

على جوانبه األوساط بين النهار وبين الليل من عقد       

 والهدب
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، ولفظه :"   (10581  )بيروت، و قمه –م، دا  الكتب الع مية 1410الطبعة األولى ، 

أخبرنا أبو اب  اهلل الحافظ أنا أبو اب  اهلل الصفا  ثنا أبو بكر بن أبي ال نيا ح ثني أحم  بن 

في  -   -الحسن البصري : ط بت خطب النبي  اب  الع ى ح ثني أبو جعفر المكي قال : قال

فسألته ان ذلك فقال : اان يقول :  -   -العمعة فأايتني ف زمت  جو من أصحاب النبي

في خطبته يوم العمعة يا أيها الناس إن لكب ا ما فانتهوا إلى ا مكب و إن لكب نهاية فانتهوا 

ال ي  ي ايف صنع اهلل فيه و بين  إلى نهايتكب فإن المؤمن بين مخافتين بين أجل ق  مضى

أجل ق  بقي ال ي  ي ايف اهلل بصانع فيه ف يتزود المرء لنفسه و من دنياه آلخرته و من 

الشباب قبل الهرم و من الصحة قبل السقب فإنكب خ قتب لآلخرة و ال نيا خ قت لكب و الذي 

ة و النا  و أستغفر اهلل لي نفسي بي ه ما بع  الموت من مستعتب و ما بع  ال نيا دا  إال العن

 و لكب".

البيت من بحر الكامل، ألعشى همدان، وقتله الحجاج، وانظره في حواشي ابن  - 60
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 وقول عنترة:

 بين اللكيك وبين ذات الحومللمنزل طال الثواء على رسوم ا      

 وقول األسود بن يعفر:

 راق وبين أرض مرادــبين العع تلعة ـــال أهتدي فيها لموض       

 وقول الشنفرى :

وبين الجبا هيهات أنشأت خرجنا من الوادي الذي بين مشعل     

 سربتي

 وقول امرئ القيس:

ا ــــد مــام بعـــوبين إكقعدت له وصحبتي بين حامر        

 لــمتأم

 وقول تأبط شرا:

 وبين اللوى من بين أجزاع جهرمقفا بديار الحي بين المثلم        

 وقول حاتم الطائي:

 ابـل وبين هضب ذبـــــبين حقدي فإن لبوني ــــــأيها الموع      

 وقول عبيد بن األبرص:

خل الحقة ي الــــوبين أعالة ـلكن بين تبالـــإلى ظعن يس     

 التالي

 وقول هدبة بن خشرم:

امة ــــوان كالغمــوبين عر غريرة ـــطلعن علينا بين بك     

 ناصف

 وقول أبي ذؤيب الهذلي:

ون وبين ــــب بين الحجت والركا ـــــــا وقفـــــبآية م     

 ررــــالس



 وقول األعشى:

 وبين الكتنرير ــــن الحــــب بيهو الواهب المسمعات الشرو      

 

 وقول الحطيئة:

 زرــــــاخ وبين دارة خنــــبين الدمالك ــــة ال أبالك هـــإن الرزي  

 وقول العباس بن مرداس:

 مـــــم كاذب الود أيهـــوبين ابن عأغار علينا جمعهم بين ظالم    

 وقول الكميت بن معروف:

 م والقبوالـــمنه مــــي الحلــــأعطعيد ــــــد وبين آل ســبين زي   

 وقول النابغة الجعدي:

 وبين حبال الرمل في الصيف أشهراأتيح لها فرد خال بين عالج  

 وقول النمر بن تولب:

 ف وفارس مقدامــــــوث اللهيـــغبين البدي وبين برقة ضاحك  

 وقول أوس بن حجر:

 عة مرتــــــرانين اليمامـــــوبين عوارض ـــفخلي لألذواد بين ع 

 وقول حسان بن ثابت:

 كن ومحاضرــــــاة مســـــوبين نطاء بين معرف ــــلعمرة بالبطح

 وقول حميد بن ثور:

 اع وأكرماـــــن أب بر أطــــوبيمن البيض عاشت بين أم عزيزة 

 وقول كعب بن زهير:

 ب كرم الفحلـــــان منجــــوبين هجإذا كان نجل الفحل بين نجيبة 

 وقول لبيد:



و ـــراب وبين حنـــــبين التف صفقهما وصبح تحته ــتفال

 لـــالكلك

 

 وقال األخطل:

 الــــبين الصريح وبين ذي العقوكأنما نسيت كليب عيرها         

 وقول الطرماح:

وبين الهضب من جبلي أضوء البرق يلمع بين سلمى          

 أبان

 وقول العجير السلولي:

وبين برقة هولي غير فج بين صدىأبلغ كليبا بأن ال        

 مسدود

 وقول الفرزدق:

بين الحطيم وبين حوضي م ــــإني حلفت برافعين أكفه        

 زمزم

 وقول جرير:

ة ـــن المنيـــوبياة ــولو خير القين بين الحي         

 اـــــــــالختاره

 وغير ذلك كثير .....

كالم العرب لم يبعد، أما  فلو قال قائل: إن ذلك قريب من المتواتر في

قول من أنكر ذلك، فكان أولهم الحريري، وتبعه ابن منظور، ثم توالى 

 القول بإنكار تكرار:" بين " بعد العطف.



وفي معجم األخطاء الشائعة ما نصه:" ويجيزون تكرار ظرف 

المكان: بين،  في قولنا: كان ذلك آخر لقاء بين إسرائيل وبين االنتصار، 

 ى قول عنترة:معتمدين عل

 بين اللكيك وبين ذات الحوملطال الثواء على رسوم المنزل       

 وقول ذي الرمة:

على جوانبه األوساط بين النهار وبين الليل من عقد       

 والهدب

 : (62)وقول عدي بن زيد

بين النهار وبين الليل قد وجعل الشمس مصرا ال خفاء به    

 فصال

 وقول أعشى همدان:

ده ـــــبخ بخ لوالاذخ ــــس بـــاألشج وبين قي بين   

 ودــــــولـــوللم

وأنا أوثر االكتفاء بذكر كلمة:" بين " األولى، في عطف اسم ظاهر 

 على آخر، وحذف الثانية لألسباب اآلتية:

ال يمكننا االعتماد على الشعر وحده، ألن الوزن قد يفرض إعادة كلمة:"  -1

كون ضرورة شعرية، لم يذكرها أصحاب الضرائر، وقد بين " على الشاعر، وقد ت

 اعترف اآللوسي بأن الضرائر كثيرة، وال يمكن حصرها بعدد معين.

انتقد الشيخ نصر الهويني في حاشية القاموس المحيط  -2

للفيروزابادي: ذكره بين مرتين بين اسمين ظاهرين، فصححها التاج، 

 واكتفى بذكر بين األولى.
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والتاج في ذكر: بين، أربع عشرة جملة، ذكرت أورد اللسان  -3

فيها كلمة: بين، مرة واحدة، في عطف اسم ظاهر على اسم ظاهر آخر، 

 دون أن تذكر بين الثانية.

كرر اللسان: بين، في إحدى عباراته مرة واحدة، فاضطر التاج -4

إلى أن يصححها بعده، وحذف بين الثانية، وأرجح أن ذلك التكرار  كان 

 عيا؛ ألن صاحب اللسان اشتهر بدقته.خطأ مطب

تقول المعجمات: إن كلمة: بين تأتي بمعنى: وسط، فتقول:  -5

جلست بين القوم، فهل تقول في مثل هذه الحالة: جلست بين فالن وبين 

فالن وبين فالن، إلى أن تأتي على ذكر األسماء كافة، فهذا تنكره 

 البالغة، وال يسيغه الذوق.

المعجمات، أما بالنسبة إلى المنطق، فال أدرك  هذا بالنسبة إلى-6

الحكمة من تكرار: بين في قولنا: جلس وسيم بين نزار وبين تميم، وما 

دام ظرف المكان هنا يدل على مكان بين اسمين ظاهرين، فهل يقبل العقل 

أن يحل وسيم في آن واحد مكانين، واحدا: بين نزار وتميم، وآخر بين 

 . تميم ونزار

 ن حيث البالغة فخير الكالم ما قل ودل.أما م-7

هناك لك حالة واحدة يجب فيها تكرار بين، هي عندما تكون -8

مضافة إلى مضمر، فتقول: ال بد من حرب ضروس بيننا وبين إسرائيل، 

 "(63)أو ال بد من حرب ضروس بيننا وبينهم.

ثم ذيل حديثه السابق هذا بقوله:" هذا هو رأيي، وهذه هي 

ي تحملني على أن أنصح بعدم تكرار بين، إذا وقعت بين براهيني الت

اسمين ظاهرين، في النثر، وبذل أقصى الجهد لعدم تكرارها في الشعر؛ 
                                                           

محمد العدناني عضو المجمع اللغوي األردني،  47، 46لشائعة :معجم األخطاء ا - 63

 م.1985ط. أولى ، مكتبة لبنان بيروت : 



ألن اللجوء إلى الضرائر الشعرية ال يخلو من ضعف في التركيب 

 .(64)يستحسن اجتنابه"

ثم زاد في تذييله:" أقول هذا رغم أن ابن بري يجيز تكرار بين إذا 

بين اسمين ظاهرين؛ للتأكيد، وال أرى في تكرارها ما يفيد التأكيد  وقعت

 .(65)في كثير وال قليل"

وهكذا نرى العدناني ينكر تماما تكرار:" بين " بين اسمين 

 ظاهرين، ويجيزها إذا كانت بين ضميرين.

 :(66)أما كونها بين ضميرين فهو ثابت عندي في قول العزيز الحكيم

 {، ال إشكال فيه.َبْيِني َوَبْيِنَك َقاَل َهَذا ِفَراُق }

وأما كونها بين اسمين ظاهرين، فهذا محل الخالف، وأنا أرى جواز 

تكرارها بين االسمين الظاهرين قياسا على ما ورد نظما ونثرا وهو ليس 

بالقليل في اللغة، ففي النثر، في أحاديث خير البرية، وأما في النظم فقد 

سبق ذكرها جميعها لالستدالل؛ أليست  شواهد ةورد في أكثر من عشر

هذه واحدها تكفي لتقعيد القاعدة، وأما الرد عليه في كونها في الشعر 

شواهد شعرية ألساطين الشعر يردوا بأن هذا  ةللضرائر فقط، أقول عشر

 . ليس ضرورة وال من الضرائر بحال

وأما كونها لم ترد في المعاجم، فأنا لم أنكر سوغها بدون تكرار، 

وأما ما أنكره هو اإلصرار على صوغها بدون هذا التكرار، فلكل أسلوبه 

 وطريقته ووجهته التي ينسج بها حديثة.

وأما كونها ال تفيد التوكيد، فهذا ليس بالقول الصحيح، وال يوافقه 

فيه أحد، فالقرآن الكريم مليء بالتكرير في غير: بين، ومما وصف 
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له قياس لتكرار:" بين " لفائدة بالزيادة من أنواع الكلمة، وهذا ك

 ، وبكل ما سبق يرد على ابن منظور فيما قال به.(67)التوكيد

 

 : العطف املفرد على:" بني " بالواو-4

إذا أضفت:" بين " إلى مفرد، وعطفت عليه بالواو جاز لك هذا 

العطف، والعلة في ذلك أن الواو لمطلق الجمع وال توجب الترتيب، 

ن يكون مرتبا، ويجوز أال يكون، وهذا هو مذهب أفالمعطوف بها يجوز 

الجمهور البصري، خالفا للكوفيين الذين يوجبون فيها الترتيب ، وقد 

 حكى البعض اإلجماع  على أنها ال تفيد الترتيب، قال ابن مالك:

قال  في الحكم أو مصاحبا موافقافاعطف بواو سابقا أو الحقا 

ما ذهب إليه الجمهور، فيصح أن المرادي:" إن الواو للجمع المطلق ك

يعطف بها الحق في الحكم نحو: جاء زيد وعمرو بعده، أو سابق نحو: 

جاء زيد وعمرو قبله، أو مصاحب نحو: جاء زيد وعمرو معه، وذهب 

بعض أهل الكوفة إلى أن الواو ُتَرتِّب، وُحكي عن قطرب وثعلب والربعي، 

من إجماع النحاة بصريهم وبذلك ُيعلم أن ما ذكره السيرافي والسهيلي 

 .(68)وكوفيهم على أن الواو ال ترتب، غير صحيح"

 

 حكم العطف على:" بني " بالفاء:-5

ال يجوز العطف بالفاء بعد:" بين " ، وسبب المنع هو إفادتها 

 الترتيب، مع وجوب فصل الثاني عن األول ، يعني عدم التشريك 
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بين زيد فعمرو، لم  قال ابن يعيش:" ولو أتيت بالفاء فقلت: المال

 .(69)يحسن ألن الفاء توجب الترتيب، وفصل الثاني من األول" 

وإلفادتها التشريك ذكره السيوطي، وقال بمعنويته، قال 

السيوطي:" اْلَفاء للتَّْرِتيب َمَع التَّْشِريك، َوُهَو معنوي كـ: قام زيد فعمرو 

لَُّهَما الشَّْيَطاُن َعْنَها َفَأَز } :(70)وذكري، َوُهَو عطف مفصل على ُمجمل َنْحو

 {َفَقْد َسَأُلوا ُموَسى َأْكَبَر ِمْن َذِلَك َفَقاُلوا} (71)، و{َفَأْخَرَجُهَما ِممَّا َكاَنا ِفيه

 .(73)"{َوَناَدى ُنوٌح َربَُّه َفَقاَل}:(72)، و

 

 مذهب الفراء يف العطف بالفاء:-6

 :(74)بقوله َتَعاَلىَوأْنكر  الفراء التَّْرِتيب بالفاء ُمطلًقا َواْحتج 

ومجيء اْلَبْأس َسابق لإلهالك، قال الفراء في }َأْهَلْكَناَها َفَجاَءَها َبْأُسَنا { 

اآلية:" ُيقال: ِإنَّما أتاها البأس من َقْبل اإلهالك، فكيف تقدم الهالك؟ قلت: 

ألن الهالك والبأس يقعان مًعا َكَما َتُقوُل: أعطيتني فأحسنت، فلم يكن 

د اإلعطاء وال قبله: إّنما وَقعا مًعا، فاستجيَز َذِلَك. وإن شئت اإلحسان بع

َكاَن المعنى: وكم من قريٍة أهلكناها فكان مجيء البأس قبل اإلهالك، 

فأضمرت َكاَن، وإنَّما جاَز َذِلَك َعَلى شبيه ِبهذا المعنى، وال يكون ِفي 

خر المقدم مثل الشروط التي َخَلْفتها ِبمقّدم معروف أن يقدم المؤخر أو يؤ

 .(75)قولك: ضربته فبكى، وأعطيته"
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واعترض على الفراء بأن إرادة اإلهالك كانت سابقة على مجيء 

البأس، ومن هنا قال السيوطي:" َوأِجيب ِبَأن اْلَمْعنى أردَنا إهالكها َأو 

 (76)ِبَأنََّها للتَّْرِتيب الذكري".
 

 موقف اجلرمي من إفادة الفاء للرتتيب: -7

رميُّ الفراء في منع إفادة الفاء للترتيب واستثنى من ذلك وافق الج

الترتيب بها في األماكن، والمطر، واستدل على قوله ببيت امرئ القيس،  

قال السيوطي:" َوأْنكرُه اْلجْرِمي إفادة الفاء للترتيب ِفي األََْماِكن والمطر،  

 ِبَدِليل َقْوله:

                    ............... (77)ين الدَّخول فّحومل "َب. 

 نقض هذه القاعدة: -8

هناك من الشواهد ما ينقض قاعدة، إفادة الفاء للترتيب، ويأتي 

 بالعطف بالفاء بعد بين، والدليل قول الشاعر :

 ..............بين الدخول فحومل 

قال ابن يعيش:" ولو أتيت بالفاء فقلت: المال بين زيد فعمرو، لم 

توجب الترتيب وفصل الثاني من القول، فأما قول امرئ  يحسن؛ ألن الفاء

فقد عابه األصمعي، ورواه بالواو ، وحجة من رواه بالفاء  (البيت  )القيس

أن الدخول وحومل موضعان يشتمل كل واحد منهما على أماكن كالشام 

والعراق، فلو قلت: عبد اهلل بين الدخول ، تريد بين مواضع الدخول ، ثم 

 .(78)فقال: فحومل"عطف بالفاء 

 العطف على اجملرور:-9
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الحديث في:" بين " يقودنا إلى الحديث عن العطف،  وأقول: 

العطف هو مصطلح بصري، والنسق هو مصطلح كوفي، ومعناهما واحد 

وهو االشتراك في تأثير العامل، وال يكون إال بواسطة خالفا لعطف 

 : البيان، وأضرب عطف النسق أربعة، هي

ف الظاهر على الظاهر ، نحو قولك: جاء محمد وعلي، أوالها: عط

وثانيها: عطف الضمير على الضمير، نحو قولك: دعوت عمرا وإياك، 

وثالثها: عطف الظاهر على الضمير، نحو : أكرمتك وعليا، ومنه قوله 

:} َفاْذَهْب َأْنَت َوَربَُّك {، ورابعها: عطف الضمير على الظاهر، (79)تعالى

 نحو قولك: .....

ولما كان هناك تنوع ولوحظ هذا التنوع في أنماط لفظة:" بين " 

في القرآن الكريم، وفي الشعر العربي، فإنني أبدأ في توضيحها مرتبة كما 

 هو  آت:

 عطف الظاهر على الظاهر بعد:" بين ": -1

 عطف الضمير على الضمير بعد:" بين ": -2

 عطف الظاهر على الضمير بعد:" بين ": -3

 

 

 الظاهر على الظاهر:أوال : عطف -10

وهذا النوع من العطف قد يكون من قبيل عطف المفرد على 

 المفرد، وقد يكون من قبيل عطف الجملة على الجملة.

أما األول، وهو عطف المفرد على المفرد، فنحو قوله: جاءني  

زيد وعمرو، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمرو، والغرض من 
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ل، واشتراك الثاني في تأثير العامل األول، هذا العطف هو اختصار العام

 وهذا مختصر مذهب سيبويه والمحققين.

قال ابن يعيش:" فإذا قلت: قام زيد وعمرو، فأصله: قام زيد قام 

عمرو، فحذف قام الثانية لداللة األولى عليها وصار الفعل األول عامال 

في المعطوف والمعطوف عليه، هذا مذهب سيبويه وجماعة من 

 .(80)ققين"المح

سي، فالمذهب روهناك قوالن آخران، أولهما: مذهب أبي علي الفا

عنده أن العامل المذكور هو العامل في المعطوف وأما المعطوف عليه 

فالعامل فيه هو حرف العطف ألنه ناب عن العامل المحذوف، والنائب 

 يقوم مقام المنوب عنه.

السم المعطوف قال ابن يعيش:" وكان غيره يزعم أن العامل في ا

عليه العامل المذكور، والعامل في المعطوف حرف العطف، بحكم نيابته 

 .(81)عن المحذوف، وهو رأي أبي علي"

وثانيهما: أن العامل في االسم المعطوف محذوف ، وعلى الحذف 

ليه ابن يعيش في قوله:" هي داللة العامل المذكور عليه، وهو ما نص ع

وقال آخرون: العامل في المعطوف المحذوف ، فإذا قلت: ضربت زيدا 

وعمرا، فالمراد: وضربت عمرا، فحذفت الثانية لداللة األولى عليه وبقي 

 .(82)عمله في عمرا"

ومثال هذا من الشعر العربي كثير ، ومنه ما ورد في شعر األخطل 

 :(83)من قوله
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 َبِعيَدُة ما َبيَن المشاِفِر والَعْجِبعَلْيِهنَّ َبرََّزْت إذا َصِخَب الحادي 

افر ، شفقد عطف المفرد على المفرد، أي عطف العجب على الم

والمعطوف عليه مضاف إلى كلمة:" بين " وعلى رأي سيبويه يكون 

العامل قام مقام:" بين "، وعلى رأي الفارسي يكون العامل هو الواو 

الثالث يكون العامل هو:" بين " المقدرة، لداللة المذكورة، وعلى القول 

 األولى عليها.

وأما الثاني وهو عطف الجملة على الجملة، فنحو قولك: قام زيد، 

وقعد عمرو، وزيد منطلق وبكر قائم، والغرض من عطف الجمل: ربط 

بعضها ببعض واتصالها، واإليذان بأن المتكلم لم يرد قطع الجملة الثانية 

 .(84)األخذ في جملة أخرى ليست من األولى في شيءمن األولى و

 

 : عطف الضمري على الضمري بعد:" بني ": ثانيا -11

أما عطف الضمير على الضمير فهو على ضربين، أولهما: العطف 

على الضمير المنفصل، وهذا يأخذ حكم عطف االسم الظاهر، وهو ال 

وهو العطف على الضمير يعنينا اآلن، وإنما الذي يعنينا، هو ثانيهما؛ أال  

المتصل، وهذا فيه تفصيل بين أنواع محله، الرفع والنصب والجر، وما 

يهمنا هنا هو العطف على الضمير المجرور الموضع؛ إذ الحديث في 

العطف على الضمير المرفوع أو المنصوب الموضع طويل، فنقتصر على 

 ما نعنيه وهو المجرور الموضع.

المجرور الموضع ال يجوز إال بإعادة الجار، ولو وأقول: العطف على الضمير 

قلت بدون إعادة الجار : مرت بك وزيد، لم يجز إال بعد إعادة الجار، فتقول: مررت بك 

 .(85)وبزيد، الحجة في ذلك أن الضمير صار عوضا من التنوين

                                                           
 75/ 3ش: ينظر ابن يعي - 84
 77/ 3ينظر ابن يعيش:  - 85



وهذا له أنماط متعددة وردت في النثر الفصيح من كتاب اهلل تعالى، 

 ي الشريف، وفي الشعر العربي، وهي على صورتين:وفي الحديث النبو

أوالهما: إضافة الضمير لـ:" بين " في المعطوف والمعطوف 

 عليه.

وثانيتهما: إضافة الضمير لـ:" بين " في المعطوف عليه، وللظاهر 

في المعطوف، وأبدأ أوال بعملية الحصر آليات القرآن الكريم، للصورة 

" بين " في المعطوف والمعطوف األولى، وهي: إضافة الضمير لـ:

عليه، وهو وارد في عشرة مواضع، يختلف فيها نوع الضمير، وأنا لم 

 أفصل القول في النوع بل أكتفي بالموضع وهي:

ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكَبُر َشَهاَدًة ُقِل اللَُّه َشِهيٌد َبْيِني }قوله تعالى: : أوهلا

ُقْرآُن ِلُأْنِذَرُكْم ِبِه َوَمْن َبَلَغ َأِئنَُّكْم َلَتْشَهُدوَن َأنَّ َمَع َوَبْيَنُكْم َوُأوِحَي ِإَليَّ َهَذا اْل

اللَِّه آِلَهًة ُأْخَرى ُقْل َلا َأْشَهُد ُقْل ِإنََّما ُهَو ِإَلٌه َواِحٌد َوِإنَِّني َبِريٌء ِممَّا ُتْشِرُكوَن 

 .{ 19]األنعام: 

َما َتْسَتْعِجُلوَن ِبِه َلُقِضَي اْلَأْمُر ُقْل َلْو َأنَّ ِعْنِدي }:قوله تعالى : وثانيها

 .{[ 58َبْيِني َوَبْيَنُكْم َواللَُّه َأْعَلُم ِبالظَّاِلِمنَي]األنعام: 

َوَيُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا َلْسَت ُمْرَسًلا ُقْل َكَفى  }قوله تعالى: وثالثها:

 .{[43اْلِكَتاِب ]الرعد: ِباللَِّه َشِهيًدا َبْيِني َوَبْيَنُكْم َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم

ُقْل َكَفى ِباللَِّه َشِهيًدا َبْيِني َوَبْيَنُكْم ِإنَُّه َكاَن  }قوله تعالى: ورابعها:

 .{[ 96ِبِعَباِدِه َخِبرًيا َبِصرًيا ]اإلسراء: 



َقاَل َهَذا ِفَراُق َبْيِني َوَبْيِنَك َسُأَنبُِّئَك } قوله تعالى: وخامسها:

 .{[ 78َتْسَتِطْع َعَلْيِه َصْبًرا ]الكهف: ِبَتْأِويِل َما َلْم 

َفاْفَتْح َبْيِني َوَبْيَنُهْم َفْتًحا َوَنجِِّني َوَمْن َمِعَي } قوله تعالى: وسادسها:

 .{[ 118ِمَن اْلُمْؤِمِننَي ]الشعراء: 

َقاَل َذِلَك َبْيِني َوَبْيَنَك َأيََّما اْلَأَجَلْيِن َقَضْيُت  }قوله تعالى: وسابعها:

 .{[ 28ا ُعْدَواَن َعَليَّ َواللَُّه َعَلى َما َنُقوُل َوِكيٌل  ]القصص: َفَل

ُقْل َكَفى ِباللَِّه َبْيِني َوَبْيَنُكْم َشِهيًدا َيْعَلُم َما } قوله تعالى: وثامنها: 

ُم ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوالَِّذيَن آَمُنوا ِباْلَباِطِل َوَكَفُروا ِباللَِّه ُأوَلِئَك ُه

 .{[52اْلَخاِسُروَن ]العنكبوت: 

َحتَّى ِإَذا َجاَءَنا َقاَل َيا َلْيَت َبْيِني َوَبْيَنَك ُبْعَد } قوله تعالى: وتاسعها:

 .{[38اْلَمْشِرَقْيِن َفِبْئَس اْلَقِريُن ]الزخرف: 

ِلُكوَن َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَراُه ُقْل ِإِن اْفَتَرْيُتُه َفَلا َتْم } قوله تعالى: وعاشرها: 

ِلي ِمَن اللَِّه َشْيًئا ُهَو َأْعَلُم ِبَما ُتِفيُضوَن ِفيِه َكَفى ِبِه َشِهيًدا َبْيِني َوَبْيَنُكْم 

 .{[8َوُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم]األحقاف: 

وأما ورود هذا النمط في الحديث الشريف ففي مواطن عديدة منها 

وطأ:" قَاَل مَاِلٌك ِفي الرَُّجِل َيُقولُ في الم -   -على سبيل المثال ال الحصر، قوله

ِللرَُّجِل: اْشَتِر َهِذِه السِّْلَعَة َبْيِني َوَبْيَنَك، َواْنُقْد َعنِّي، َوَأنَا َأِبيُعَها َلَك: ِإنَّ َذِلَك الَ 

ُه ِإيَّاُه، عََلى َأنْ َيْصُلُح، ِحيَن َقاَل: اْنُقْد َعنِّي وََأَنا َأِبيُعَها َلَك، وَِإنََّما َذِلَك سََلٌف ُيْسِلفُ 

َيِبيَعَها َلُه، َوَلْو َأنَّ ِتْلَك السِّْلَعَة َهَلَكْت، َأْو فَاَتْت، َأَخَذ َذِلَك الرَُّجُل الَِّذي َنَقَد الثََّمنَ 

 .(86)ِمْن َشِريِكِه مَا َنَقَد َعْنُه، َفَهَذا ِمَن السََّلِف الَِّذي َيُجرُّ َمْنَفَعًة"
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أحمد في قوله:" َحدََّثَنا ِإْسَماِعيُل َأْخَبَرَنا  ومثله ما ورد في مسند

َأيُّوُب َعْن َناِفٍع َأنَّ اْبَن ُعَمَر َدَخَل َعَلْيِه اْبُنُه َعْبُد اهللَِّ ْبُن َعْبِد اهللَِّ َوَظْهُرُه 

َعْن اْلَبْيِت  ِفي الدَّاِر َفَقاَل ِإنِّي اَل آَمُن َأْن َيُكوَن اْلَعاَم َبْيَن النَّاِس ِقَتاٌل َفُتَصدَّ

َفَحاَل ُكفَّاُر ُقَرْيٍش َبْيَنُه َوَبْيَن -   -َفَلْو َأَقْمَت َفَقاَل َقْد َخَرَج َرُسوُل اهللَِّ 

َلَقْد  } َفَقاَل -   -اْلَبْيِت َفِإْن ُيَحْل َبْيِني َوَبْيَنُه َأْفَعْل َكَما َفَعَل َرُسوُل اهللَِّ 

َقاَل ِإنِّي َقْد َأْوَجْبُت ُعْمَرًة ُثمَّ َساَر َحتَّى  {ُأْسَوٌة َحَسَنٌة َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه 

ِإَذا َكاَن ِباْلَبْيَداِء َقاَل َما َأَرى َأْمَرُهَما ِإلَّا َواِحًدا ُأْشِهُدُكْم َأنِّي َقْد َأْوَجْبُت َمَع 

 .(87)ُعْمَرِتي َحجًّا ُثمَّ َقِدَم َفَطاَف َلُهَما َطَواًفا َواِحًدا"

وأما وروده في الشعر العربي فهو كثير ومنه في الشعر قول 

 :(88)األحوص

 مسافَة ما بيَن البويِب ويثربِ َوَلْوال الَّذي َبْيِني َوَبْيَنَك َلْم َتُجْب      

 :(89)وقوله أيضا 

بأْن ليَس شيٌء عنَد نفسي َوُأْخِبُرُه ِفي السِّرِّ َبْيِني َوَبْيَنُه      

 يقاربْه 

 :(90)وقوله

سوى ذكرها ، كالقابِض الماَء َفَأْصَبْحُت ِممَّا َكاَن َبْيِني َوَبْيَنَها  

 باليِد 
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 :(91)وقول األقيشر 

 َوَبْيَنَك َيا ْبَن ُمْضِرَطِة الَعِجيَنا وافرَوَلِكنَّ التََّقاُرَض َحلَّ َبْيِني        

 : (92)وقول األعشى

َكَواِنُس ِمْن َجْنَبْي ِفتاٍق  ْم أَتاني َوُعوُن الُحوِش َبْيني َوَبينُك  

 فأْبَلَقا

 :(93)وقول الحطيئة 

 و بينكُم المودَُّة واإلخاُء ألم أُك محرمًا َويكون بيني            

 :(94)وقوله أيضا  

وما كان ساري الّدوِّ بالليِل وأنَّى اهَتَدْت والّدوُّ بيني وبيَنها   

 يهتدي 

 :(95)وأيضا  

 و وادي الُقَرى َبْيني وَبْيَنِك َمْنِصُف َوَراِء ِتهاَمٍة  تذكُّرت ِهْندًا مْن

 :(96)ومثله 

  ى إاّل لياٍل قالئُلــــــــــــــو بين الغنَفما كان بيني لو لقيتك سالمًا        

 :(97)وقول الطرماح

 َتِضيُع ا ِدْمَنًة َســـــــــــوِإالَّ َفَهْبهَأَعاِم ، ِدني ِإْذ ُحْلَت َبْيني وَبْيَنها 

 :(98)وقول  الفرزدق 
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 ُب ُنعَُّس ـــــــــَبِقيَّة َزاِدي َوالرَّكايْمُتُه نصفيِن بيني وبينُه ــــفقاس

 :(99)وقوله أيضا

 َوَزْوَراُء في الَعْيَنْيِن َجمٌّ ُفُتوُقها وأّنى اهتدْت والدَّوُّ بيني وبينها 

 :(100)وقول امرئ القيس

 وتدني علي السابريَّ المضلعا  تجافى عن المأثور بيني وبينها 

 (101)وقول جرير

 دالاًل فقْد أجرى البعاُد إلى الهجْر أخاِلَد ! كاَن الّصْرُم َبيني َوَبيَنُكم         

وغيره الكثير مما هو وراد في أشعار العرب الجاهليين 

 واإلسالميين.

 

والصورة الثانية: وهي إضافة الضمير لـ :" بين " في المعطوف 

َوَرَفَع }، وللظاهر في المعطوف، ورد في آية واحدة وهي قوله تعالى:عليه

َأَبَوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّوا َلُه ُسجًَّدا َوَقاَل َيا َأَبِت َهَذا َتْأِويُل ُرْؤَياَي ِمْن َقْبُل َقْد 

اَء ِبُكْم ِمَن اْلَبْدِو َجَعَلَها َربِّي َحقًّا َوَقْد َأْحَسَن ِبي ِإْذ َأْخَرَجِني ِمَن السِّْجِن َوَج

ِمْن َبْعِد َأْن َنَزَغ الشَّْيَطاُن َبْيِني َوَبْيَن ِإْخَوِتي ِإنَّ َربِّي َلِطيٌف ِلَما َيَشاُء ِإنَُّه ُهَو 

 . {[100اْلَعِليُم اْلَحِكيُم]يوسف: 
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وأما في الحديث النبوي الشريف فوردت هذه الصورة كثيرا، ومنها 

د في مسند أحمد، بلفظ:" َحدََّثَنا َأُبو ُمَعاِوَيَة على سبيل المثال، ما ور

َمْن َحَلَف -   -َحدََّثَنا األَْْعَمُش َعْن َشِقيٍق َعْن َعْبِد اهللَِّ َقاَل َقاَل َرُسوُل اهللَِّ 

 -لَّ َعزَّ َوَج -َعَلى َيِميٍن ُهَو ِفيَها َفاِجٌر ِلَيْقَتِطَع ِبَها َماَل اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َلِقَي اهللََّ

َوُهَو َعَلْيِه َغْضَباُن َفَقاَل األَْْشَعُث ِفيَّ َواهللَِّ َكاَن َذِلَك َكاَن َبْيِني َوَبْيَن َرُجٍل 

  -َفَقاَل ِلي َرُسوُل اهللَِّ  -   -ِمْن اْلَيُهوِد َأْرٌض َفَجَحَدِني َفَقدَّْمُتُه ِإَلى النَِّبيِّ 

 - ْلَيُهوِديِّ اْحِلْف َفُقْلُت َيا َرُسوَل اهللَِّ ِإَذْن َيْحِلَف َأَلَك َبيَِّنٌة ُقْلُت اَل َفَقاَل ِل

ِإنَّ الَِّذيَن َيْشَتُروَن ِبَعْهِد اللَِّه َوَأْيَماِنِهْم َثَمًنا  } ََاِلي َفَأْنَزَل اهللَُّ َعزَّ َوَجلََّفَيْذَهَب م

 .(102)ِإَلى آِخِر اْلآَيِة" {َقِليًلا 

لفظ:" َحدََّثَنا َمْحُموُد ْبُن َخاِلٍد ومثله ما ورد في سنن أبي داوود ب

اْلِفْرَياِبىُّ َعْن ُسْفَياَن َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن َعْن َمْخَلِد ْبِن ُخَفاٍف اْلِغَفاِرىِّ 

َلىَّ َقاَل َكاَن َبْيِنى َوَبْيَن ُأَناٍس َشِرَكٌة ِفى َعْبٍد َفاْقَتَوْيُتُه َوَبْعُضَنا َغاِئٌب َفَأَغلَّ َع

َغلًَّة َفَخاَصَمِنى ِفى َنِصيِبِه ِإَلى َبْعِض اْلُقَضاِة َفَأَمَرِنى َأْن َأُردَّ اْلَغلََّة َفَأَتْيُت ُعْرَوَة 

  -السَّاَلُم َعْن َرُسوِل اهللَِّ  ْبَن الزَُّبْيِر َفَحدَّْثُتُه َفَأَتاُه ُعْرَوُة َفَحدََّثُه َعْن َعاِئَشَة َعَلْيَها

 -   َوغير هذا وهو أكثر من أن يحصى.(103)«اْلَخرَاُج ِبالضََّماِن » َقال ،. 

  (104)وأما في الشعر فهو كثير أيضا، ومنه قول األحوص

 ُع ـــي بها وأتَّبــــــــــيفرُّ عنِّاهللَُّ َبْيِني َوَبْيَن َقيِِّمَها                  

 : (105)وقول  الحارث بن حلزة
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 ِر َماَل َعَليَّ ُعْمَدا ـــــــــَْن الدَّهي َوَبْي ــٌم َبْيِنَمْن َحاِك                 

 (106)وقول الحطيئة 

 و بين الغنى إاّل لياٍل قالئلُ َفما كان بيني لو لقيتك سالمًا            

 : (107)وقول جرير

و كفوا األذى عنيَّ يلْن َوُرّبوا الذي َبْيني َوَبيَن َقديِمُكْم ،            

 ي لكُم خلق

 :(108)وقول علقمة

سَقتِك َروايا الُمزن حيث فال َتْعِدلي َبْيني وبيَن ُمَغمٍَّر          

 َتصوُب 

 

 حكم عطف االسم الظاهر على الضمري اجملرور دون إعادة اجلار:" بني ":-12

من خالل الشواهد السابقة نجد أن المعطوف إذا عمل الجر في اسم 

ما أقره النحويون، وذلك أن  ظاهر ال يجوز حذف الجار منه، وهو

المعطوف والمعطوف عليه حكمهما واحد وشريكان في هذا الحكم، وهو قول 

سيبويه:" وجاز قمَت أنت وزيٌد، ولم يجز مررُت بك أنت وزيٍد؛ ألن الفعل 

يستغنى بالفاعل، والمضاف ال يستغنى بالمضاف إليه، ألنه بمنزلة التنوين 

"(109). 

تنع: مررت بزيد وك، امتنع مررت بك قال ابن يعيش:" ولما ام 

وزيد؛ ألن المعطوف والمعطوف عليه شريكان ال يصح في أحدهما إال ما 

صح في اآلخر ، فلما لم يكن للمخفوض ضمير منفصل يصح عطفه على 
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الظاهر لم يصح عطف الظاهر عليه، فلما لم يصح وأريد ذلك أعيد 

إذ كان عامال الخافض، وصار من قبيل عطف الجملة على الجملة؛ 

 .(110)ومعموال"

 

 

 حكم حذف اجلار املعطوف وبقاء جمروره:-13

ورد حذف الجار المعطوف مع بقاء مجروره وعمله في ضرورة 

الشعر ، وفي الفصيح من القراءات القرآنية، وشاهدنا على ذلك من 

 :(111)الشعر ما ذكره سيبويه من قول الشاعر

فاذهْب فما بك واألياِم من ا فاليوَم قرَّبت َتْهُجونا وتشتِمن      

 عجِب

فالبيت عطف فيه االسم الظاهر على الضمير المجرور دون إعادة 

الجار ، وهو عند البصريين قبيح وال يجوز إال في ضرورة الشعر دون 

 حال االختيار وسعة الكالم.

 قال سيبويه:" وقد يجوز في الشعر. قال:

 من ُحُمر الِجلَّة جأٍب َحْشَوِر دَِّر آَبَك أّيْه بي أو ُمص                   

 :(112)وقال اآلخر

 .(113)فاذهْب فما بك واألياِم من عجِب"فاليوَم قرَّبت َتْهُجونا وتشتِمنا 
 

 القراءة بعطف االسم الظاهر على الضمري اجملرور دون إعادة اجلار:-14
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َه الَِّذي وَاتَّقُوا اللَّ} (:114وردت قراءة قرآنية آلية كريمة وهي قوله تعالى)

عطف فيها االسم الظاهر على الضمير المجرور دون إعادة {َتسَاءَلُوَن بِِه وَالْأَْرحَاِم

 .(115)الجار

وضعفها البصريون، ولم يجز عندهم إال في الضرورة الشعرية  

حتى قال سيبويه:" وجاز قمَت أنت وزيٌد، ولم يجز مررُت بك أنت وزيٍد؛ 

مضاف ال يستغنى بالمضاف إليه، ألنه ألن الفعل يستغنى بالفاعل، وال

 بمنزلة التنوين. وقد يجوز في الشعر. قال:

  من ُحُمر الِجلَّة جأٍب َحْشَوِرآَبَك أّيْه بي أو ُمصدَِّر                

 

 وقال اآلخر:

 (116)فاذهْب فما بك واألياِم من عجِب "فاليوَم قرَّبت َتْهُجونا وتشتِمنا 

 

 طف على الضمري اجملرور دون إعادة اجلار:عالمذهب املربد يف -15

أنكر المبرد عطف االسم الظاهر على الضمير المجرور دون إعادة  

الجار، حتى أنكر القراءة بالجر في آية النساء:" واألرحاِم "، ولم يجزه 

 إال في الضرورة الشعرية، واستشهد بقراءة النصب التي قرأ بها حمزة.

 {َواْلُمِقيِمنَي الصَّالَة} (:117ارك وتعالى)قال المبرد:" وقول اهلل تب 

إنما هو على هذا، ومن زعم {، َلِكِن الرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم ِمْنُهْم} بعد قوله:
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ا النَّْصُب ِبَجرَِّها، َوِهَي ِقَراَءُة النََّخِعيِّ َوَقَتاَدَة َواْلَأْعَمِش، َوَقَرَأ َعْبُد اللَِّه ْبُن َيِزيَد: ِبَضمَِّها، َفَأمَّ

َضاٍف، التَّْقِديُر: َواتَُّقوا َفَظاِهُرُه َأْن َيُكوَن َمْعُطوًفا َعَلى َلْفِظ اْلَجَلاَلِة، َوَيُكوُن َذِلَك َعَلى َحْذِف ُم

 اللََّه، َوَقْطَع اْلَأْرَحاِم. َوَعَلى َهَذا اْلَمْعَنى َفسََّرَها اْبُن َعبَّاٍس َوَقَتاَدُة َوالسُّدِّيُّ َوَغْيُرُهْم".
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أنه أراد: "ومن المقيمين الصالة" فمخطئ في قول البصريين، ألنهم ال 

يعطفون الظاهر على المضمر المخفوض، ومن أجازه من غيرهم فعلى 

 رورة. والقرآن إنما يحمل على أشرف المذاهب، وقرأ حمزة:قبح، كالض

{، وهذا مما ال يجوز عندنا إال أن يضطر إليه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْلَأْرَحاَم}

 شاعر، كما قال:

فاذهب فما بك واأليام من عجب فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا    

"(118). 

 الرد على املربد: -16

 نفر من البصريين بعدة ردود، أهمها: رد على المبرد غيُر

أن رواة القراءة من القراء الثقة، وممن قرأها جماعة من القراء 

 غير السبعة.

وأنه هناك تخريجات لهذه القراءة منها: كون الواو للقسم، وأن  

القراءة بالجر جاءت على اعتبار أن هناك باء محذوفة وبقي عملها، 

 .قياسا على حذف الجر وبقاء عمله

َواتَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه }قال ابن يعيش:" وأما قوله تعالى:

بجر األرحام في قراءة حمزة، فإن أكثر النحويين قد ضعف  {َواْلَأْرَحاِم 

 هذه القراءة نظرا إلى العطف على الضمير المخفوض.

ء وقد رد أبو العباس محمد بن يزبد هذه القراءة وقال: ال تحل القرا

بهذا، وهذا القول غير مرضي من أبي العباس؛ ألنه قد رواها إمام ثقة، 
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وال سبيل إلى رد نقل الثقة مع أنه قد قرأتها جماعة ممن غير السبعة؛ 

كابن مسعود، وابن عباس، والقاسم وإبراهيم النخعي واألعمش والحسن 

 البصري، وقتادة ومجاهد، وإن صحت الرواية لم يكن سبيل إلى ردها.

يحتمل وجهين آخرين غير العطف على المكني المخفوض ، و

أن تكون الواو واو قسم، وهم يقسمون باألرحام ويعظمونها ،  أحدهما:

ِإنَّ اللََّه َكاَن  }:وجاء التنزيل على مقتضى استعمالهم، ويكون قوله تعالى 

 جواب القسم. {َعَلْيُكْم َرِقيًبا 

باء ثانية حتى كأنه قال:  أن يكون اعتقد أن قبله والوجه الثاني:

وباألرحام، ثم حذف الباء لتقدم ذكرها.. وقد كثر عنهم حذف حرف الجر 

 .. وتبقية عمله.. ونظير اآلية قول الشاعر أنشده المبرد في الكامل:

فاذهْب فما بك واألياِم من فاليوَم قرَّبت َتْهُجونا وتشتِمنا       

 عجِب

 .(119)والقول فيه كاآلية"

الف كان موضع اهتمام من األنباري حتى ذكره في إنصافه وهذا الخ

بين الكوفيين والبصريين، وذكر أن اآلية هي حجة الكوفيين على الجواز، 

وأكدها بالتتبع وإثبات ما ورد في كتاب اهلل تعالى مما يناظرها؛ ثم راح 

 يعدد شواهدهم من الشعر فذكر أربعة أبيات شعرية.

َوَيْسَتْفُتوَنَك ِفي النَِّساِء ُقِل اللَُّه } :(120)قال األنباري:" وقال تعالى

فما: في موضع خفض ألنه عطف على  {ُيْفِتيُكْم ِفيِهنَّ َوَما ُيْتَلى َعَلْيُكْم
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َلِكِن الرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم } الضمير المخفوض في "فيهن" وقال تعالى:

ليَك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَك َواْلُمِقيِمنَي ِمْنُهْم َواْلُمْؤِمُنوَن ُيْؤِمُنوَن ِبَما ُأْنِزَل إ

{ فالمقيمين: في موضع خفض بالعطف على الكاف في "إليك" الصَّالَة 

والتقدير فيه: يؤمنون بما أنزل إليك وإلى المقيمين الصالة يعني من 

األنبياء عليهم السالم، ويجوز أيًضا أن يكون عطًفا على الكاف في 

ه: ومن قبل المقيمين الصالة، يعني من أمتك، وقال "قبلك" والتقدير في

فعطف  {َوَصدٌّ َعْن َسِبيِل اللَِّه َوُكْفٌر ِبِه َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم  }    :(121)تعالى

َوَجَعْلَنا َلُكْم } (:122"المسجد الحرام" على الهاء من "به" وقال تعالى)

{  فمن: في موضع خفض بالعطف على ِفيَها َمَعاِيَش َوَمْن َلْسُتْم َلُه ِبَراِزِقنَي

 الضمير المخفوض في "لكم" فدلَّ على جوازه، وقال الشاعر:

 فاذهب فما بك واألياِم من َعَجِبفاليوم َقرَّْبَت َتْهُجوَنا وَتْشِتُمَنا 

فاأليام: خفض بالعطف على الكاف في "بك" والتقدير: بك 

 وباأليام، وقال اآلخر:

 أفيها كان َحْتِفي أم ِسَواَها؟ال أبالي َأُكرُّ على الَكِتيَبِة 

فعطف "سواها" بأم على الضمير في "فيها" والتقدير: أم في 

 سواها، وقال اآلخر:

 وَما َبْيَنها واْلَكْعِب ُغوٌط َنَفاِنفُ ُتَعلَُّق في ِمْثِل السََّواِري ُسُيوُفَنا 

 ....  وقال اآلخر:
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 .(123)وأبي ُنَعْيٍم ذي اللَِّواء الُمْحِرق"َهالَّ سألت ِبِذي الَجَماِجِم َعْنُهُم 

 

 االستقراء لـ:" بني " يف كتاب اهلل تعاىل والشعر العربي:-17

ومن خالل االستقراء لـ:" بين " في كتاب اهلل تعالى، والشعر 

العربي أستطيع أن أرجح قول البصريين، وأبقي العطف على بين دون 

، ومع ان الكوفيين استشهدوا إعادتها مع مجرورها للضرورة، أو السماع

بعدة أبيات وآيات قرآنية؛ إال أن االستقراء يقول بكثرة الوارد بإعادة 

َوَرَفَع  } الجار، من باب عطف الظاهر على المضمر، ومنه قوله تعالى:

ْن َقْبُل َقْد َأَبَوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّوا َلُه ُسجًَّدا َوَقاَل َيا َأَبِت َهَذا َتْأِويُل ُرْؤَياَي ِم

َجَعَلَها َربِّي َحقًّا َوَقْد َأْحَسَن ِبي ِإْذ َأْخَرَجِني ِمَن السِّْجِن َوَجاَء ِبُكْم ِمَن اْلَبْدِو 

ِمْن َبْعِد َأْن َنَزَغ الشَّْيَطاُن َبْيِني َوَبْيَن ِإْخَوِتي ِإنَّ َربِّي َلِطيٌف ِلَما َيَشاُء ِإنَُّه ُهَو 

 :(124)[{، وفي الشعر ألبي نواس 101، 100]يوسف:  اْلَعِليُم اْلَحِكيُم 

 وليَس َلما تْطوي المنيُّة ناِشرُ طَوى الموُت ما بْيني وبيَن محّمد 

 : (125)ولألحوص

 يفرُّ عنِّي بها وأتَّبعُ اهللَُّ َبْيِني َوَبْيَن َقيِِّمَها 

 :(126)وللحارث بن حلزة 

 َعَليَّ ُعْمَدا َن الدَّْهِر َماَلَمْن َحاِكٌم َبْيِني َوَبْي 

 :(127)وللحطيئة 
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 و بين الغنى إاّل لياٍل قالئلُ َفما كان بيني لو لقيتك سالمًا 

 :(128)ولجرير

و كفوا األذى عنيَّ يلْن لكُم َوُرّبوا الذي َبْيني َوَبيَن َقديِمُكْم     

 خلقي 

 :(129)ولعلقمة الفحل 

 ايا الُمزن حيث َتصوُب سَقتِك َروفال َتْعِدلي َبْيني وبيَن ُمَغمٍَّر        

فهذه ستة شواهد شعرية استقرأتها في الشعر العربي الفصيح؛  

إضافة إلى ما ورد من كتاب اهلل الكريم، ولو استقرأت أحاديث المصطفى 

لوجدت الكثير والكثير، ومن هنا رجحت قول  -صلى اهلل عليه وسلم–

رد أيضا في الشعر، البصريين على قول الكوفيين، وأنا ال أنكر قولهم، فقد و

 وفي قراءات كتاب اهلل لكني اقول بقلته، والوقوف عند المسموع منه.

 

 تكرار كلمة:" بني ":-18

يقولون: هذا الشيء َبيَن َبيَن َأي َبْيَن الجيِّد والرَّديء، وهما اسمان 

ُجِعال واحدًا وُبنيا على الفتح والهمزة المخفَّفة تسّمى همزة َبْيَن َبْيَن، 

 ا: َبين َبين يريدون التََّوسُّط كما قال َعبيد بن اأَلبرص:وقالو

 ـــض الَقْوم َيْسُقُط َبيَن َبْينا َنْحمي َحقيَقَتنا وبعــــ              

وكما يقولون: همزة َبين َبين؛ َأي َأنها همزٌة َبْيَن الهمزِة وبين  

بين  حرف اللين، وهو الحرف الذي منه حركُتها إن كانت مفتوحة فهي

الهمزة واأَللف، مثل: سَأل وإن كانت مكسورة فهي بين الهمزة والياء، 

مثل: َسِئَم، وإن كانت مضمومًة فهي بين الهمزة والواو، مثل: َلُؤم إال 
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َأنها ليس لها تمكيُن الهمزة المحققة وال تَقُع الهمزُة المخففة َأبدًا َأوَّاًل 

وإن كانت قد قُرَبت من الساكن ولم  لُقْرِبها بالضَّْعف من الساكن؛ إال َأنها

يكن لها َتْمكين الهمزِة المحقَّقة فهي متحرِّكة في الحقيقة، فالمفتوحة نحو 

قولك في: سَأل سَأَل، والمكسورُة نحو قولك في: َسِئَم َسِئَم، والمضمومة 

 نحو قولك في: لُؤم لُؤم.

ُن المحقَّقة ومعنى قول سيبويه َبْيَن َبْيَن َأنها ضعيفة ليس لها تمكي

وال ُخلوُص الحرف الذي منه حركُتها، وأكثر ما تكررت هذه المفردة في 

كتاب سيبويه في باب الهمز، ومثله الحروف المعتلة، ومنه قوله:" هذا 

باب الهمز، اعلم أن الهمزة تكون فيها ثالثة أشياء: التحقيق، والتخفيف، 

وبئس، وأشباه  والبدل، فالتحقيق قولك: قرأت، ورأس، وسأل، ولؤم،

 .(130)ذلك، وأما التخفيف فتصير الهمزة فيه بين بين وتبدل، وتحذف"

 

 بناء كلمة:" بني " عند تكرارها:-19

يقولون: وقع هذا األمر بين بين، فيكررون كلمة:" بين " 

ويبنونهما اسما واحدا؛ واألصل بين هذا وبين ذاك، فسقطت الواو 

ضمنه معنى الحرف، وهو في تخفيفا، والنية نية العطف، ثم بني لت

موضع الحال؛ إذ المراد بقولهم: وقع األمر بين بين، أي وسطا، وقد ورد 

 في قول عبيد بن األبرص:

 ض القوم يسقط بين بينا نحن حقيقتنا وبعـ                 

 .(131)على صحة استعمال بين بين مكررة
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مبنية وإذا تكررت مفردة:" بين " ، وقلت فيها: بين بين " فهي 

لتركيبها تركيب خمسة عشر، وهي حينئذ مقصورة على الظرفية، ولو 

 أضفتها جاز لم فيها القول باسميتها وظرفيتها.

قال ناظر الجيش:" ومن الظروف التي ال تنصرف ما ركب تركيب 

خمسة عشر ؛ كقولك: فالن يتعهدنا يوم يوم، وصباح مساء، أي: كل يوم 

ستعمل إال ظرفا...، فلو أضيف صدره وكل صباح ومساء، فمثل هذا ال ي

 .(132)إلى عجزه جاز استعماله ظرفا وغير ظرف.."
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 الفهرسـت
 فهرست اآليات القرآنية

 36البقرة: {َفَأَزلَُّهَما الشَّْيَطاُن َعْنَها َفَأْخَرَجُهَما ِممَّا َكاَنا ِفيه }

 217البقرة:{َراِم َوَصدٌّ َعْن َسِبيِل اللَِّه َوُكْفٌر ِبِه َواْلَمْسِجِد اْلَح }

 1النساء:  {َواتَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْلَأْرَحاِم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا }

 127النساء:  {َوَيْسَتْفُتوَنَك ِفي النَِّساِء ُقِل اللَُّه ُيْفِتيُكْم ِفيِهنَّ َوَما ُيْتَلى َعَلْيُكْم}

  153النساء: {وَسى َأْكَبَر ِمْن َذِلَك َفَقاُلواَفَقْد َسَأُلوا ُم}

َلِكِن الرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم ِمْنُهْم َواْلُمْؤِمُنوَن ُيْؤِمُنوَن ِبَما ُأْنِزَل إليَك َوَما }

 162النساء:  {ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَك َواْلُمِقيِمنَي الصَّالَة 

 34املائدة:  {َفاْذَهْب َأْنَت َوَربَُّك  }

ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكَبُر َشَهاَدًة ُقِل اللَُّه َشِهيٌد َبْيِني َوَبْيَنُكْم َوُأوِحَي ِإَليَّ َهَذا اْلُقْرآُن }

ِلُأْنِذَرُكْم ِبِه َوَمْن َبَلَغ َأِئنَُّكْم َلَتْشَهُدوَن َأنَّ َمَع اللَِّه آِلَهًة ُأْخَرى ُقْل َلا َأْشَهُد ُقْل 

  19األنعام:  {اِحٌد َوِإنَِّني َبِريٌء ِممَّا ُتْشِرُكوَنِإنََّما ُهَو ِإَلٌه َو

ُقْل َلْو َأنَّ ِعْنِدي َما َتْسَتْعِجُلوَن ِبِه َلُقِضَي اْلَأْمُر َبْيِني َوَبْيَنُكْم َواللَُّه َأْعَلُم }

 [ .58]األنعام:  {ِبالظَّاِلِمنَي

َل َمرٍَّة َوَتَرْكُتْم َما َخوَّْلَناُكْم َوَراَء َوَلَقْد ِجْئُتُموَنا ُفَراَدى َكَما َخَلْقَناُكْم َأوَّ}

ُظُهوِرُكْم َوَما َنَرى َمَعُكْم ُشَفَعاَءُكُم الَِّذيَن َزَعْمُتْم َأنَُّهْم ِفيُكْم ُشَرَكاُء َلَقْد 

 94األنعام:   {َتَقطََّع َبْيَنُكْم

 4األعراف:     {َأْهَلْكَناَها َفَجاَءَها َبْأُسَنا }

 .45هود {ٌح َربَُّه َفَقاَلَوَناَدى ُنو}

َوَرَفَع َأَبَوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّوا َلُه ُسجًَّدا َوَقاَل َيا َأَبِت َهَذا َتْأِويُل ُرْؤَياَي ِمْن }

َقْبُل َقْد َجَعَلَها َربِّي َحقًّا َوَقْد َأْحَسَن ِبي ِإْذ َأْخَرَجِني ِمَن السِّْجِن َوَجاَء ِبُكْم ِمَن 

ِمْن َبْعِد َأْن َنَزَغ الشَّْيَطاُن َبْيِني َوَبْيَن ِإْخَوِتي ِإنَّ َربِّي َلِطيٌف ِلَما َيَشاُء ِإنَُّه اْلَبْدِو 

 [.100]يوسف: {ُهَو اْلَعِليُم اْلَحِكيُم

 82يوسف: {َواْسَأِل اْلَقْرَيَة  }



َبِت َهَذا َتْأِويُل ُرْؤَياَي ِمْن َوَرَفَع َأَبَوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّوا َلُه ُسجًَّدا َوَقاَل َيا َأ }

َقْبُل َقْد َجَعَلَها َربِّي َحقًّا َوَقْد َأْحَسَن ِبي ِإْذ َأْخَرَجِني ِمَن السِّْجِن َوَجاَء ِبُكْم ِمَن 

نَُّه اْلَبْدِو ِمْن َبْعِد َأْن َنَزَغ الشَّْيَطاُن َبْيِني َوَبْيَن ِإْخَوِتي ِإنَّ َربِّي َلِطيٌف ِلَما َيَشاُء ِإ

 {[101، 100]يوسف: {ُهَو اْلَعِليُم اْلَحِكيُم

َوَيُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا َلْسَت ُمْرَسًلا ُقْل َكَفى ِباللَِّه َشِهيًدا َبْيِني َوَبْيَنُكْم َوَمْن  }

 [.43]الرعد: {ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكَتاِب

 20احلجر:  {َراِزِقنَيَوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها َمَعاِيَش َوَمْن َلْسُتْم َلُه ِب}

 [.96]اإلسراء: {ُقْل َكَفى ِباللَِّه َشِهيدًا َبْيِني َوَبْيَنُكْم ِإنَّهُ َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبريًا َبِصرًيا  }

 [ .78]الكهف: {قَالَ َهذَا فِرَاقُ بَيِْني وَبَيِْنكَ سَأُنَبُِّئكَ بِتَأْوِيلِ مَا َلمْ َتسَْتِطعْ عَلَيْهِ صَبْرًا }

]الشعراء:  {َفاْفَتْح َبْيِني َوَبْيَنُهْم َفْتًحا َوَنجِِّني َوَمْن َمِعَي ِمَن اْلُمْؤِمِننَي} }

118.] 

َقاَل َذِلَك َبْيِني َوَبْيَنَك َأيََّما اْلَأَجَلْيِن َقَضْيُت َفَلا ُعْدَواَن َعَليَّ َواللَُّه َعَلى َما  }

 [ .28]القصص:  {َنُقوُل َوِكيٌل 

ِباللَِّه َبْيِني َوَبْيَنُكْم َشِهيًدا َيْعَلُم َما ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوالَِّذيَن ُقْل َكَفى }

 [.52]العنكبوت:  {آَمُنوا ِباْلَباِطِل َوَكَفُروا ِباللَِّه ُأوَلِئَك ُهُم اْلَخاِسُروَن

 {ِرَقْيِن َفِبْئَس اْلَقِريُنَحتَّى ِإَذا َجاَءَنا َقاَل َيا َلْيَت َبْيِني َوَبْيَنَك ُبْعَد اْلَمْش}

 [.38]الزخرف: 

َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَراُه ُقْل ِإِن اْفَتَرْيُتُه َفَلا َتْمِلُكوَن ِلي ِمَن اللَِّه َشْيًئا ُهَو َأْعَلُم ِبَما  }

 ]األحقاف:{ُتِفيُضوَن ِفيِه َكَفى ِبِه َشِهيًدا َبْيِني َوَبْيَنُكْم َوُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم

8] 

*** 

 

 

 

 

 



 فهرست احلديث النبوي الشريف

حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة،     

قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا 

فقال: من الوفد أو من القوم ، . قالوا ربيعة فقال: مرحبا  -   -النبي 

 غير خزايا وال ندامى" بالقوم أو بالوفد

حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن 

  -شهاب عن عبيد اهلل بن عبد اهلل عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي 

 -  وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا ال تضلوا من بعده، قال عمر

هلل حسبنا . فاختلفوا وكثر اللغط غلبه الوجع وعندنا كناب ا-   -إن النبي

قال: قوموا عني وال ينبغي عندي التنازع، فخرج ابن عباس يقول إن 

 وبين كتابه". -   -الرزية كل الرزية ما حال بين رسول اهلل 

" حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد 

   -قال : خطب النبي بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري

.  (فقال:" إن اهلل خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند اهلل  -

فبكى أبو بكر رضي اهلل عنه فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ ؟ إن يكن 

 اهلل خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند اهلل".

  } المؤمن بين مخافتين {

الموطأ:" َقاَل َماِلٌك ِفي الرَُّجِل َيُقوُل ِللرَُّجِل: اْشَتِر َهِذِه  في -   -قوله

السِّْلَعَة َبْيِني َوَبْيَنَك، َواْنُقْد َعنِّي، َوَأَنا َأِبيُعَها َلَك: ِإنَّ َذِلَك اَل َيْصُلُح، ِحيَن 

ِلُفُه ِإيَّاُه، َعَلى َأْن َيِبيَعَها َقاَل: اْنُقْد َعنِّي َوَأَنا َأِبيُعَها َلَك، َوِإنََّما َذِلَك َسَلٌف ُيْس

َلُه، َوَلْو َأنَّ ِتْلَك السِّْلَعَة َهَلَكْت، َأْو َفاَتْت، َأَخَذ َذِلَك الرَُّجُل الَِّذي َنَقَد الثََّمَن 

 ِمْن َشِريِكِه َما َنَقَد َعْنُه، َفَهَذا ِمَن السََّلِف الَِّذي َيُجرُّ َمْنَفَعًة".



اِعيُل َأْخَبَرَنا َأيُّوُب َعْن َناِفٍع َأنَّ اْبَن ُعَمَر َدَخَل َعَلْيِه اْبُنُه :" َحدََّثَنا ِإْسَم

َعْبُد اهللَِّ ْبُن َعْبِد اهللَِّ َوَظْهُرُه ِفي الدَّاِر َفَقاَل ِإنِّي اَل آَمُن َأْن َيُكوَن اْلَعاَم َبْيَن 

-   -َفَقاَل َقْد َخَرَج َرُسوُل اهللَِّ النَّاِس ِقَتاٌل َفُتَصدَّ َعْن اْلَبْيِت َفَلْو َأَقْمَت 

َفَحاَل ُكفَّاُر ُقَرْيٍش َبْيَنُه َوَبْيَن اْلَبْيِت َفِإْن ُيَحْل َبْيِني َوَبْيَنُه َأْفَعْل َكَما َفَعَل 

{ َقاَل َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة  } َفَقاَل -   -َرُسوُل اهللَِّ 

َقْد َأْوَجْبُت ُعْمَرًة ُثمَّ َساَر َحتَّى ِإَذا َكاَن ِباْلَبْيَداِء َقاَل َما َأَرى َأْمَرُهَما ِإالَّ  ِإنِّي

َواِحًدا ُأْشِهُدُكْم َأنِّي َقْد َأْوَجْبُت َمَع ُعْمَرِتي َحّجا ُثمَّ َقِدَم َفَطاَف َلُهَما َطَواًفا 

 َواِحًدا".

دََّثَنا األَْْعَمُش َعْن َشِقيٍق َعْن َعْبِد اهللَِّ َقاَل َقاَل " َحدََّثَنا َأُبو ُمَعاِوَيَة َح

َمْن َحَلَف َعَلى َيِميٍن ُهَو ِفيَها َفاِجٌر ِلَيْقَتِطَع ِبَها َماَل -   -َرُسوُل اهللَِّ 

َواهللَِّ  َوُهَو َعَلْيِه َغْضَباُن َفَقاَل األَْْشَعُث ِفيَّ -َعزَّ َوَجلَّ -اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َلِقَي اهللََّ

َكاَن َذِلَك َكاَن َبْيِني َوَبْيَن َرُجٍل ِمْن اْلَيُهوِد َأْرٌض َفَجَحَدِني َفَقدَّْمُتُه ِإَلى النَِّبيِّ 

-   -  ََِّفَقاَل ِلي َرُسوُل اهلل-   -  َأَلَك َبيَِّنٌة ُقْلُت اَل َفَقاَل ِلْلَيُهوِديِّ اْحِلْف

ِإنَّ الَِّذيَن  } ْن َيْحِلَف َفَيْذَهَب َماِلي َفَأْنَزَل اهللَُّ َعزَّ َوَجلََّفُقْلُت َيا َرُسوَل اهللَِّ ِإَذ

 ِإَلى آِخِر اْلآَيِة". {َيْشَتُروَن ِبَعْهِد اللَِّه َوَأْيَماِنِهْم َثَمًنا َقِليًلا 

ْبِد الرَّْحَمِن " َحدََّثَنا َمْحُموُد ْبُن َخاِلٍد اْلِفْرَياِبىُّ َعْن ُسْفَياَن َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َع

َعْن َمْخَلِد ْبِن ُخَفاٍف اْلِغَفاِرىِّ َقاَل َكاَن َبْيِنى َوَبْيَن ُأَناٍس َشِرَكٌة ِفى َعْبٍد 

َفاْقَتَوْيُتُه َوَبْعُضَنا َغاِئٌب َفَأَغلَّ َعَلىَّ َغلًَّة َفَخاَصَمِنى ِفى َنِصيِبِه ِإَلى َبْعِض 

َغلََّة َفَأَتْيُت ُعْرَوَة ْبَن الزَُّبْيِر َفَحدَّْثُتُه َفَأَتاُه ُعْرَوُة اْلُقَضاِة َفَأَمَرِنى َأْن َأُردَّ اْل

اْلَخَراُج » َقاَل   -   -َفَحدََّثُه َعْن َعاِئَشَة َعَلْيَها السَّاَلُم َعْن َرُسوِل اهللَِّ 

 .«ِبالضََّماِن 

 



 أهــم املراجـــع
منتهرى األمراني  إتحاف فضالء البشرر برالقراءات األربعرة عشرر المسرمى-

والمسرات في علوم القراءات للشيخ أحمد محمد البنا تحقيرق: د . شرعبان 

محمررد إسررماعيل . ط. عررالم الكتررب ومكتبررة الكليررات األزهريررة أولررى لسررنة 

 م. 1987

 -أساس البالغة لإلمام جار اهلل أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشرري -

 م. 1984لسنة:ط مطبعة دار التنوير العربي. بيروت رابعة 

األصول في النحو ألبي بكر بن السراج تحقيق: عبرد المحسرن الفتلري .ط -

 م. 1985مؤسسة الرسالة . بيروت . أولى. لسنة 

اإلنصاف في مسائل الخالف برين النحرويين البصرريين والكروفيين لكمرال -

الرردين أبرري البركررات عبررد الرررحمن محمررد بررن أبرري سررعيد األنبرراري النحرروي 

تصاف من اإلنصاف لمحمد محي الدين عبد الحميد، ط المكتبة ومعه : االن

 م. 1987المصرية بيروت  لسنة : 

التفسير الكبير المسمى " البحر المحيط" ألبي عبد اهلل محمد بن يوسف -

بن علي بن يوسف بن حيان األندلسي الشهير بأبي حيان وبهامشه النهرر 

البحررر المحرريط. ط. دار المرراد مررن البحررر المحرريط وكترراب الرردر اللقرريط مررن 

 م. 1990إحياء التراث العربي . بيروت ثانية لسنة 

البصرائر والرذخائر؛ ألبرري حيران علرري برن محمررد التوحيردي، تحقيررق: وداد 

 م.1999هـ، 1419القاضي، ط. دار صادر، بيروت، لبنان،،، رابعة، 

 تمهيد القواعد لناظر الجيش-

دراسررة وتحقيررق: د. تهررذيب الخررواص مررن درة الغررواص البررن منظررور، -

الشريف عبد اهلل علري الحسريني البركراتي، مطبوعرات نرادي مكرة األدبري، 

 هـ.1415 -م1994



توضيح المقاصد والمسالك بشررح ألفيرة ابرن مالرك للمررادي ، تحقيرق :  -

 د. عبد الرحمن علي سليمان  مكتبة الكليات األزهرية.

محمد شاكر، اشر:  جامع البيان في تأول القرآن للطبري، تحقيق: أحمد -

 م 2000 -هـ  1420مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، 

الجنى الداني في حروف المعاني للحسن بن أم قاسرم المررادي . تحقيرق: -

فخر الدين قباوة و محمرد فاضرل نرديم .ط دار الكترب العلميرة بيرروت أولرى  

 م.1992لسنة 

برد العرال سرالم .ط الحجة في القراءات السبع البرن خالويره . تحقيرق : ع -

 م. 1990مؤسسة الرسالة . خامسة لسنة 

حروف المعراني ألبري القاسرم الزجراجي تحقيرق: علري توفيرق الحمرد. ط  -

 بيروت.

حواشي بن بري وابرن ظفرر علرى درة الغرواص للحريرري، تحقيرق: عبرد -

الحفررريظ فرغلررري علررري القرنررري، ط. دار الجيرررل، بيرررروت، ومكتبرررة الترررراث 

 م.1996أولى، اإلسالمي القاهرة، 

حواشي بن بري على درة الغرواص، د. طره حسرانين سرلطان، ط. أولرى، -

 م.1991مطبعة األمانة، 

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافية للبغدادي  -

. وبهامشرره المقاصررد النحويررة فرري شرررح شررروح األلفيررة المررزرى بفرائررد 

عينرري .ط دار صررادر بيررروت . العقررود المشررهور بشرررح الشررواهد الكبرررى لل

نشرررر مكتبرررة الخرررانجي بالقررراهرة ودار الرفررراعي بالريررراض . أولرررى . وأخرررى 

 ه. 1401لسنة

الخصائص ألبي الفتح عثمان بن جني . تحقيق : محمد علي النجار . ط  -

 م.1986الهيئة المصرية العامة للكتاب ثالثة لسنة 



تحقيررق: د  –سرري ارتشرراف الضرررب مررن لسرران العرررب ألبرري حيرران األندل -

 م. 1984مصطفى أحمد النماس .ط مطبعة المدني أولى لسنة :

رصررف المبرراني شرررح حررروف المعرراني للمررالقي . تحقيررق أحمررد محمررد  -

 الخراط . ط مجمع اللغة العربية بدمشق . 

سررر صررناعة اإلعررراب، تحقيررق: د. حسررن هنررداوي، دار القلررم، دمشررق، -

 م.1985، 1ط

 . دار المعارف بالهند.السنن الكبرى للبيهقي، د-

شرررح األشررموني علررى ألفيررة ابررن مالررك ومعرره حاشررية الصرربان وشرررح  -

 الشواهد للعيني  ط دار إحياء الكتب العربية عيسى الحلبي . 

شرررح التسررهيل لجمررال الرردين محمررد بررن مالررك . تحقيررق : عبررد الرررحمن  -

 م.1990السيد و محمد المختون ط هجر للطباعة والنشر أولى لسنة 

شرح التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد األزهري على ألفية ابن  -

مالك وبهامشه حاشية العالمة يس العليمي ، ط دار إحياء الكتب العربية . 

 عيسى الحلبي .

شرررح الكافيررة الشررافية البررن مالررك تحقيررق : عبررد المررنعم هريرردي .ط دار  -

 المأمون للتراث.

 النحوي .ط عالم الكنب بيروت.شرح المفصل لموفق الدين بن يعيش  -

 شرح الشهاب الخفاجي على درة الغواص، تحقيق: عبد الحفيظ القرني.-

شرررررح الشررررهاب الخفرررراجي علررررى درة الغررررواص، ط. مطبعررررة الجوانررررب -

 م.1299قسطنطينية، 

شررعب اإليمرران للبيهقرري، تحقيررق : محمررد السررعيد بسرريوني زغلررول، الطبعررة  -

 م، دار1410األولى ، 

 اري .ط دار الشعب.صحيح البخ -



 صحيح مسلم ط دار الفتح اإلسالمي و ط دار الشعب.-

 القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي .ط الحلبي. -

دار  نشر:تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الكامل في اللغة واألدب، -

ى م، وأخر1997 -هـ  1417الطبعة الثالثة ، القاهرة –الفكر العربي 

 م.1993مؤسسة الرسالة، ثانية، نشر 

كتاب سيبويه ألبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر . تحقيق: عبد السالم  -

 م.1988محمد هارون . نشر مكتبة الخانجي .ط الثالثة لسنة 

 لسان العرب البن منظور . ط دار المعارف ثالثة . -

ئز فارس، دار اللمع في العربية؛ ألبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق: فا -

 م.1972الكتب الثقافية، الكويت، 

المحتسب  في تبيين وجوه شواذ القراءات ألبي الفرتح عثمران برن جنري  -

تحقيرررق علررري النجررردي ناصرررف وآخررررون .ط المجلرررس األعلرررى للشرررؤون 

 اإلسالمية.

المسائل النحوية في كتاب تهذيب الخواص البن منظور، دراسة  -

 م.2013توفيق السوداني، ط. تحليلية نقدية، د. أحمد محمد 

معرراني القرررآن ألبرري زكريرراء الفررراء تحقيررق يوسررف نجرراتي وآخرررين  -

 ومراجعة علي النجدي ناصف .ط الدار المصرية للتأليف والترجمة .

معجرررم األخطررراء الشرررائعة، محمرررد العررردناني، عضرررو المجمرررع اللغررروي - 

 م.1985األردني، ط. أولى، مكتبة لبنان بيروت، 

ء الكترراب، صررالح الرردين الررزعبالوي، ترردقيق: محمررد مكرري معجررم أخطررا -

الحسررررني، ومررررروان البررررواب، ط. دار الثقافررررة، دمشررررق سرررروريا، أولررررى: 

 م.2006



معجررم األغررالط اللغويررة المعاصرررة، محمررد العرردناني، ط. مكتبررة لبنرران، -

 م.1984بيروت، أولى، 

 .م1997معجم فصاح العامية، هشام النحاس، نشر مكتبة لبنان، أولى: -

معجررم القررراءات ، عبررد اللطيررف الخطيررب، ط. دار سررعد الرردين، دمشررق، -

 م.2002أولى، 

المعجم الوسيط، إبراهيم مصرطفى، وأحمرد الزيرات، وحامرد عبرد القرادر، -

 ومحمد النجار، تحقيق: مجمع اللغة العربية، نشر دار الدعوة.

مغنرري اللبيررب البررن هشررام تحقيررق محمررد محيرري الرردين عبررد الحميررد ط  -

م، وعدة طبعرات مختلفرة، وأخررى: 1987مكتبة العصرية بيروت لسنة ال

تحقيق مازن المبارك، ومحمد علي حمد اهلل، نشر: دار الفكر، دمشق، ط: 

 م، وثالثة بحاشية األمير، ط. الحلبي.1985سادسة، 

المقتضب ألبري العبراس المبررد .تحقيرق محمرد عبرد الخرالق عضريمة .ط  -

 عالم الكتب بيروت.

فرري القررراءات العشررر ألبرري الخيررر محمررد الدمشررقي الشررهير بررابن  النشررر -

 الجزري . تصحيح : علي محمد الضباع .ط دار الفكر .

همع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي .ط مكتبة الكليرات األزهريرة -

. 

*** 
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