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  یمحالر نمحالر بسم اهللا

  

 لائبقو اوبعش ماكنلعجو ىنثأو ركذ نم ماكنقلخ انإ اسالن اهيأ اي  ﴿

  ﴾ ريبخ يملع اهللا نإ ماكقتأ اهللا ندع مكمركأ نإ وافارعتل

  

  یمظالع اهللا دقص

  سورة الحجرات 

  ) 13( آیة 
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 تقدیرشكر و

مني عل يذالمیلود الصغیر / كتور الد ألستاذي قدیركروالتم بخالص الشأتقد      

من  منطلقا كیف تكون األستاذیة عطاء ال یعرف الحدود، وكیف تكون األبوة حنانا

من أیاد فجزاه  القیود، لقاء ما بذل من نصح، وما منح من عطف، وما أسدى إلي كل

  . ي خیر الجزاء بقدر تواضعھ وعلمھ عن اهللا

عضوي  فاضلینشكري وعظیم امتناني إلى األستاذین الھ بخالص كما أتوج         

البشتي الطیب /  ، واألستاذ الدكتور فرج ونیس الساعدي /المناقشة األستاذ الدكتور 

 ة، فجزاھما اهللاما الجملھمشاغ من رغمعلى الما مناقشة ھذا البحث ھللتفض بشنھ

   .ي خیر الجزاءعن

  . م لي ید المساعدة من قد ھ بخالص شكري إلى كلكما أتوج
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  اإلھداء

  

یخطئھ  ما عليھلففض ھدي صالح ھذا العمل إلى والديأ

  .اء الحصر وإلى إخوتي األعز
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  مةالمقد

على  انھ، یلیق بجالل وجھھ وعظیم سلطمباركا باطی كثیرا حمدا أحمد اهللا       

بن  دمحمم على صفوة خلقھ وخاتم أنبیائھ ض خیره وجزیل نعمائھ، وأصلي وأسلفی

  . م آمین ھلوأتباعھ، ال ھبوصح ھل، وعلى آعبد اهللا

  

جوال بین عدید الكتب؛ الختیار موضوع أقوم بدراستھ، فطال الت نم قد أكثرت      

 ھو،أال ویھفأردت البحث إلى موضوع طالما شغلني وتوصلت  رحال إلى أنالت

   إرساء قواعد يفدور كبیر  نم مھلة؛ لما ویحغویة والنوآراؤھم الل ونیوفكال

   ) . بريالطتفسیر  يف نالكوفییآراء ( ـ ، فوسمتھ بةالعربی

  

 نة بألوان مأثروا المكتبة اإلسالمی ینذبري أحد العلماء الوأبو جعفر الط       

  . ریخ افسیر، والحدیث، والفقھ، والتصین، شمل التالر تاج العلميالن

  

رواة العلم وحملة اآلثار، وكان  نقین مابز إنتاجھ باستیعاب جھود السوقد تمی      

 ي تراثنا اإلسالميیذكران فال ما ھإنفھذا فسیر، ولریخ والتالتا لعلميسین أحد المؤس

  . مقرونین باسمھ  إال

  

بري جامع البیان بإجالل العلماء، لجمعھ بین وقد حظي تفسیر ابن جریر الط        

ذا  ھغة ما جعلعلوم القرآن والحدیث وعلوم الل نحوى م ھنأ وایة،أيرایة والرالد

  الع مادتھ، فق، ولقد أشار القدماء إلى تنوأتى بعده نلم ة ضخمة، ومرجعاقیمة علمی
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ا ھنكتاب م عشرة كتب، كل ھنف میصن عى عالم أنلو اد: " الفرغاني یھف     

"یحتوي على علم مفرد عجیب مستقصى لفعل 
)1(

 .  

  : ھذا الموضوع يفدواعي اختیاري للبحث  نفكان م 

  . فسیر ي تحویھ كتب التذغوي الكبیر الصید الللفت االنتباه إلى الر  ـ

إرساء  يف كبیر ا أثرھلكان  يتالع علماء الكوفة، ومعرفة آثارھم، تتب يفرغبتي  ـ 

  . ا ھبعریف الت يفھم لم ینالوا حق يتال، وو العربيحالن

خالل  ن، وذلك مويحجاھھ النویة، واتحالن بريالطیان آراء ب يفرغبتي    ـ

  . عند تفسیره  ھال ويحا إلى الجانب النیھف جعری يتالالوقوف على اآلیات 

  . القرآن الكریم  ي رحابو نشأ وترعرع فحالن أكید على أنـ الت

  .ة اإلسالمی یةقافة الثھویـ میلي إلى االعتداد بال

   

         خرأ جوانب يفا كانت ھنكلھذا الموضوع؛ و يفك دراسات سابقة انھنعم        

     بريالطتفسیر  يف اءالفر أثرودراسة أخرى بعنوان  ،اغویا ولبري نحویالط :ـك

فلم تدرس  ) جامع البیان ( كتاب يفخاصة  ینالكوفیا آراء ، أم)ة دراسة صرفی( 

  . فیما أعلم بعد

  

ي تة المصادر الي واجھتني قلتعوبات الأكبر الص نم ھوال أنسى أن أذكر أن      

أصعب ما یواجھ  ن، وھذا محو العربيجوانب الن نھذا الجانب م ث عنتتحد

ة المادة العلمینقل داخل المكتبات لجمع ي التف كبیرا یستغرق وقتا ھالباحث ویجعل

  . ي یرتضیھا تورة الوإلمام جوانب بحثھ بالص

                                                             

 . 111/  2: المفسرین للداوودي ـ طبقات 1
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ثت مھید وتحدا، والتھنعنحن بصدد الحدیث  يتالمة ویحوي ھذا البحث المقد      

بري بري، كذلك الطعن الطف لما افاتھ، مؤل، حفظھ وقوة ذاكرتھ،بريالطعن  یھف

جامع البیان عن (  ھثت بشكل عام عن كتابتحد و، ثمحبري والنعر الطوقرض الش

ون المھتمو) جامع البیان (  ھبعض أقوال العلماء عن كتابو) تأویل آي القرآن 

   .رجالھ  وأھم المذھب الكوفي ، وأخیراويحبري الن، ومذھب الطبريبتفسیر الط

مسائل مختلفة       نة، ملة االسمیق بالجمیحوي ما یتعل ھإنف :لا الفصل األووأم  

  : وھي

  . ـ رافع المبتدأ و الخبر  

  . ـ اإلخبار عن المبتدأ الثاني  

  .  ھرف وإعرابـ بناء الظ 

  . ـ مجئ اسم اإلشارة بمعنى االسم الموصول  

  . ـ حذف الموصول وبقاء صلتھ  

  .لة ي جملة الصـ حذف العائد ف 

  " .  خیرا" ـ نصب  

  .  ھیلإ الفصل بین المضاف والمضاف ـ

  . یر المجرور مـ العطف على الض

  .  ھیلـ تقدیر المعطوف ع

  . یز معرفة یمـ مجئ الت
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المسائل  نة فقد حوى كذلك على عدد مبالجملة الفعلیالموسوم  :ا الفصل الثانيأم  

  : وھي

  ) . قد ( دون من  ـ وقوع الفعل الماضي المثبت حاال

  . ـ رافع الفعل المضارع  

  ) . م الال( ـ نصب الفعل المضارع بـ  

  . ي جواب األمر ف) الفاء ( ـ نصب الفعل المضارع الواقع بعد  

  . ي جواب لیت ف) الواو ( ـ نصب الفعل المضارع الواقع بعد 

  ) . ى حت( ـ نصب الفعل المضارع بعد 

  ) .  كان( بمعنى ) كن ( ـ مجئ 

  : المسائل نم ان عدیدباسم الحروف ویتضم: والفصل الثالث

  .ھا ألف االستفھام یلي تدخل عتي الواو الـ القول ف 

  ) . بل ( لإلضراب كـ ) أو ( ـ مجئ  

  . مع المصدر المنسبك  ـ حذف حرف الجر

  . ؟ ) لكن ( أم بمعنى ) الواو ( بمعنى )  إال( ـ ھل تكون 

  . ـ تناوب حروف الجر 

  . وبالعكس ) إذا ( مكان ) إذ ( ـ استعمال  

  : ـ معاني الحروف 

  ) . الواو( ـ زیادة   

  ) . ھمزة ال(  ـ معنى  
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  ) . ما ( ـ معنى  

  ) .  أن( ـ معنى 

  ) . ماذا ( ـ تركیب  

  ) . ما إن( ـ تركیب  

  : ي الحرف الواحدتعدد الوظائف ف

  ) . أو ( ي ـ ف 

  ) . ال ( ي ـ ف 

  ) . م الال( ي ـ ف 

  : مسائل وھيخمس األسالیب ویحوي ھذا الفصل على  :الفصل الرابع  

  . ـ نصب جواب االستفھام  

  . داء مع اسم اإلشارة ـ حذف حرف الن 

  ) . یا ( داء ـ الجمع بین المیم وحرف الن 

  ) . لئن ( ي الم ـ القول ف

  . عجب للت) ما ( ـ مجئ 

المسائل اآلتیة ة ویحوي ھذا الفصل على یرفالمسائل الص :الفصل الخامس     

  :وھي

  . ـ داللة الفعل المضارع على الماضي 

  . أنیث ذكیر والتـ الت

  . أنیث ـ معاني تاء الت
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  . ھ صل بفعلاھر المتفظي الظالل ـ المؤنث

  . ذكیر ا التیھثة جاز فـ ألفاظ مؤن

  " . لكبیرة " فظ ـ تأنیث ل

  : ـ اإلعالل

  . ـ قلب الواو ھمزة 

  : ـ اإلبدال

  . ون الن نـ إبدال الیاء م

  .  ـ القلب المكاني

  . رف من الص" عرفات " ـ منع 

ھذا البحث، وھي في نتائج وتوصیات  نم ھیلإ وتحتوي على ما توصلت :والخاتمة

  : وتشمل لة بفھارس مختلفة،مذی

  . ي المصحف ور فبة على وفق ترتیب السمرت اآلیات القرآنیةـ فھرس 

  . ریفة ـ فھرس األحادیث الش

  . یھا لقواف ھجائیا ي كانت مرتبة ترتیباتال ةعریـ فھرس األبیات الش

ن رقم صفحة ي تبیتال فھرس المصادر والمراجع وفھرس الموضوعات ـ ومن ثم

  . موضوع  كل
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 ن، واإلنسان غیر معصوم معالم ھفوة ، ولكلجواد كبوة لكل فإن وأخیرا      

ي فعذري أن أخطأت ي ذلك، وإن الفضل ففأسأل اهللا سیان، فإن أصبتالخطأ والن

  .  یھف یما أخطأت العفو فوأسأل اهللا اجتھدت

  .اھم ویوفقنا وإی ذا العمل طالبیھھبینفع  تعالى أن وأسأل اهللا
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   التمھید

  . الطبري وتفسیره: أوال

  .حفطھ وقوة ذاكرتھ: ثانیا

  . مؤلفاتھ: ثالثا

  .عن الطبري فلما أ: رابعا

  . عرالطبري وقرض الش: خامسا

  .الطبري والنحو: سادسا

  . طریقتھ في العرض: سابعا

  . مادتھ: ثامنا

  .وبھأسل: تاسعا

    .بعض أقوال العلماء في التفسیر: عاشرا

  .المھتمون بتفسیر الطبري: الحادي عشر

  .حويمذھب الطبري الن: الثاني عشر

  .  استخدام الطبري المصطلحات الكوفیة: الثالث عشر

  .المذھب الكوفي وأھم رجالھ: الرابع عشر

  . الكوفیون والسماع:الخامس عشر

  .الكوفیون والقیاس: السادس عشر

  .الكوفیون واإلجماع: السابع عشر

  .موقف مدرسة الكوفة من القراءات القرآنیة: الثامن عشر

  . حویةالعوامل الن: التاسع عشر
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  یدـــمھتال

  :ما ما یأتيھلأذكر وس، وتفسیره بريالط ـالأو

  )   ـھ 310ـ  ھـ 224(  بريالطبن جریر  دمحمـ  1

آمل طبرستان أواخر  يفلد و ،بريالطبن یزید بن كثیر  دمحمأبو جعفر  ھو       

 والده عنایة ھبرة واعتنى مبك ، وحفظ القرآن منذ سنـھ 225أو أوائل  ـھ 224سنة 

ا، فكان طول حیاتھ ھیلع انھوأعأسفاره  يف ھلإكمال تعلیمھ وسمح  يف فجد شدیدة

  . ھبقتات فیيء، يء بعد الشبالش هیمد

  

اھذا االسم، ومعنى طبرستان موضع ھلیشم كثیرة واسعة وطبرستان بلدان       

)1(،ذلك قصة طویلة يفاألطبار، و
  ھنمالمیم، و بضم) آمل ( ا بلد اسمھ یھفو 

)2(،بريالط
)3(بن حماد اآلملي شیخ البخاري العلماء، مثل عبد اهللا نم وكثیر 

 .  

  

ا كان ابن ھللما وص ھنكلأحمد بن حنبل،  إلى بغداد قاصدا بريالطوقد رحل       

بن عبد الملك بن أبي  دمحممثل،  شیوخھا، نا وكتب عبھقام فأحنبل قد توفى، 

بن حمید  دمحموارب، وإسحاق بن أبي إسرائیل، وأحمد بن منیع البغوي، والش

 مھریان بن وكیع، وغفیوس وعمر الفالس، ورقي،ازي، ویعقوب بن إبراھیم الدالر

  .و حوالن ةیبرالعفسیر وعلماء الحدیث والفقھ والت نم

  

  

                                                             

 .  14 ـ 13/  4: ینظر معجم البلدان -1

 .  192/  4: یات األعیانوفینظر ـ 2

 .  93/  1: ـ  ینظر معجم ما استعجم3
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معاذ   وبشر بن نعانيشیوخھا الحرشي والص نرحل إلى البصرة، وسمع ع ثم       

  مدانيھلابن العالء  دمحمأبي كریب  نا عیھفرحل إلى الكوفة، فكتب  ، ثممھریوغ

 ھ وتفق)1(ابھا، ولزم المقام  یھفا، ثم عاد إلى بغداد، فكتب مھریري، وغد بن السانھ

ا                        ، فلمادھتاالج ةجریبلغ د ، ھذا قبل أنافعيا على مذھب اإلمام الشبھ

ي األصول ف ھدون، ولأتباع ومقل ھوأقاویل واختیارات ول مستقل مذھب ھبلغھا كان ل

ذا ھ نة، ولكم الجریریھال لدونھ وینتحلون مذھبھ یقیقل ن، ومكثیرة والفروع كتب

)2(المذھب لم یستطع البقاء إلى یومنا ھذا
ما یفى وفاتھ حت طویالي بغداد فومكث  . 

)3(امإلى مصر والش تھبینھا رحل نا إلى بعض البلدان، مھنمة رحل عدا مد
.  

  

القرآن ولي سبع  حفظت: " القھ فنحداثة س يفأمره  نو جعفر عث أبوتحد       

" الحدیث وأنا ابن تسع سنین وكتبت
)4(

  .  

  

    .نة القرآن والس: ریعةأتى على علم الش كون قدفی ،فسیركتاب الت يفكما عمل       

ما  كل نیمتنع ع بغداد، وأن يفألیف رس والتینقطع للد على أن بريالطوقد عزم 

)5(ماھنعرفھ صی
)6(ال على حالل وال حرام قط ھلسراوی یحل مل ھوولذلك ف.  

.  

  

 ھ إلى أبي جعفر بمالالخاقاني الوزارة وجد لما تقل: " ھنأفقد نقل بن عساكر       

فامتنع   المظالم ھیلعالقضاء فأبى، وعرض  ھیلع، وعرض ھلقبو نفامتنع م  كثیر

  يـــفعوا ـــھذا ثواب، وتحیي سنة قد درست، وطم يفلك : ھـلوا القو بھأصحا بھفعات
                                                             

معجم  يفوكل األعالم المذكورین وردت أسماؤھم بال ترجمة .  269/  14: ـ ینظر سیر أعالم النبالء 1
 . 242/  5 :األدباء

   206/  1: التفسیر والمفسرون للذھبي ـ ینظر2

  .   10 ـ 9/  1: ـ ینظر جامع البیان3

   .  48/  18: ـ معجم األدباء4

  . 356 / 18: نفسھـ المصدر 5

               . 55/  18: ـ المصدر نفسھ6
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 أظن قد كنت: القو مفأنتھرھ لقبول ذلك، مھعالمظالم، وباكروه لیركب م ھلقبو      

"خجلین ھبأصحا ھنعوالمھم فانصرف  ھنعذلك لنھیتموني  رغبت ول
)1(

.  

  

     :حفظھ وقوة ذاكرتھ    

یحفظ المتون  على أن ، قادرافظالح ریعالذاكرة، س قوي عالما بريالط كان      

 ولم أكن: " و جعفرأب القوض، رالع يف ھلیسأ لیلة، فقد جاءه رجل يفالعظیمة 

وض، فإذا رالع نشيء م يفأتكلم الیوم  على قول أال :ھلقبل، فقلت  نم ھل نشطت

وض للخلیل بن أحمد رصدیق لي كتاب الع نم ، وطلبتإلي رصغد ف يف كان

)2(" اوضیرع ، وأصبحتوضيرع ریغ لیلتي فأمسیت يف ھیلإ فنظرت
 .  

  

  :مؤلفاتھ   

 نم ھیلإ یوم خروجھ، وما یحتاج نم الحاج ھیلإ لما یحتاج ھو: ـ آداب المناسك1

 ومعاینتھ المنازل ھلونزو ھبعند ركو ھبر ھیلإ ا یدعواإلتمام البتداء سفره، وم

) 3(ھانقضاء حجوالمشاھد إلى 
  . 

 يفالعرائض  نعلى ما ینوب اإلنسان م ھلعم: " ابن عساكر الق: فوسـ آداب الن2

 یأتي مع، على أنلسان والبصر والسجمیع أجزاء جسده، فبدأ بما ینوب القلب وال

ذلك وعن  يفـ   وسلم هيلع صلى اهللا ـ بجمیع األعضاء، وما روي عن رسول اهللا

واب م، وإیضاح الصھلأفعا نابعین، ویذكر كالم المتصوفة وما حكي محابة والتالص

 .اإلمالء  يفاس أربعة أجزاء ولم یخرجھا إلى الن ھنمذلك عمل  يف

                                                             

  .  200/  52: تاریخ مدینة دمشق ـ1

  .  56/  18: ـ معجم األدباء2
  .14/  1: ینظر تاریخ الطبري -3



16 

 

     ذكر أقوال ھبقصد : أحكام شرائع اإلسالم يفـ اختالف علماء األمصار  3

یناظره، وطبع بمطبعتي  نأقوال م ھبلیتذكر : القب تألیفھ ا سئل عن سبالفقھاء، ولم

  . م1920ي والموسوعات سنة قرالت

یوخ ببغداد بتكذیب خبر بعض الش الققد  ھنأ سبب تألیفھ: ـ أحادیث غدیر خم 4

 ـ كان الرسول يذالالوقت  يفبالیمن  بن أبي طالب كان علي إن: الق، وخم غدیر

 بن فضائل علي يفا جعفر ذلك، فابتدأ بالكالم وبلغ أب...  بغدیر خمـ  وسلم هيلع اهللاصلى 

نسبة ھذا  نأكد مولم أستطع الت .دینمجل يف ھوو أبي طالب وذكر طرق حدیث خم

د بن جریر محلم ھھذا العالم الجلیل، ولعلمصادر ومراجع ل نفر لي مایما توالكتاب ف

" جلینھذین الر ناس بیالن نم افضي، وقد خلط كثیربري الربن رستم الطا
)1 (

   .  

          اه مراتببكتاب سم ھل مقد : أحكام شرائع اإلسالم يفبسیط القول  ـ 5

 ثم على مذھب اختارهـ   وسلم هيلع صلى اهللاـ  أصحاب رسول اهللا نھ من تفقالعلماء، مم

 الكوفة والبصرة: العراقین ة ثممك فقھاء األمصار، بدأ بالمدینة ثم نم، مھنعأخذ  نم

الة ھارة، وكتاب الصكتاب الط ھنمج أبواب الفقھ، وخر ام وخراسان، ثمالش ثم

جالت، وكتاب روط وكتاب القضاة والمحاضر والسوكتاب الش كاة،وكتاب الز

  .أصول األحكام  نایا وكتاب أدب القاضي، وكتاب البیان عالوص

   یھفما وقع بینھم یفا إلى أھل طبرستان بھرسالة كتب : ینمعالم الد يفـ البصیر  6

  .نحو ثالثین ورقة  ھومذاھب أھل البدع، و يفى، واالسم والمسم يفالخالف  نم

 أوفى عمل تاریخي اریخ المعروف، ویعدكتاب الت ھوو :سل والملوكـ تاریخ الر 7

الثقة واألمانة واإلتقان وأكمل ما   نوایة مبلغھا مالر یھففات العرب، بلغت مصن نیب

     .و الفضل إبراھیم أب دمحم: قھحق . ھلالمؤرخون قب ھب الق

                                                             

   . 277/  4: الذهبيـ 1
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ا دیق مماألخبار، ابتدأه بما رواه أبو بكر الص نوتفصیل الثابت م :ـ تھذیب اآلثار 8

الفقھ والمعنى  نم یھفوطرقھ وما  ھنمحدیث  ة كلم عن علعنده بسنده، وتكل صح

  .والغریب 

  . ھیلع، وسیأتي الكالم ـ جامع البیان عن تأویل آي القرآن 9

 لوعل واذر والشھوالمش نجمیع القراءات، م یھفذكر : القراءات يفـ الجامع  10

ثمانیة عشر  يف ھور، وھوالمش ا عنبھ ا قراءة لم یخرجھنم، واختار ذلك وشرحھ

  .ة ة بالمكتبة األزھرینسخة خطی ھنمبخطوط كبار، و دامجل

  .یر حدیث الط یھفكتاب جمع  ھنأ ھنعما ذكر  كل :یرـ حدیث الط 11

أحكام شرائع اإلسالم  يفف یفالمعروف بكتاب الخ ھوو: الفقھ يفف یفـ الخ 12

على   قریب كتاب ھوأربعمائة ورقة، و ننحو م ھوو" اللطیف "  نمختصر م ھوو

  .المسائل، یصلح لتذكرة العالم والمبتدئ والمتعلم  نم كثیر یھفاظر، الن

 صلى اهللا اهللاأصحاب رسول  نقتل أو مات م نویشمل تاریخ م :یلـ ذیل المذ 13

 نقریش م ن، أو مھنم، على ترتیب األقرب فاألقرب حیاتھ أو بعده يف وسلم هيلع

بلغ شیوخھ  ن، إلى أنیفالخال لف بعدھم، ثمابعین والسالت نمات م نذكر م القبائل ثم

عن ذوي الفضل  الذب يفم م، وتكلبھأخبارھم ومذاھ نم م، وجمالھنم عمس ینذال

اقلین، نسب إلى ضعف الن ن، وذكر صنف مھنمبرئ  ھورمي بمذھب و نم ممھنم

 نجل وولده، وماإلخوة أو الر نم ھنعحدث  نباب م نآخره أبواب حسان م يفو

ا، ھلمن محاسن الكتب وأفض ھوشھر بكنیتھ دون اسمھ، أو باسمھ دون كنیتھ، و

 ھوج إمالءه بعد سنة ثالثمائة، وواریخ، وكان خرالت ب الحدیث وأھلطال یھفیرغب 

  .اریخطبع مع الت يذال ھو، وألف ورقة وعشرین جزءا ننحو م يف
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ة نسبة    وا بالحرقوصیالخوارج، سم نجماعة م موھ :د على الحرقوصیةـ الر 14

ن    یفص يفوجھھ ـ  م اهللاـ كر خرج على علي يذالعدي إلى حرقوص بن زھیر الس

  .ى قتل حت

  .اني ھباألص على داود بن علي یھف یرد :د على ذي األسفارـ الر 15

  . ھبولم یخرج ھذا الكتاب إلى أصحا: مالك ىد على ابن عبد الحكم علـ الر 16

وما یعتقده والجزء          ھبوما یدین  ھبا مذھیھفرسالة ذكر  ھوو :نةـ صریح الس 17

  ھیلع وما یدین اهللا بھمذھ یھفن بی) نة شرح الس( ى االعتقاد ویسم يف ھنماألخیر 

   يفھة األمصار وقد طبع ھذا الكتاب ابعون ومتفقحابة والتالص ھیلععلى ما مضى 

استانبول بمكتبة أحمد  يفة نسخة خطی ھنم، و) م1321م، 1311 ( سنة)  بومباي(

  .بمصر  الثالث، ثم طبع أخیرا

  . واحد دمجل يفطریق الحدیث  نع یھفكتب  :ـ طرق الحدیث 18

  .أحادیث، ومات ولم یتمھ  یھفجمع  :ؤیاـ عبارة الر 19

  .يء الكثیر الش ھنعولم یذكر  :نزیلـ كتاب العدد والت 20

، عمل كتاب الفضائل، فبدأ حدیث غدیر خم يفم ا تكللم :ـ كتاب الفضائل 21

فضائل أمیر  نلتصحیحھ وأتى م ، واحتجبفضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي

فابتدأ بخطبة حسنة  ،اسفضائل العب يفون اسیالعب ھلسأ ، ثمھیلإ المؤمنین بما انتھى

فض الر أن اأیض سبب تألیفھ ونقل أن وقطع جمیع اإلمالء قبل موتھ  وأملى بعضھ

قد انتشر، فأملى فضائل أبي ـ   وسلم هيلع صلى اهللا ـ أصحاب رسول اهللا قد ظھر وسب

  .ذلك  أجل نا مھنم، فخرج ما یكرھھ ھیلعیجري  ى خاف أنبكر وعمر، حت

جمیع  ھیلعل یعو يذال بھمجموع مذھ :أحكام شرائع اإلسالم يفـ لطیف القول  22

  ھادـــھات المذاھب وأسھاء، وأفضل أمــــوكتب الفق ھبس كتــأنف نم ھو، وھبأصحا
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باس، كتاب كتاب الل: تزید على كتاب االختالف ثالثة كتب بھوكت. تصنیفا      

 نم یھفطیف؛ دقة معانیھ وكثرة ما وأراد بتسمیة الل. ربكتاب الش األوالدھات أم

  . ة محمل وزنھدیالت لصغره وخفعظر والتالن

  .ـ مختصر الفرائض  23

 .ـ كتاب المسترشد  24

حدیثھ  نم یھف، وذكر ھنموقد كتب أصحاب الحدیث األكثر : ردند المجالس ـ  25

  .اس على الن یوخ ما قرأهعن الش

أقوال العلماء   ھیلعما اجتمعت  یھف، ذكر يفللخلیفة المكت فھأل :ـ كتاب الوقف 26

)1(ھذا الموضوع يفالخالف  نم ملوس
.  

  

              )تاریخ صنعاء ( أخرى مثل  بري كتباللط وذكر بعض العلماء أن      

اس بن تألیف أبي العب نل مذلك غیر ثابت، فاألو غیر أن) 2(،)المصطفى  بشارة( و

)3(ـ،ھ 460سنة  يفنعاني المتوازي الصالر عبد اهللا
 بن دمحموالثاني ألبي جعفر  

منزلة  يفكتاب  ھو، و) ـھ 553سنة  كان موجودا( اآلملي  بريالطبن مسلم   علي

)4(سبعة عشر جزءا يفیعة وكرامات األولیاء، ویقع ع ودرجات الششیالت
 .  

  

  

  

                                                             

ومن أراد التفصیل  . 20،  15/  1: بريالطمأخوذة ترجمتھا من تاریخ  بريالطـ كل ما سبق من كتب  1
أشرف على ترجمتھ . ا والمطبوع فلیرجع إلى تاریخ األدب العربي لكارل بروكلمان ھنمومعرفة المخطوط 

     .  وما بعدھا  41ص )  4ـ  3( یئة المصریة العامة للكتاب، القسم الثاني ھلالدكتور محمود فھمي حجازي، ا

  .    20/  1: نفسھـ المصدر 2

  . ـ المصدر نفسھ  3

  . ـ المصدر نفسھ  4
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    :بريالطف عن لما أ 

ھؤالء  نة، وممصنفات مستقل يفبعض العلماء القدامى  ھلخ وأر بريالطي ثر      

  :ھبا ونع ینذال

 ھلأفرد "  بريالطأحد تالمیذ  ھوو)  ـھ 350ـ  260( ـ أبو بكر أحمد بن كامل 

" أخباره  يف كتابا
)1(

 .  

)2(" ھسیرت يف كتابا ھلأفرد "  بريالط دمحمعبد العزیز بن  دمحمـ أبو 
  .  

)3(أحد تالمیذه أیضا ھو، و) ـھ 260ت (  بريالطـ أبو إسحاق إبراھیم بن حبیب 
 .  

)4(ینـ أبو الحسن أحمد بن یحیى بن علم الد
 .  

 يف ذكره) .  ـھ 646ـ  568( ین أبو الحسن علي بن یوسف ـ القفطي جمال الد

 ف كتاباوقد أل )5(،وبعض أخبارهھ ب، وذكر كت) اةحالن ءنباإإنباه الرواة على (  ھبكتا

 ممتع كتاب ھأنب ، ووصفھ)بن جریر  دمحمأخبار  يفحریر الت(  أسماه
6(

.   

  

                                                             

                                                                                      . 90/  3: اةحالن ءنباإ علىـ إنباه الرواة 1

 .المصدر نفسھ ـ  2

  .  90/  2: التاریخ العربي والمؤرخونینظر ـ 3

  .  89/  3: إنباه الرواة ینظر ـ4

  . ـ المصدر نفسھ 5

  .  45اریخ، ص یرة والتالس بريالطـ ینظر 6
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  :عروقرض الش بريالط

 ھنعوي ، وقد رحیانبعض األ يفعر ـ یقرض الش ـ رحمھ اهللا بريالطكان      

  ...بن إبراھیم، وأبو الحسن بن قبیس  و القاسم عليا ما أخبر أبھنماألبیات،  بعض

  :بريالطجریر ابن أنشدنا 

 يـیقدي صــنغتسیفي ـتغنسقي          وأیفر ملــعی مــل رتـسإذا أع

  يـقیفي رـتبالطم يفي ــفقي           ورـھجو اءي مل ظافي حائـیح

  )1(یقرالط لھى سنى الغإل توجھي            لكن ت ببذلحمي سأن ولو

  نأحمد بن عیسى العلوي م يكتب إل: بريالطبن جریر  دمحمو جعفر أب القو    

 :البلد

 لـــیبس لیلـالق لي إلى ذاك لھو             لـــلیــــق اتـــقالث انوـــإخ نأال إ

 لـــیــلود دــشاھ ھیلع لــــكـف              مھسمین نم مھثغ رفتع اسالن لس

  :أبو جعفر فأجبتھ الق       

 لــسبی ھنم الظن نسحي بل لھف        جاھد دھج يف ئ أمیري الظنسی

  )2(جمیل نكم نـــالظ میلــج إنـف   ھ       ـــلتـوق تــننـــا ظــم ـلمــأــت

    :أیضا بريالط القو   

  رــقالف ةـــلذى ومــنالغ طرــما            بھریقــط ـىضال أر انـقــلــخ

  )3(رـھعلى الد ھتف ترــقتوإذا اف            راـــطب نــــتك فال تــیفإذا غن

  

                                                             

  .  192/  4: ات األعیانیفوینظر و.  202 ـ 201/  52: ـ تاریخ مدینة دمشق1 

  . ـ المصدر نفسھ 2 

  .  71اریخ، ص یرة والتالس بريالط، ا155/  2: تاریخ بغدادـ 3 
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  :وحوالن بريالط

"ة یوفكالوبالخصوص نحو المدرسة ... حذاق النحو "  نم بريالطكان       
)1(

  .

 اسو العبأب الق: أبو بكر بن مجاھد: القثعلب  نمجاھدع ا نقل ابنذلك مم ضحیت

  ؟ ینیوحالن نرقي ببغداد مالجانب الش يفبقي عندكم ؟ یعني  نم"  :یوما

  .یوخ ات الش، ما بقي أحدم: فقلت 

  ى خال جانبكم ؟حت: القف

   .الفقیھ  بريالط ونكی أن ، إالمعن: قلت

   ابن جریر ؟أ :لي القف

   . معن: قلت

)2(" نییوفكالاق حذ نذاك م: الق
 .   

س األخالق ، شرسفالن كان شدید ھألن؛ اس كثیرأبي العب نوھذا م: أبو بكر القو    

)3(ھعلم يفبالحذق  ھادة ألحدالش وكان قلیل
 .  

  

 ال یعرف يذال ويحكالن" كان  ھنأ ھنع بريالطعبد العزیز  دمحمو أب القو        

 )4(،"وحالن الإ
  بھتفسیره، وكتا يفو على ما ذكره حالن يف بريالطوقد بان فضل 

)5(ھذیبالت
 .  

  

  
                                                             

   . 71، الطبري السیرة والتاریخ، ص 276/  14 :ینظر سیر أعالم النبالء ـ1

  .   60/  18: ـ معجم األدباء2

   .المصدر نفسھ ینظر ـ 3

  . المصدر نفسھ ینظر ـ 4

  .   71السیرة والتاریخ، ص  بريالطـ 5
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   ):جامع البیان عن تأویل آي القرآن (  بريالطـ تفسیر 2

عمل  يف اهللا استخرت القو.   نفسي وأنا صبي ھبني ثتحد: " بريالط الق       

"فأعانني  ھلأعم ھ ثالث سنین قبل أنالعون على ما نویت فسیر وسألتھكتاب الت
)1(

 .  

" بقراءتھ كیف یلتذ ھلتأوی قرأ القرآن ولم یعلم نمم جبعي أإن:" ھلأقوا نوم
)2(

.  

لتوجیھ األقوال وترجیح  ضفاسیر وأعظمھا، یتعرالت أجل نھذا م بھوكتا     

لم "  ھألنا یفوق بذلك تفاسیر األقدمین؛ ھنمبعضھا على بعض واإلعراب واالستنباط 

"وائد فوال أكثر  ھنمأكبر  یر
)3(

 .  

  

ا فاسیر المعروفة إلى عصره مممعظم الت ھبكتا يف بريالطوقد استوعب       

اس، وسعید بن جبیر، ومجاھد بن فة عن ابن العبفاسیر المصنكتب الت: یرتضیھ، مثل

 .أھل الحدیث  نم مھل، وأمثا، والحسن البصريدوسيوقتادة بن دعامة الس ،جبر

  . بطيالن انحیحمن بن زید بن أسلم وابن جریج،ومقاتل بن تفاسیر عبد الر نوأفاد م

  

 يفمعظم األحادیث المعروفة ) جامع البیان ( تفسیره  يف بريالطواستوعب       

حابة الص ة عنعیف، وأتى باآلثار المرویا والضھنمحیح وأتى بالص فسیر،الت

  .فسیر م العنایة بالتھنع رفع ینذالابعین والت

  

مثل  فاسیر غیر الموثوقةالت) امع البیان ج(  يف لم یدخل بريالط الحظ أنوالم       

م ھنعأخذ  ھنكلدي، قبن عمر الوا دمحمتفاسیر ابن الكلبي، ومقاتل بن سلیمان، و

  .  ثینالمحد ناریخ كعادة الكثیر ماألخبار والت

                                                             

  .  198/  52: ـ تاریخ مدینة دمشق1

  .  63/  18: ـ معجم األدباء2 

  .  89/  3: ـ إنباه الرواة3
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كتب معاني القرآن، مثل كتب الكسائي، ویحیى بن زیاد  بريالطوقد استقصى        

ا یقتضیھ الكالم عند قطرب، وغیرھم مم وأبي الحسن األخفش، وأبي علي ،اءالفر

ھؤالء  نم ھنعاسم المنقول  المواضع نم كثیر يفال یذكر  بريالطو ،ھیلإ حاجتھ

  .آرائھ  نم اشاذ رأیا عندما یخطئھ، أو یذكر باألخص

  

باختالف  ھبشحن كتا ھنأ بريالطا عند ھالحظت يتالالمالحظات  أھم نوم       

 يتالة ، وھذا األمر جعل المادة العلمینییوفكالین والبصری ینیوحالناء واختالف القر

  ) .جامع البیان (  يفرة فمتو ینالكوفیآراء  نا میھفأبحث 

  

على  ھبلالستدالل  واإلسالمي ھليعر الجاالش نم اكثیر بريالطوقد ساق       

       وقد جاء باستدالالت . م ھنعینقل  نلرأیھ أو آراء م مدلوالت األلفاظ تعضیدا

                       ا، وجاء باالستدالالت ھیلعح بعض القراءات رج ھنكلإلثبات قراءة عاصم، 

   ا أھل العلم وأھل القراءات على حدبھلینتفع  انھارجحإثبات  يفیة سفالنة العلمی

 .سواء 

صلى ـ  سولرة عن الرتالقراءات المتوا نرفض كثیر م بريالطوقد ورد عن       

)1(ةالقرآنی بالقراءات بريالطعلم  نم ذلك ال ینقص ھا، لكنورد ـ  وسلم هيلع اهللا
 .  

 ة القاطعة، لكنحبآثار ال ترتقي إلى مراتب الص بريالط وكذلك فقد استدل    

تحقیق معنى  إال ھبال یراد " بأسانیدھا  بريالطیرویھا  يتالالستدالل باآلثار الواھیة 

   ھـــلكتاب ال يفعر على معنى لفظ لفظ أو بیان سیاق عبارة، كاستدالل المستدل بالش

                                                             

بذلك  كتاب، وأثبت صحتھا رادا يف بريالطردھا  التي ـ جمع الدكتور لبیب السعید ھذه القراءات المتواترة1
  .   المفسر  بريالطمواجھة  يفدفاع عن القراءات المتواترة : بھا، واسم كتاھبولم ینقص من قدر علمھ   ھیلع
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لم  ھون وال یرتضیھ فھو ناإلسناد م يفبما  أجل ھذا االستدالل لم یبال نم ھنأو     

"نزیل الكریم یسقھا لتكون مھیمنة على تفسیر آي الت
)1(

 .  

  

اسخ مسائل الن يفدیدة اآلراء الس أیضا بريالطتفسیر  يفا یالحظ ومم     

 يفا أم. بدلیل واضح  سخ إالال یرتضون القول بالن ینذال نم وھإذ  والمنسوخ

 وجیھ اإلعرابية التغیر موضوع على أھمی يف ینص بريالط فإن  ويحوجیھ النالت

اختیار المعنى  يفقة الكاملة ة الد، وأھمیھل، وتأویالقرآني صتوجیھ معنى الن يف

الموافق لفصیح  ھیلعجاء على المجمع  ھألن؛ وجل عز لمراد اهللا بھاألش اإلعرابي

 أھم نم بريالط دنع ويحوجیھ الن؛ ولذلك فقد أصبح التمھنزل بكالم نكالم م

  .تفسیره  يفاستخدمھا  يتالاألدوات 

  

  : العرض يفطریقتھ 

ھ تعالى  ي تأویل قولالقول ف: " ھأة، بقولا كاملة، أو مجزبري اآلیة إمالط یذكر    

لمعنى مفردة، أم            غویة، سواء أكانت بیاناواحي اللالقراءات المختلفة، والن نامبی... " 

ة ة وعقائدییمواضع فقھ ني اآلیة مظر إلى ما فة، كذلك النویحلقواعد ن إیضاحا

القرآن وما ورد عن  ني مواطن أخر مأخبار ف نیھا مما ورد ف نیبة، كما یوتاریخی

ھذه األخبار وأسانیدھا  ني یذكره مذھائل الال الح، غیر مكترث بالكملف الصالس

حابة ن الصع ـ أم أثرا  وسلم هيلع صلى اهللاسول ـ المختلفة، سواء أكانت عن الر

  .    ابعین والت

  

  

                                                             

  . محمود شاكر : ، من مقدمة األستاذ7/  1: ـ جامع البیان1 
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  : مادتھ

یھا بالغة القرآن، وما بخطبة ذكر ف ف ابتدأهالمؤل اظر أنضح للنیتف ا مادتھأم      

أنزل القرآن على سبعة أحرف، وتفسیر : " سولي قول الر، والكالم فھیعلم تأویل

حابة الص ریفة، وأقوالة الشبویاألحادیث الن نور والمأثور مأسماء القرآن والس

أمثال  نعلماء المعاني، م نم سبقھ نعة، وكذلك تفسیر مابعین بأسانیدھا المتنووالت

ي ف ضخمة كما اشتمل على مادة. اء أبي عبیدة، وابن قتیبة، والكسائي، والفر

   ي المعنى واإلعرابف اختالف نعلى اختالفھا م بة، وما یترتالقراءات القرآنی

ھ، واشتمل على قدر ناسخ القرآن ومنسوخھ، وأحكامھ، وأسباب نزول نث عكما تحد

ھائل            ة، وبیان معاني المفردات، مع كمیرفة والصویحالقواعد الن نعظیم م

األحداث         نم ین، وشيءین ومخضرمین وإسالمیة لشعراء جاھلیعریواھد الشالش نم

خمة ھذه المادة الض ا بزمن طویل، وعنھة أو قبلي الجاھلیة سواء فریخیالتا

  عشرة كتب كل ھنف میصن عى عالم أنلو اد: " ھر الفرغاني بقولعة عبالمتنو

"مستقصى لفعل  عجیب مفرد ا یحتوي على علمھنكتاب م
)1(

  .  

  : ھبأسلو

ن فھم ما دو ھیلع ع المعنى، وال یتعذري تتبة فال یجد قارئ جامع البیان مشق      

   االختصار واإلیجاز داوذلك لسھولة ألفاظھ، ووضوح تعبیره متعم فھ؛ر مؤلوسط

 نم یھھ، وبیان ما في شرح تأویلونحن ـ  ف: " ولقی. ما استطاع إلى ذلك سبیال 

 نالحاجة م ھیلإ اسما بالن لكل مستوعبا ذلك ـ كتابا شؤون ـ إن شاء اهللامعانیھ ـ من

ذلك بما انتھى  ي كل؛ ومخبرون فیاي ذلك كافسائر الكتب غیره ف نوم علمھ جامعا

نو ، ومبیھنم یھف یما اختلفتة، واختالفھا فاألم ھیلفقت عیما اتة، فجفاق الحات نإلینا م

 نذلك، بأوجز ما أمكن م نحیح لدینا محو الصم، وموضھمذاھب نمذھب م علل كل

" یھاالختصار ف ني ذلك  وأخصر ما أمكن ماإلیجاز ف
)2(

 .  

                                                             

  .  111/  2: ـ طبقات المفسرین للداودي1

  .  15/  1: ـ جامع البیان2
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رج لفظي، أو البھزیین الزویق والتالت نم خالیا ي معظمھف ھذا نجد كتابھول      

د  ركیب المعقعب، والتان إلى األسلوب الصیي بعض األحف كان یعمد وإن، ركیبيالت

ضھ إلعراب كلمة ة عند تعرخاصبة والجھد، والمشق ني یحتاج فھمھ إلى قدر مذال

بعلم الكالم   ھعلى صلة صاحب یدل ھ، فإنشيء نع أو توجیھ قراءة، فھذا إن دل

یظھر مقدرتھ  للعالم أن ي عصر ال بد، وھو فھأسلوب أربابومقدرتھ على مجاراة 

 د ذلك أنا یؤك، وممھحول نالطالب م ، وانفضاعادی أصبح إنسانا ة وإالالعلمی

)1(ي الكالمیتفلسف ف اء كان یتعمد أنالفر
 نھجلس وقصده بقدرتھ، وتمك نلیشعر م 

ة، وفتح ھمبري أراد بمثل ھذه األسالیب تنشیط الالط في رأیي أنو. ھیلإ واالحتیاج

 يثر الفلسفي النعلى مكانتھ وطول باعھ ف رس، ویدلباب الحوار والمناقشة أثناءالد

  .  واستنبط فضل ھي كتابنظر ف نولیكون لم

  

     :فسیر الت يفبعض أقوال العلماء   

ى ین حتلو سافر رجل إلى الص: " الق ھنأ أبي حامد االسفراییني الفقیھ نوي عر    

شیخ اإلسالم ابن  الوق )2(،" بن جریر، لم یكن ذلك كثیرا دمحمیحصل على كتاب 

 ھبري، فإنھا تفسیر ابن جریر الطاس فأصحي أیدي الني فتفاسیر الا التوأم: " ةتیمی

ھمین كمقاتل المت نبدعة، وال ینقل ع یھابتة، ولیس فلف باألسانید الثالس االتیذكر مق

"بن بكر والكلبي ا
)3(

 .  

" بري ف مثل تفسیر الطلم یصن ھنأ ة علىاألم أجمعت: " وويالن الوق     
)4(

   .  

   

                                                             

  .   333/  2: بغیة الوعاةینظر  ـ  1

  .   195/  52: ینة دمشقوینظر تاریخ مد.  163/  2: ـ تاریخ بغداد 2

  .  208/  1: رون للذھبيـ التفسیر والمفس 3

  .  قابالسنفسھ الموضع المصدر ـ  4
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 ھیر وأعظمھا، فإنفاسالت وكتابھ یعني تفسیر ابن جریر أجل: " یوطيالس الوق     

لتوجیھ األقوال، وترجیح بعضھا على بعض، واإلعراب، واالستنباط، فھو  ضیتعر

"یفوق على تفاسیر األقدمین 
)1(

  .  

 یعتبر كنزا بريالطتفسیر اإلمام ابن جریر  إن: " ابونيالص دمحمیخ الش القو    

         آثار سلفنا الصالح، وعلمائنا األفذاذ   نرة ثمینة مدة، ونفائس الكنوز العلمی نم

األمم، ولم یبلغ غیرھم معشار ما  نم ةین والعلم بما لم تصنعھ أمخدموا الد ینذال

"خدمة الكتاب العزیز  يف، جلیلة دھوج نم ھب، وما قاموا بلغوه
)2(

 .  

  

      جسر نأخبرني شیخ م: بن أحمد بن جعفر الفرغاني عبد اهللا دمحمأبو  القو      

         ھیلعاس یقرؤون مجلس أبي جعفر والن يفي وم كأنالن يف رأیت: " القف یفابن ع

القرآن  یسمع أراد أن نم: ولقیماء واألرض بین الس ھاتفا فسیر، فسمعتكتاب الت

"لكتاب ھذا ا یسمعنزل فلكما أ
)3(

 .  

  

  :بريالطالمھتمون بتفسیر 

"م أبو بكر بن األخشید وغیره ھنمجماعة،  وقد اختصره: " دیمابن الن الق      
)4 (

 .  

ي أوسعوا ف ینذأحد العلماء ال هیدإبراھیم رف یخالش أن كما ال یخفى على أحد  

وذكر لذلك  ويحمذھبھ الن یھن فبري وتفسیره جامع البیان وبیالط نالحدیث ع

  ).  فسیر و وكتب التحالن:( مةي أطروحتھ القیف ھكتاب نشواھد م

 

                                                             

  .  قابالسالموضع المصدر السابق  1

  .  5/  1: بريالطـ مختصر تفسیر  2

  .   13/  1: ـ جامع البیان 3

  .   288ـ الفھرست البن الندیم، ص 4
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)1(،ة بأمر منصور بن یحیى السامانيإلى الفارسیھذا الكتاب رجم تقد و     
وترجم  

)2(ة أیضاركیإلى الت
.  

  

شاكر  دمحممحمود : مھنمالمشایخ  نقھ نخبة مطبعة، وحقغیر بع وقد ط       

 فياني تو، والثستة عشر جزءا ل لم ینجز إالوأخوه أحمد شاكر، ولم یكماله، فاألو

  .فسیر الت نلث عشر مالجزء الثا يفإبان العمل 

  

اد معروف البغدادي، وعصام فارس ار عوكتور بشفسیر الدالت قيمحق نوم      

)3(بن األخشید م أبو بكرھنمآخرون  الحرستاني، كما اختصره
 علي دمحمو. 

أشھر طبعاتھ طبعة دار المعارف  نوم. كتور صالح أحمد رضا ابوني، والدالص

   ، وطبعة دار جزءا 16) م   1970ـ  1961( بمصر بتحقیق محمود و أحمد شاكر 

   دیث ـــة دار الحـــــــ، وطبعجزءا 12) م  1992 ـ ـھ 1412( ة ـــــــــالكتب العلمی 

أجزاء، وطبعة المطبعة  10، وطبعة مصطفى البابي الحلبي جزءا 12)  ـھ 1407( 

)4(،جزءا 30)  ـھ 1333( ، وطبعة بوالق جزءا 30)  ـھ 1321(ة المیمنی
وطبعة  

  .أجزاء  7) م  1994 ـ ـھ 1415( سالة ببیروت الرسة مؤس

  

  

  

 

                                                             

                                                                                                                  .  163/  2: ـ ینظر تاریخ بغداد 1

  .   16/  1: بريالطـ ینظر تاریخ 2

  . نفسھ ـ المصدر  3

  .  123ـ ینظر أضواء البحث والمصادر، ص  4
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   : ويحالن بريالطمذھب 

 يوفكالبتأیید المذھب  اھتم بريالط خالل كتاب جامع البیان، أن نم الواضح       

  ھبكتا يفا ھلق تطر يتالة ویحخالل دراستھ للمسائل الن نم ویبدو ذلك واضحا

 نعدید م يف، فقد ذكر آراءھم ق للمذھب البصريلم یتطر ھأن وھذا ال یعني

 الغالب، ویظھر ھو يوفكال وحالن أن ة بالموافقة وأخرى بالمخالفة، إالالمسائل، مر

ي ثنایا ھذا كما سیجئ ف ةالبت ھیلإ لم یشر يذالو اءالفرخالل تبنیھ آراء  نذلك م

استخدمھا نحاة علماء الكوفة  يتالالمصطلحات  نم اوكذلك باستخدامھ كثیر البحث

یز، وكذلك یمالتین باسم م عند البصریخدتقد اس يذال فسیرا مصطلح التھنم يتالو

)1(الجر ین باسم حروفي أخذ عند البصریذفة، المصطلح الص
 نإلى غیر ذلك م 

  . ھا ھذا البحث ي سیعرض لتالقضایا ال

  

 يوفكتباعھ للمذھب الاخالل  نم كما أسلفت ایكان كوف بري وإنالطو       

اء، وأثر ذلك ما الفرة، وصلتھ الوثیقة بأئمتھم ال سیویحواألحكام الن بالمصطلحات

ز بعرض ي جامع البیان یتمیف يوحھ النجھنم نا نجد أنأن ، إالوآرائھ ي تفكیرهھ فكل

     یرى فرقا وة فھلمعنى اآلیات القرآنی مناسبا ھا ما یراهنآراء المدرستین واختیاره م

 ونكی ل ینبغي أنوي، فاألوحبین توجیھ وتخریج المفسر للقرآن، وبین توجیھ الن

 فسیر القرآنيفالت .قھ على فھم القرآن وتذو بعلوم أخر تساعده وشموالأكثر إحاطة 

ا مذھبھ، ویأخذ بتخریجات مذھب آخر یھف یخالف ر أنم على المفسعوامل تحت ھل

 ة لم یرضیغویة كوفل ي تفسیره بشواھدكان یستشھد ف ھأن نغفل ا ال نستطیع أننوھ

  .ھا وال وثقوا ب ونیرصالبھا نع

  

                                                             

  . اب جامع البیان ـ ینظر أبواب كت1
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ا ما یوافق ھنینتقي م ي تفسیره بین آراء المدرستین، ثمسبب مزجھ ف ولعل       

ي أغلب المسائل م فھین واالنتصار لدید إلى الكوفیالش ھا نالحظ میلكن أویل وإنالت

قدره، فال  نینتقصون مین فالبصری نرحیب مال یلقى كتابھ الت أن نھو خوفھ م

بین االثنین لینال رضا الجمیع ویالقي القبول         یھھرة واالنتشار، فمزج فالش ھتكتب ل

د وثعلب وغیرھما من أبناء ربواالستحسان، وقد نال بالفعل كتابھ قبول الم

)1(خلط بین المذھبین كما یشیر یاقوت نالمدرستین أو مم
     .  

     

   ةیوفكالالمصطلحات  بريالطستخدام ا

فاق واالصطالح یعني االت) فسد ( نقیض ) صلح ( مادة  نالمصطلح لفظ أخذ م   

)2(مخصوص فاق جماعة على أمرات وھو
  .  

  

ى عند ة ھو ما یسملتكون ذات داللة خاص ةخاص اة على ألفاظحفاق بین الناالتو    

أصحاب  ة ال یعرفھا إالاللة الخاص، وھذه األلفاظ ذات الدويحبالمصطلح الناة حالن

خیر دلیل على ذلك ما یرویھ لنا ابن عبد  خبرا، ولعل ھن أحاطوا بذلك العلم أو مم

ي إذا لرجل سوء إن: الأتھمز إسرائیل ؟ ق: ألعرابي قلت: الق: " ربھ عن األصمعي

"لقوي  ي إذاإن: السطین، قأفتجر فل: قلت
)3(

ھمز لم یفھم من معنى ال فھذا األعرابي 

   فظان معنى تسحب وھذان الل لفظة أتجر إال نباب ولم یفھم متم والسمعنى الش إال

  .و حي یعرفھا طالب علم النتأوائل األلفاظ الن م) أتھمز ـ أتجر ( 

  

  

                                                             

  .  62/  18: ـ ینظر معجم األدباء1

  .  22المصطلح النحوي، ص ینظر ـ  2

  .  475/  13: ـ العقد الفرید 3
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ة عد نم ما كان منشؤهفاق؛ وإنولید المصادفة واالت م یكنل حويوالمصطلح الن       

      ن ییوللكوف حــین مصطلھذا كان للبصریة، ولیغرافــة وجة وطبیعییل ثقافـعوام

وضع المصطلح  نم واء ھالفر الباحثین أن نم آخر، ویرى كثیر مصطلح

)1(،يوفكال
ج ألجل المخالفة بل كان صدى لثقافتھ الواسعة ولم یكن ذلك الخرو 

) 2(د بالقدیمقیقلید والتومقاییسھ لألشیاء وثورة على الت واطالعھ المستمر
 .  

ي تكوین قد نجحوا ف نییوفكال مھید أني ھذا التف ھیلإ وخالصة ما نصل       

 ھ ــــــي توجیھاته المصطلحات فبري قد استخدم ھذالط م، وأنھة بمصطلحات خاص

 بل غالبا مطلقا ھذا االستخدام لم یكن أن ة أثناء تفسیره للقرآن الكریم، إالویحالن

بري للمصطلحات استخدام الط ، غیر أنواحد ي وقتیستخدم المصطلحین ف وأحیانا

البصري ال یستخدم المصطلحات  المعلوم أن ن؛ إذ مایلیس كوف ھة ال یعني أنالبصری

ا باقي سق، أمھرة كعطف النھا الشي فرضت نفسھا وكتبت لتتلك ال ة إالیوفكال

 معنوي ة مصطلح الخالف، وھو عاملخاص المصطلحات فال یستخدمونھا مطلقا

ي جواب لفاء فالمضارع الواقع بعد ا الفعل إلى أن ونیوفكذھب ال:" األنباري ولقی

ي، والعرض ینتصب مني، واالستفھام، والتفھي، والني ھي األمر، والنتتة الالس

" ینتصب بإضمار أن ھإلى أن ونیرصبالخالف، وذھب الب
)3(

المختار أحمد  ولقی.  

ا ھني بالثة، وأعائفة الثا عن الطأم: " یةوفكدیرة عند حدیثھ عن المصطلحات ال

و حوھا خارجة عن النوعد ونیرصا البھنع ي لم یرضتة الیوفكالمصطلحات ال

 یھا، فیمكن أند وجھة نظرھم فم ما یؤیھین ابتدعوھا ولیس لالكوفی أو أن العربي

"رف، والخروج ي الخالف والصھا فأجمل
)4(

وال  نویرصي یمنعھ البذوھذا ال.  

د انتماءه لمدرسة الكوفة وإلیك بري یستخدمھ، وھذا ما یؤینجد الط ھنیرضون ع

  :األمثلة

  

                                                             

  .  209اء، ص من خالل معاني القرآن للفر يوفكالالنحو  يفـ دراسة  1

  .  196، ینظر المدارس النحویة، ص  211، ص نفسھـ المصدر 2

  .  445ائل الخالف، ص مس يفـ اإلنصاف  3

  .  286اء، ص من خالل معاني القرآن للفر يوفكالالنحو  يفـ دراسة 4
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  : القطع ـأوال

ین، وقد ما یقابل الحال عند البصری ھوومسمیاتھم و ینالكوفیمن اصطالحات        

    نمعاني القرآن، وقد یستخدم مصطلح الحال، وم ھبكتا يف كثیرا اءالفراستخدمھ 

    :ىالعت ھلي قوف)  قائما(  يف ھلمصطلح القطع على الحال قو اءالفرأمثلة إطالق 

)1(﴾ طسقالب امآئق ملعال والوأو ﴿   
منصوب  ﴾ طسقالب امآئق ملعال والوأو ﴿ :ھلوقو: " 

"على القطع 
)2(

  .  

  

    یستخدم المصطلحین   ھویلتزمھ وینتھجھ ف بريالطنرى  اءالفر ھیلعوما سار       

یستخدم  ھنأ ل من تفسیره للقرآن الكریم وجدتبع األومن خالل استقرائي للر ھنأ إال

 عند تفسیره لآلیة الكریمة ھلمصطلح القطع أكثر من مصطلح الحال، من ذلك قو

"على القطع  نصب قائما: " ﴾ طسقالب امآئق ملعال والوأو ﴿:ھ تعالىقول
)3(

 ھلوعند قو 

)4(﴾ ةرهطم اجوزأو ايهف يندالخ ارألا اهتحت نم يرجت ﴿:تعالى
: إعراب  خالدین يف ولقی 

)5(،"فمنصوب على القطع ) ا یھفخالدین (  ھلا قوأم" 
 ةيرذ ﴿    : تعالى ھلوعند قو 

آل  نمنصوبة على القطع م) فالذریة : " ( ولقی )6(﴾ يملع يعمس اهللاو ضعب نم اهضعب

"إبراھیم وآل عمران 
)7(

  .  

  

                                                             

  ) .  18( ـ  سورة آل عمران من اآلیة 1 

  .  200/  1: ـ معاني القرآن2 

  .  258/  3: ـ جامع البیان3 

  ) .  15( ـ  سورة آل عمران من اآلیة 4 

  .  253/  3: ـ جامع البیان5 

  ) .   34( ـ سورة آل عمران من اآلیة 6 

  .  286/  3: ـ جامع البیان7 
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       كئولأ نسحو ﴿:تعالى ھلعند قو ھلومن أمثلة استخدامھ لمصطلح الحال قو      

)1(﴾ اقيفر
فكان بعض  ،یھفمختلفون  ةالعربی أھل فإن ) قیفالر( نصب  اوأم ": 

"منصوب على الحال  ھأن البصرة یرى يیوحن
)2(

  .  

  

سمیة، فإذا وجدناه یستخدمھ الت يفمصطلح القطع كو أن بريالطح وقد صر      

  . المذھب  يفكو ھأنبكلمات قلیلة زاد یقیننا ب ھبح یصر أنقبل 

  

  : الخروج ـثانیا

ال فرق بین استخدام  ھنأ ، ویرى الباحثون اءالفرذكره  يفالخروج مصطلح كو  

)3(رفلمصطلح الخروج، ومصطلح الص اءالفر
  .  

  

 ھأنمصطلح الحال، أي كاللة على قد استخدم مصطلح الخروج للد بريالطو      

 عضو تيب لوأ نإ ﴿:ھ تعالىقول لآلیة الكریمة ھلتأوی يف ولقیمصطلح آخر للحال، 

)4(﴾ نياملعلل ىدهو اكاربم ةكبب يذلل اسلنل
   ):   مباركا( ریفة فظة الشإعراب الل مبینا 

 ي        ف ألن ؛) عضو(  :ھلعلى الخروج من قو ھإنف)  مباركا (: ھلا نصب قوفأم  "

نكرة ال یصلح  ) مبارك(  و ،معرفة ھوو مشغول ھھو بمن البیت  ذكرا)  عضو( 

"اإلعراب  يفأن یتبعھ 
)5(

  .  

  

                                                             

  ) .  69( ـ سورة النساء من اآلیة 1

  .  203/ 5: جامع البیان ـ 2

  .  289، ص يوفكالالنحو  يفدراسة  ـ 3

  ) .  96( ـ سورة آل عمران من اآلیة  4

  .  14/  4: ـ جامع البیان 5
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)1(﴾ اهللا نم ةيضرف ﴿:تعالى ھللقو ھلتأوی يف ولقیو       
:          ھلوجھ نصب قو مبینا 

  على  بھنص ونكی أنوقد یجوز ... نصب فریضة على المصدر " : )فریضة ( 

"الخروج 
)2(

 .  

  

 : فةالص ـثالثا

 یوطي أنن الس، وقد بیینالبصریعند  یقابل حروف الجر يفمصطلح كو        

حدیثھ  يفابن یعیش  ولقیو )3(فاتونھا حروف اإلضافة وحروف الصیسم ینالكوفی

ا تقع صفات لما ھألنفات؛ حروف الص ونیوفكالوقد یسمیھا :" عن حروف الجر

" كراتالن نا مھلقب
)4(

 .  

عن انتمائھ  ھبر ؛ لیعبواسعا ھذا المصطلح استخداما بريالطوقد استخدم       

: الىـــتع ھلتفسیره لقو يف ولــقیویة المختلفة ــغاللد الحدیث عن القضایا ــعن يوفكال

)5(﴾ ونرشحت اهللا ىلإل متلتق وأ متم نئلو ﴿
(     فة على حرف الجر مصطلح الص مطلقا 

(       ھ لوـــــق يف اھللدخو) تحشرون  إللى اهللا( : ھلقو يفم وأدخلت الال"  ):إلى 

 ،یھفون الثقیلة ألحدثت الن ،)تحشرون (  :ھلإلى قو ،رةم مؤخولو كانت الال ،)ولئن 

( : ھلفكان كذلك قو ،بنون مثقلة ،إلیك ألحسنن لئن أحسنت إلي: الكالم يف كما تقول

م وبین تحشرون بین الال لولكن لما حی ،) ولئن متم أو قتلتم لتحشرون إلى اهللا

ون الثقیلة كما تقول ا النھلفلم تدخ ) تحشرون( وسلمت ،فةالص يففة أدخلت بالص

"بغیر نون مثقلة   ،إللیك أحسن لئن أحسنت إلي :الكالم يف
)6(

   .  

                                                             

  ) .  11( ـ سورة النساء من اآلیة 1 

  .  341/  4: ـ جامع البیان2 

  .  19/  2: امعھولـ ھمع ا3 

  .  7/  8: ـ شرح المفصل4 

  ) .  158( ـ سورة آل عمران من اآلیة 5 

  .  183ـ  182/  4: ـ جامع البیان6 
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)1(﴾ اررحم ينطب يف ام كل ترذن ينإ ﴿: ىالعت ھلي قوفو      
فظة إعراب الل يف ولقی 

 ): بطني  يف( الجار والمجرور  يفالموجود  یرمالض نحال م ھإن )محررا(ریفة الش

)2(" يذالفة من ذكر الص يفا على الحال مم ) رامحر ( ونصب" 
قدیر الت أي أن 

  . بطني  يف استقر يذال نم

)3(﴾ نيينثاأل ظح لثم ركلذل ﴿: تعالى ھلعند تفسیره لقو ولقیو       
   ھلورفع قو: "  

 )"للذكر (  ھلقو يف يتالم وھي الال ،فةبالص) مثل ( 
)4(

 .  

     

ا ھلكان  يتالو كانت بین أبناء المصرین الكبیرین يتالالخصومة  م فإنا تقدومم      

ا ھلا بطریقة لم یسبق ھل، وتناوةالعربیلغویة راسات الإخصاب الد يفال أثرھا الفع

ذلك حفظ لغة القرآن، كان المصطلح أحد  يفمثیل عند األمم األخرى؛ دافعھم 

فالمصطلح وجد قبل  ھل مبتدعا بريالطركائزھا، ولم یكن  نمظاھرھا وركیزة م

 ،جھم طریقا، ونھشیوخا ینالكوفیاالختیار، فاختار  مولده بزمن، وكان لصاحبنا حق

  . ة االختیار أحد أدل ھبكتا يفوالمصطلح 

  

  

  

  

  

  
                                                             

  ) .  35( ـ سورة آل عمران من اآلیة 1

  .  287/  3:ـ جامع البیان 2

  ) .  11( ـ سورة النساء من اآلیة  3
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  :   المذھب الكوفي وأھم رجالھـ ثانیا

  : مدرسة الكوفة

دراسة الفقھ وكثرت حابة، وقد ازدھر فیھا كانت الكوفة مھجر كثیر من الص      

     ھا كانت أكبر مدرسة ز مدرسة الكوفة أنما یمی أھم على أن. روایة األشعار واألخبار

عاصم، وحمزة : وھم بعة،اء السالقر نلقراءة القرآن الكریم ومنھا خرج ثالثة م

   دة في أبي جعفر مجس و الكوفيحة للنلیراجم أووتذكر كتب الت. )1(والكسائي

)2(،ؤاسيالر
و عن عیسى بن عمر، وأبي عمرو حالن) 3(ؤاسيأخذ الر. اءومعاذ الھر 

  .الكسائي  بن العالء، وعاد إلى الكوفة فتلمذ علیھا

  

ذان وضعا أسسھ اء، فھما اللبالكسائي وتلمیذه الفر احقیقی بدءا و الكوفيحبدأ الن      

خذین لھ األسباب التي ترفع      قین في قواعده ومتماتھ، ومدقبین لمقدوأصولھ، مرت

)4( بنیانھ
 .  

غة عن جمیع العرب بدویھم وحضریھم ز مدرسة الكوفة روایة اللا یمیومم     

ھ خرج إلى نجد وتھامة راجم عن الكسائي أنثنا كتب التوتحد. ساع في القیاسواالت

"خمس عشرة قنینة حبر في الكتابة سوى ما حفظ   دورجع وقد أنف" والحجاز 
)5(

 .  

  

  

  

                                                             

  .   53ـ ینظر دروس في كتب النحو لعبده الراجحي، ص 1

   بقة األولى من الكوفیین، كان أستاذل الطبن الحسین، أو دمحمجعفر  ھوـ  2

  .      82/  1: يیوط، وبغیة الوعاة للس125ینظر طبقات الزبیدي، ص . حو الكوفيفي الن

  .  125ـ ینظر طبقات الزبیدي، ص  3

  .   154شوقي ضیف، ص . ـ ینظر المدارس النحویة، د  4

  .   258/  2: ـ إنباه الرواة للقفطي 5
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  :ماعون والسالكوفی

بق بأیدیھم في قصب الس اد المنھج الوصفي، وأنوا روونكی أنون یمكن الكوفی      

  :ز ذلك ما یأتيما یعز ھذه المسألة، ولعل

رف و والصحقواعد النغة في بنائھم أھل الل نماع محرصھم على الس:الوأ  

  :كانوا ااألعراب أی نوأصولھما على شواھد سمعوھا م

  

ل ، نظمھ ونثره، من أعراب یثقون بھم؛ إذ تنقون الكالم العربيلقد سمع الكوفی      

ولقد أخضعوا .  ھعمن ما سع منھم، ودومبعضھم بین البوادي، والتقى األعراب، وس

ة رفیة أو الصوزیع على حسب الحركات اإلعرابیصنیف والتلتل وسمعوه ما جمعوه

مجموعة وشائج  واھد یربط شواھد كلغیرھا، فتوافرت لدیھم مجموعات من الشأو

مجموعة على مجموعات أخر  عون عناصر كلوا یوزراح زھا من غیرھا، ثمتمی

  .بعضھا ببعض  وأوثق ارتباطا أكثر تحدیدا

 الجمع أو اإلحصاء، وتوزیعھ على المجموعات یلتقي المنھج الوصفي ھذا ولعل     

  .اد ھذا المنھج ین كانوا فیھ أسبق من روالكوفی المعاصر ، إن لم نذھب إلى أن

  

دھم في ، وتقیین بالمسموع من الكالم العربيا یشھد على اعتداد الكوفیومم         

، وھي إشارات لتي تطالعنا في بعض المظانتلك اإلشارات ا. بناء األصول واألحكام

األعراب  نم فالكسائي أنفذ خمس عشرة داوة حبر في تدوین ما سمعھ ا مرتنبئ عم

)1(،حفظعلى ما ی في البوادي زیادة
العرب        ناء كان یالزم ثالثة من فصحاء موالفر 

  .وغیرھم  األسدي، وأبو ثروان العكلي، وأبو فقعس أبو الھیثم العقیلي: ھم

                                                             

  .  169/  13: ـ ینظر معجم األدباء1 
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یھ أنصار ماع، وھو ما یسمعلى عنایتھم بالس وتطالعنا في تآلیفھم ألفاظ تدل      

  . الكالم المنطوق  المنھج الوصفي

واة ن یثق بھم من الرماع، واألخذ عموتبدو ھذه المسألة في اعتداد الكسائي بالس     

    وایةعلى الر ل كثیرابعة، تعوة متالقراءة سن بعة؛ ألناء السفي كونھ أحد القر

)1(راباألع نم غة بما سمعھبعض اآلراء في الل المنقولة، ورد
 خیر ما یشھد ولعل.  

   ما سمعھــــویھ بـــول سیبــا قــفیھ إذ رد ة؛نبوریا االعتداد المسألة الزعلى ھذ

)2( ممنھ
بعض العلماء  نبب في انتقاده مماع السعھ في القیاس والستوس نوكان م. 

في  ذي ال یجوز إالاذ الكان الكسائي یسمع الش: " درستویھ یقول فھذا ابن

"و ح، ویقیس علیھ، فأفسد بذلك النالأص ھرورة، فیجعلالض
)3(

 .  

  

ن حالخطأ والل نذي ال یجوز ماذ الكان یسمع الش: " وجاء في معجم األدباء      

ى أفسد ال، ویقیس علیھ حترورات، فیجعل ذلك أصغیر أھل الفصاحة، والض روشع

"و حالن
)4( .

   

  : ومكانا قوھا زماناوا دائرة مسموعاتھم، ولم یضیعین وسالكوفی أن:ثانیا

 تي یقوم علیھا المنھج الوصفية الئیسیس الراألس نم وسعة تعدوھذه الت     

غة على الل ول قیاساون إلى وضع القواعد واألصیدع هصاروأن هادرو المعاصر ألن

 وھي قواعد ة،ذھنی وأصول د بقواعدقیلمختلفة، ال التالمستخدمة بمستویاتھا ا

     ، أو مكانمستوى غة المنطوقة أو المكتوبة في أيإخضاع الل نم ال بد وأصول

  .  ویليحالت ولیديوالت أو زمان لھا، كما في المنھجین المعیاري

  

                                                             

  .    243/  3: ، و معاني القرآن للفراء96ـ ینظر الفھرست، ص 1

   .  562 ـ ینظر اإلنصاف، ص2

  .   183/  13: معجم األدباءینظر ، و164/  2:ـ بغیة الوعاة3

  .   183/  13: ـ معجم األدباء 4
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بكالمھا في بناء  جتحتي یالقبائل ال یناة البصریحالن نون مدد المتشدولقد حد      

)1(ف رو والصحالقواعد واألصول في الن
      .  

  :  ینویحالن ن، وغیرھم مونیرصالب مھومعلیھا خص معابھ وھذه مسألة

ساع اء على اتولذلك أنكرھا الكسائي والفر: " اءفي الكسائي والفر وطيیـ قول الس 1

"اذ والقلیل حفظھما، وأخذھما بالش
)2(

  .  

ما یقیسون على  كثیرا ھوھو وأصحاب: " اء وأصحابھاج في الفررـ قول ابن الس 2

"اذة األشیاء الش
)3(

  .  

باع كالم شواذ    ین في اتالبصری نم أوسع موھ: " ینان في الكوفیحی ـ قول أبي 3

"العرب 
)4(

 .  

عن غیر  ین أكثرهسماع الكوفی: " یناس في الكوفیحجعفر الن أبيـ قول  4

"الفصحاء
)5( 

 .  

قال صاحب ): اإلفصاح بفوائد اإلیضاح ( ـ قول ابن ھشام الخضراوي صاحب  5

  أو فصال بابا جعلوه كالم ، أو نادرفي شعر ین إذا سمعوا لفظاعادة الكوفی: اإلفصاح

"د ولیس بالجی
)6(

  . 

ون، وابن مالك الكوفی ال یقاس علیھ، وقاسھ ھذا مسموع فكل: " وطيیـ قول الس 6

"ادر اذ والنالقیاس على الش نم ینعلى قاعدة الكوفی س، وھو ماشبالل نإذا أم
)7(

  .

ین على كالم العرب ز قیاس الكوفیتي تعزى الاألقوال األخر نوغیر ذلك م

  بعض  تعوسم: " اءومثال ذلك قول الفر. في الغالب  رداطم أو كان ذاالمسموع، شا

                                                             

  .  15رف والمنھج الوصفي المعاصر لعبد الفتاح حموز، ص حو والصون في النـ ینظر الكوفی1

  .  17/  4: امعھوـ ھمع ال2

  .  257/  1: حوـ األصول في الن3

  .   644/  2: ـ ارتشاف الضرب 4

  .  60/  3: ـ إعراب القرآن5

  .   153/  1: امعھوـ ھمع ال 6

  .   172/  1: ـ المصدر نفسھ7
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... " احتاج مالھ: غة الفاشیة، اللى مالھحتاج:" یقولقضاعة       
     :اء، قال الفر)1(

"ق تنف: قضاعة یقول نم ارابیأع تعموس: قال ق مثل الخانندالف" 
)2(

  .  

  

  : ، نظمھ ونثرهالكالم العربي نادر مالن على القلیل، أو ونین یقیسوفیالك نأ: ثالثا

ا علیھ قواعد كالم، إذ بنو نالعرب م ما جاء عن لون كمرتیح مھأن مر لقد      

 مھثرذین استشھد أكین الالبصری نوقد اختلفوا في ھذه المسألة ع. ةیفة وصرویحن

الثة بقة الثأكثرھم بأشعار الط ، ولم یستشھدماعاانیة إجبقتین األولى والثبشعر الط

كجریر والفرزدق، ورفضوا االستشھاد بالكالم  ین،اإلسالمی عراءتي تشمل الشال

تین اللة مانیة والز، ولیس في حدود البئتین المكانیأو نادرا المنثور إذا كان قلیال

  .وا حدودھما رسم

   

وا بأشعار ھذه المسألة، إذ احتج ون دائرة االحتجاج فيوفیع الكوقد وس      

دین أو ابعة تشمل المولبقة الرالط بھا، على أن ونیرصالب تین لم یحتجبقتین اللالط

كتور مھدي المخزومي لدانتھى ا اس، وھي مسألةار بن برد، وأبي نوالمحدثین كبش

 ھ، وإسالمیھجاھلی عر العربيوالش إلى أن : "عھ لھا في تآلیفھم المختلفةتتب خالل نم

 ین، وأساساللكوفی اة، ومحتجراسة الكوفیمصادر الد نم مصدرا كان أیضا ثھدحوم

"أصولھم علیھ  نم ا كثیرابنو
)3(

  .  

حیث القیاس على  نللقرآن الكریم، وقراءاتھ م ین أكثر احتراماالكوفی كما أن     

  . ذوذ في الغالب، أو الشبالقبح مساذة بال ترجیح، أو وة والشبعیالقراءات الس

  

                                                             

  .  124/  2: ـ معاني القرآن1

  .  282/  1، 243/  3وینظر .  249/  2: ـ المصدر نفسھ2

  .  333ـ مدرسة الكوفة، ص 3
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 أن نع ئبنشواھد ی نم) اإلنصاف ( أبو البركات األنباري في  ما حشده ولعل      

ة، وتوسیع فیرة، والصیوحلھا في بناء قواعدھم وأصولھم الن تباعاكثر این أالكوفی

ف رعثر، والقراءات، وما ال یعر، والنالش ناذ مدائرة االستشھاد، إذ قاسوا على الش

رورة مل على الضحی ، وما یمكن أن، والكالم العربيعرياھد الشالش من قائلھ

واھد بمستویاتھا المختلفة وا بالشتأویل، فاستشھد نة، وما ال یتوافر فیھ أكثر معریالش

)1( وا علیھایقیس أن ونیرصالب ة، وھي شواھد رفضة والمكانیمانیوبیئاتھا الز
  .  

  

  :           عرـ استشھادھم بالش 1

، نظمھ ونثره، القرآن، وقراءاتھ، وكالم العرب نواھد مالش ونالكوفی دحش      

ر ھذه وقراءاتھ یتصد اھد القرآنيالش على أن لتعزیز ما یذھبون إلیھ وتقویتھ،

  : ذلك ما یأتي نوم. توافر واھد إنالش

الشعر، وشاھد  نـ قیاسھم الفصل بین المضاف والمضاف إلیھ على أربعة شواھد م

زھا عري، وھي مسألة لم یجواھد الش، وقول من أقوال العرب، مبتدئین بالشيقرآن

 ونیرصالب
)2(

.  

  

  المنثور ـ استشھادھم بالكالم العربي 2

عر فقلیل باإلضافة إلى استشھادھم بالش المنثور ا استشھادھم بالكالم العربيأم      

واھد واة الشة التي جمع منھا الرغویفي تلك البیئات الل عر أكثر شیوعاالش ألن

 نوم. رورة إلقامة الوزن، أو القافیةمواطن الض نم ھة، زیادة على أنویحالن

 مھسوالذي و)اإلنصاف ( ري في ثر كما طالعنا أبو البركات األنبااستشھادھم بالن

  :ذوذ ما یأتية أو الشبالقل ونیرصالب

                                                             

  .  36ـ  35ف والمنھج الوصفي المعاصر، ص رحو والصون في النـ ینظر الكوفی1

  .   347ـ ینظر اإلنصاف، ص 2
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. ینكرة واألسماء الموصولة، وھي مسألة ال تجوز عند البصریـ إجازتھم ندبة الن

ا المعرفة باإلشارة، أم نم بقركرة یاالسم الن ون ھذه اإلجازة بأنل الكوفیوقد عل

م، والقول لكما جازت ندبة الع ھمعرفة كاألعالم؛ ولذلك جازت ندبتاالسم الموصول ف

 نوام: " وقد قاسوھا على قول العرب. المعرفة  نكرة القریبة مفي ندبة الن نفسھ

" اهزمزم  ئرب رفح
)1(

  .  وغیره. 

  

، ذي ال یقاس علیھالاذ الش نم ھابق على أنقول العرب الس ونیرصوحمل الب       

 لب جدحفر ھذه البئر معروف، وھو عبد المط نم غ ھذه المسألة عندھم أنوسو

  .سولالر

  

  :  ریفبوي الشـ استشھادھم بالحدیث الن 3

حیث  نریف، مبوي الشللحدیث الن وا أكثر احتراماونكی یمكن أن ینالكوفی لعل       

وا ین لم یحتجین والكوفیالبصری حاة یجمعون على أنویكاد الن. أصیل واالستئناسالت

 نم كثیرا ة؛ ألنرفیة والصحویالن مریف في بناء قواعدھبوي الشبالحدیث الن

) 2(ت بالمعنى وغیر ذلك یواألحادیث ر
  : ذلك ما یلي نوم. 

  

: ماض عریف دخل على فعلحرف الت ؛ ألناآلن مبني وا إلى أنین ذھبالكوفی نإـ 

لمشابھتھ اسم  مبني ھوا إلى أن، إذ ذھبونیرصزھا البوھي مسألة لم یجو. آن یئین

  . اإلشارة

  

                                                             

  .    307ـ المصدر السابق، ص 1

   . 176لشوقي ضیف، ص ـ ینظر المدارس النحویة2
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بمعنى    ) اآلن(م في األلف والال منھجھم في ھذه المسألة بأن ونل الكوفیوقد عل      

لكثرة االستعمال، وقد بنوا ھذه  ة تخفیفافي العربی ھما یقامان مقامھألن) ذي ال( 

  . عر الش نالمسألة على ثالثة شواھد م

  

على ظاھر  بقاء الماضي على فتح آخره حیث نوي ھذا محا أصلھم النوقد بنو      

" وقال قیل نھى عن ھأن: " ریفالش بويالحدیث الن
)1(

) قال ( ، و) قیل(  على أن 

وا ھذا الحدیث زوقد عز. في حركة بنائھما حرف الخفض رفعالن ماضیان لم یؤث

" إلى دب شب من: " ریف بقول العربالش بويالن
 )2(

وحمل . بفتح آخر الفعلین. 

ریف، وقول بوي الشرورة، والحدیث النة على الضعریواھد الشالش ونیرصالب

)3(العرب على الحكایة 
  .  

  

  : ون والقیاسالكوفی

ت ا قلمھم العرب عن يوما ر على كل وا منھجھم غالباسون أسالكوفی       

اذة التي سمعوھا عن فصحاء العرب وا باألشعار واألقوال الش، حیث اعتدشواھده

ما جاء عن العرب ویجیزون  ھم یحترمون كلإن: " حتى قیل عنھم  )4(وقاسوا علیھا،

"یستعملوا استعمالھم  اس أنللن
على الكثیر  ال یقیسون إال ونیرصوإذا كان الب )5(

في القیود  ون یتسامحون كثیراوا تلك الكثرة نجد الكوفیدھم لم یحدمسموع، غیر أنال

مسموع، ولذا نجد  ون بكلھم یعتدى قیل إنماع حتعلى الس ونیرصتي وضعھا البال

  :  اليصنیف التحاة التفي كتب الن

                                                             

               و ینظر معاني القرآن  ،113/  2: ـ أورده البخاري في صحیحھ ، باب ما یكره من قیل وقال1

  .  469ـ  468/  1: للفراء

   .  410ـ ینظر اإلنصاف، ص 2

  .  413ـ المصدر نفسھ، ص 3

  .  212ـ  211ـ ینظر خطوات البحث النحوي لعبد العظیم ھالل، ص 4

  .  295/  2: ـ ضحى اإلسالم ألحمد أمین5
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ین یحترمون      البصری سماع، بمعنى أن ون أھلقیاس، والكوفی أھل ونیرصالب      

ون                        ، ولذا سیطر القیاس على مذھبھم، بینما یحترم الكوفیشدیدا ھم احتراماأقیس

)1(مسموع عندھم مقبول، موع عن العرب، فكلالمس
القاھر عبد وقد امتدح  

 نال تكاد توجد لغیرھم م خصوألھل الكوفة ر:" ین بقولھالجرجاني مذھب الكوفی

"ھم ال یبلغون بھا مرتبة اإلھمال للقواعد ین غیر أنویحالن
)2 (

 .  

  

  : القلیلین على ن قیاس الكوفیوھذه بعض األمثلة التي تبی

وھو أحد حروف الحلق                    لھ وسكن ثانیھلفظ فتح أو في كل ـ ما أجازوه

 ر، فقد أجازوا تحریك حرف الحلق وإن لم یسمعوا قیاساھر، والنخروالبحالص: نحو

)3(ما سمع
 .  

 المعتلالثي الث نخاتم مصوغ، وأجاز في اسم المفعول م: الكسائي حكى ي أنوـ ر

)4(على ھذا المثال یأتي على األصل قیاسا العین بالواو أن
  .  

  

  :ون واإلجماعالكوفی

ت رأي، أو دفع ون لتثببھ الكوفی استدل الذي لیلبھذا الد ونیرصالب استدلوقد     

 ن أصالیویحإجماع الن داء في كتابھ معاني القرآن یعحجج الخصم، حیث نجد الفر

ون یقولون    ویحوكان الن: " ة، فكان یقولویحتي یبني علیھا مسائلھ الناألصول ال نم

"كذا 
)5(

  : ذلك نوم.  

  

                                                             

  .  136ین للسید الطویل، ص حویـ ینظر الخالف بین الن1

  .    134دراسة في النحو الكوفي، ص ینظر ، و 466وخصومھ، ص ـ الوساطة بین المتنبي 2

  .     84/  1: ، والمحتسب 286، والخصائص، ص  247/  2: معاني القرآن للفراءینظر ـ 3

  .  150ـ  149/  3: شرح الشافیةینظر ـ 4

  .  107/  1: ـ معاني القرآن5
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أجمعنا : " فع قالواوأخواتھا ال تعمل في الخبر الر)  إن(  ـ في استداللھم على أن

ما تنصبھ تنصب االسم، وإن أال) وأخواتھا  إن( األصل في ھذه األحرف  على أن

... "ھا أشبھت الفعل فھي فرع علیھ، ولذلك ال تعمل في الخبر ألن
)1(

  .  

      ھأجمعنا على أن: " قبل إتمام الخبر قالوا)  إن( ـ وفي إجازتھم العطف على موضع 

 ال رجل وامرأة أفضل: نحو) ال ( یجوز العطف على الموضع قبل تمام الخبر مع 

"منك
)2(

  .  

  

  :ةالقراءات القرآنی نموقف مدرسة الكوفة م

 نالقراءات م ین في األخذ بالقراءات إذ تعدعن البصری ون موقفااختلف الكوفی    

: ماء المشھورین، ھالقر نت الكوفة ثالثة مضم ، حیثو الكوفيحأھم مصادر الن

  .  بن حمزة الكسائي  جود، وعليأبي النات، وعاصم بن یحمزة بن حبیب الز

  

ة نظیر في العربی وا بھا فیما لھون بالقراءات جمیعھا، واحتجفقد أخذ الكوفی    

ین م لم یكونوا كالبصریھأصولھم وأحكامھم؛ ألن نم وا على ما جاء فیھا كثیراوعقد

یحتكموا  قل، وال یحاولون أنیة والنواون بالرما كانوا یھتمرجال فلسفة ومنطق، وإن

غوي، فكانوا إذا ة في أمور ال مجال للعقل فیھا كاالستعمال اللإلى العقل، وبخاص

ھا طونھا ألناء، فال یرفضون غیرھا وال یغلتي یجتمع علیھا القروا القراءات الحرج

ھم قبلوا وا بھا، ذلك ألنواحتج اء قبلوا القراءاتالفر ون إالعندھم صواب، فالكوفی

  . جمیع لغات العرب

  

  
                                                             

  .   153ـ اإلنصاف، ص 1

  .  159ـ المصدر نفسھ، ص 2
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  : إلى أن ومرجع ھذا المنھج الكوفي

ھمین في فصاحتھم، وظھر حابة ـ رضي اهللا عنھم ـ غیر المتـ الكوفة مھبط الص 1

  . عاصم، وحمزة، والكسائي : اءلھا ثالثة قر

  . اء ة القرأئم نـ إمام الكوفة الكسائي وھو م 2

)1(ة دیني لعنایتھم بالقرآن وقراءاتھراسة الكوفیـ طابع الد 3
  .  

والكتاب :" اءلھا، قال الفر تي یستدلفكان القرآن الكریم بقراءاتھ أقوى الحجج ال

"عر الش نة مأعرب وأقوى في الحج
)2(

  : ومن ذلك.  

 ھلمي فإنحمن السأبا عبد الر خفیف إالبالت)  ونبخری( اء على قراءة ع القرـ اجتم

)3(شدیدقرأھا بالت
  .  

  

: " ... قال ثم نبھما،ومج القراءتین وصواء ھذه اآلیة وخروقد تناول الفر         

ھم نھا، أال ترى أنیتركو: یخرجون منھا: خفیفمون، ویخربون بالتیخربون یھد كأن

) بون یخر( ذین قالوا وال ،)یخربون:( ار فیعطلونھا، فھذا معنىینقبون الدكانوا 

قراءة  ناع مواالجتم. صواب ،وكلذي كان المسلمون یفعلونھھدیم الذھبوا إلى الت

" إلي اء أحبالقر
)4(

  .  

  

  

  

                                                             

  .  20دراسة في النحو الكوفي، ص  ـ ینظر1

  .   253ـ  252/  1: ـ معاني القرآن2

   قرأ أبو عمرو بفتح الفاء وتشدید الراء، ووافقھ الحسن والیزیدي، والباقون ) .  2( ـ من سورة الحشر من اآلیة 3

  .     537بسكون الخاء وتخفیف الراء ، ینظر اإلتحاف، ص 

  .  143/  3: ـ معاني القرآن4
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  :  ةویحالعوامل الن

 ويحوھم على ضرورة العامل النوھم وكوفیـ بصری ون ـ جمیعاویحفق النات     

ي كان لھا أكبر األثر في توجیھ ة التة والمنطقیراسات الفلسفیللد وذلك نتیجة واضحة

)1(جاهنحاة البصرة أمعنوا في ھذا االت الث، غیر أناني والثالعلوم في القرنین الث
  .  

  

نحاة البصرة فلسفوه      ة عند الجمیع إالویحراسة النفإذا كان العامل محور الد       

وه خصائصھا فكما ال یعقل اجتماع ة، ومنحة الفلسفیحتى ارتفعوا بھ إلى منزلة العل" 

یجتمع عامالن  تین على معلول واحد في وقت واحد، كذلك عندھم ال یجوز أنعل

یعمل  تھ، كذلك ال یجوز أنة لعلالمعلول عل ونكی كما ال یعقل أن واحد مولعلى مع

"المعمول في العامل أو یؤثر فیھ 
)2(

 .  

  

، ولم تشغلھم فلسفتھ عن مالحظة رفیقا ون فأخذوا بمبدأ العامل أخذاا الكوفیوأم       

لم یمنحوا العامل خصائص ف" ة بل جمعوا بین األمرین في إحكامغویواھر اللالظ

وفقھ  ة،غویبیعة اللالط نم داولم یفلسفوه، فقد كان العامل عندھم متصیة العل

مالحظة تأثیر الحروف في الحروف، والكلمات في  نلوا إلیھ مخصائصھا وقد توص

و على معمول واحد، أ الكلمات حین تتآلف وتتمازج، ولذلك لم یبالوا باجتماع عاملین

إنكار  وجھ واحد ولم یعیروا اھتماما نالعامل الواحد في معمولین مبإعمال 

) 3("وحھم أفسدوا النین علیھم منھجھم، وحمالتھم على طریقتھم واتھامھم بأنالبصری
 .  

  

                                                             

  .   180ـ الخالف بین النحویین، ص 1

  .  393ـ مدرسة الكوفة، ص 2

  .  394، ص نفسھـ المصدر 3
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ة كان أساسھا ھو االختالف في العوامل، وھذه بعض معظم المسائل الخالفی إن      

خاللھا موقف  نن متبی) اإلنصاف(تي وردت في كتاب ة الالمسائل الخالفی

  ): العامل ( ھذا األصل  نالمدرستین م

اصب       الن ى،ـ رافع المبتدأ أو الخبر، رافع الفعل المضارع، العامل في المثن

  ... .للمفعول 

ین العامل في تعیین ھو الخالف حویة بین النأھم مظاھر المسائل الخالفی نم ولعل

ة سواء بین نحاة البصرة ونحاة الكوفة أو بین حویالموضوعات الن نفي الكثیر م

   . نحاة البئة الواحدة 
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  ل األولــــــــصـــالف

  ةــمیــــــــة االســـــــالجمل
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  ل األولــات الفصـویــمحت

  . ـ رافع المبتدأ والخبر الأو

 . ـ اإلخبار عن المبتدأ الثاني  ثانیا

  .  ھبـ بناء الظرف وإعرا ثالثا

  . ـ مجئ اسم اإلشارة بمعنى االسم الموصول  رابعا

  . ـ حذف الموصول وبقاء صلتھ  خامسا

  . لة جملة الص يفـ حذف العائد  سادسا

  " .  خیرا" ـ نصب  سابعا

  .  ھیلإ الفصل بین المضاف والمضافـ  ثامنا

  . المجرور  یرمالضـ العطف على  تاسعا

  .  ھیلعـ تقدیر المعطوف  عاشرا

  .  معرفة  یزیمالتـ مجئ الحادي عشر 
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  : افع المبتدأ والخبررـ  الأو

ین رافع المبتدأ والخبر، فذھب بعض البصری يف ونیرصالبو ونیوفكالاختلف      

االبتداء رفع المبتدأ  المبتدأ والخبر، ورأى بعضھم أن نم االبتداء رفع كال إلى أن

االبتداء رفع المبتدأ والمبتدأ رفع  والمبتدأ رفعا الخبر، ویرى آخرون أن واالبتداء

ما ھأن والخبر رفع المبتدأ أي المبتدأ رفع الخبر، أن ونیوفكالویرى . الخبر 

)1(یترافعان
  .  

 

تفسیره   نمواطن كثیرة م يف ھبح ویصر ینالكوفیبرأي  بريالطویأخذ اإلمام        

  : تلك المواضع نوم

 )2(﴾ نيقتملل ىده يهف بير ال ابتكال كلذ  امل ﴿:ىالعت ھلي قوفأ ـ 
) الم (  نأن بیی 

 )الم(و) الم (  یھف عفالرعامل ) ذلك (  نعت، وأن) الكتاب ( خبر و ) ذلك ( مبتدأ و

نعت  )الكتاب ( ، وھب) الم ( ، و )الم (وذلك مرفوع ب: " ولقی) ذلك (  ـارتفع ب

"لذلك 
)3(

  .  

)4(﴾ ةاوشغ مهارصبأ ىلعو ﴿:تعالى ھلتأویل قو يف ولقیب ـ 
 ىلعو ﴿:ھلوقو:" 

   نـــــــم ھیلـ ع ثناؤه جلـ  ا ختم اهللاخبر مبتدأ بعد تمام الخبر عم ﴾ ةاوشغ مهارصبأ

           :ھلمرفوعة بقو ﴾  ةاوشغ  ﴿ مضت قصصھم، وذلك أن ینذالار جوارح الكف

"خبر المبتدأ  ھأنفذلك دلیل على  ﴾ مهارصبأ ىلعو ﴿
)5(

  .  

  

                                                             

  .  40ـ ینظر اإلنصاف، ص  1

  ) .  2ـ  1( ـ سورة البقرة من اآلیتین  2

  .  135/  1: ـ جامع البیان 3

   ) . 7( ـ سورة البقرة من اآلیة  4

  .  153/  1: ـ جامع البیان5
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)1(﴾ ونقنفي ااذم كونلأسي ﴿:ىالعت ھلي قوفج ـ 
ة أثناء توجیھاتھ اإلعرابی في ولقی 

 يف ولقیموضع نصب ورفع،  يفا تكون ھإن )ماذا ( فظة الكریمة المختلفة لل

) ما ( مع  يذال) ذا (  ونكی أنأحدھما : ذلك وجھان يففع وللر " :عفالرتوجیھھ 

  ة ــــصل نم) ینفقون ( ، و )ما ( ـ ب) ذا ( و ) ذا ( ـ ب) ما ( رفع یف)  يذال( بمعنى

" )ذا ( 
)2 (

  .  

 

 ةيصوال نيح توامل مكدحأ رضح اذإ مكنيب ةادهش وانآم ينذال اهيأ اي ﴿:ىالعت ھلي قوفو    

)3(،﴾ منكم لدع اوذ انناث
رفع االثنین : الكوفة يیوحنبعض  القو: " بريالط الق 

"غیركم  نالمسلمین، أو آخران م نلیشھدكم اثنان م: ھادة أيبالش
)4( 

 .  

 كال ما یترافعان؛ ألنھنأالمبتدأ قد رفع الخبر والخبر رفع المبتدأ، أي  أنأي      

  . ما طالب لآلخر ھنم

األنبا ري، وابن یعیش   : مھنم )5(نییوحالنجمع من  ینالكوفیوقد نسب ھذا إلى        

  .  ، وغیرھمانحیوابن مالك، وأبو 

  

   قول ھوأحدھما باآلخر، ف أو الخبر مرفوعا المبتدأا كون وأم " :ابن مالك الق   

" ینالكوفی
)6(

 .  

  

                                                             

  ) .  215( ن اآلیة ـ سورة البقرة م 1

  .     422/  2: ـ جامع البیان 2

  ) .  106( ـ سورة المائدة من اآلیة  3

  .  126/  7 :ـ جامع البیان 4

  28/  2: ، االرتشاف272/  1: ، وشرح التسھیل84/  1: ، وشرح المفصل40نصاف، ص إلـ ینظر ا 5

 .   272/  1:وشفاء العلیل

  .  272/  1: ـ شرح التسھیل6
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ما ترافعا، فالمبتدأ رفع الخبر ھأن إلى ونیوفكالوذھب : " یوطيالس القو      

"صار عمدة  ھب، وھل ما طالب لآلخر، ومحتاجھنم كال والخبر رفع المبتدأ؛ ألن
)1(

  .  

  

 ةيصوال نيح توامل مكدحأ رضح اذإ مكنيب ةادهش وانآم ينذال اهيأ اي ﴿:ىالعت ھلي قوفف      

)2(،)حین ( ـ إن شئت رفعتھ ب: " اءالفر الق ،﴾ منكم لدع اوذ انناث
( المبتدأ  أي أن 

  ) . حین الوصیة ( الخبر  ھلافع والر) شھادة 

، إذ لو كان الخبر مردود أیضا ھوو: " ھلابن مالك ھذا المذھب بقو وقد رد      

 ة؛ ألنقدم رتبة أصلیالت يفما ھنمللخبر لكان لكل  للمبتدأ كما كان المبتدأ رافعا رافعا

ار، كما ال الد يفا ھبصاح: ، فكان ال یمتنعھلم على معموأصل كل عامل أن یتقد

ة قدم ال أصلیالت على أن ل، وجواز الثاني دلیل، وامتناع األوداره زید يف :یمتنع

" یھف للخبر
)3(

  .  

افع للمبتدأ والخبر الر يفواختلفوا : " ولقیإذ  انحیواختار ھذا المذھب أبو       

االبتداء یرفع المبتدأ والمبتدأ یرفع الخبر  ین إلى أنر البصریھوفذھب  سیبویھ وجم

م ابن مالك ھنعقل ما رفع اآلخر، كذا أطلق النھنم كال إلى أن ونیوفكالوذھب ... 

 ذكر الخبر، فإن لم یكن ثم يف يذال المبتدأ مرفوع بالذكر فحكى أن ده غیره،وقی

 يذال: ، وأقولینالكوفیوھذا مذھب  ،القما اآلخر ھنم واحد ترافعا، أي رفع كل

 ھوو ما اآلخر،ھنمما یرفع كل ھنأھو، وینالكوفیمذھب  ھوھذه المذاھب  نختاره من

"جني   بنا اختیار
)4(

 .     

 

                                                             

  .   311/  1: معھلاـ 1

  .  195 ـ 13/  1: ، وینظر معاني القرآن للفراء389، صـ مجالس ثعلب2

  .  272/  1: ـ شرح التسھیل3

  .  28/  2: ـ ارتشاف الضرب 4
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كانا مترافعین  لو ھنأ" ـ ف بالمصن ا ردوأم:" القابن مالك ف ثم أجاب عن رد     

 ھلرط وفعباسم الشض منقو ھوإلى آخره، ف" ة قدم رتبة أصلیالت يفما ھنملكان لكل 

: ا امتناعوأم. ھلم على معمویتقد عامل أن أصل كل ونكی أنذلك  نفال یلزم م

 أن نف مذكره المصن ما على ، فلیس مبنیاداره زید يفار، وجواز الد يفا ھبصاح

 ثانیا ونـكی أنوضع الخبر  ما ذلك؛ ألنوإن ،ھلعامل أن یتقدم على معمو أصل كل

ترتیب  ثیح نالعمل بل م ثیح نال م ةأو نی ل لفظا، والمبتدأ أوةنی أو  للمبتدأ لفظا

 ھیلإ بالمسند الفظ، فتبدأ أوللایطابق المعنى  الوضع أن يفاألصل  ألن ؛اإلسناد

؛ ولذلك كان باب وضع الفاعل على ھنعحدیث  ھألنبالمسند؛  الحكم، وتأتي ثانیا

أتیت  بالمسند، ثم الك بدأت أوللفظ؛ ألن مطابقا یھفلیس المعنى  ھألن؛خالف األصل

 ھنع ره متأخراالخبر، كان مفس يف ھوصل بالمبتدأ ضمیر شيء ا اتفلم ھیلإ بالمسند

 ن، فلم تجز المسألة؛ إذ لیست مھلأص ھوو ،موضعھ ثانیا يفة إذا وقع ونی لفظا

 فإن ) داره زید يف (ا جواز تفسیر المضمر بما بعده، وأم يفالمواضع المستثناة 

ر رتبة، مؤخ ھوف م لفظاوإن  تقد) داره يف( م رتبة، ومقد ھوف ر لفظامفسره وإن تأخ

 "أخیر جاز ذلك الت ھبة نت النیا كافلم
)1( 

 .  

  

 يذال أن: " ھلبقو يوفكالو ححھ صاحب دراسة النما رج ھو یبدو لي يذالو     

المبتدأ یطلب الخبر   مقبول؛ ذلك ألن وابن جني انحیأبو  یھف دهوأی اءالفر ھیلإ ذھب

 القیصیر عمدة كما  ھباآلخر، و يف ما مؤثراھنموالخبر یطلب المبتدأ، ویكون كل 

" اةحالنبعض 
)2(

     .  

  

  

  

                                                             

  .  268/  3: ـ التذییل والتكمیل 1

  .  324من خالل معاني القرآن للفراء، ص  يوفكالالنحو  يفـ دراسة 2
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     :اإلخبار عن المبتدأ الثانيـ  ثانیا

 منكم نوفوتي ينذالو ﴿:تعالى ھلخالل قو نھذه المسألة م يفرأیھ  بريالطن بی       

)1(،﴾ ا رشعو رهشأ ةعبرأ نهسنفأب نصبرتي ااجوزأ ونرذيو
تعالى  یعني ":بريالط الق 

 موتون، ویذرون أزواجایفاس ھا النجال، أیالر نیتوفون منكم، م ینذالو: ذكره بذلك

    ؟ " یتوفون  ینذال" فأین الخبر عن : قائل الق فإن . صن أزواجھن بأنفسھنیترب

عن الواجب  ما قصد قصد الخبرم، وإنھنعلم یقصد قصد الخبر  ھألنقیل متروك؛ 

ابتدأ بذكرھم  ینذال، فصرف الخبر عن وفاة أزواجھن يفة العد نعلى المعتدات م

ة، ونظیر ذلك قول العد نم نھیلععن أزواجھم والواجب  إلى الخبر األقوال نم

)2(،"بعض جبتك متخرقة : " الكالم يفالقائل 
إلى   ھبا ابتدئ ترك الخبر عم يف 

)3(" ھبالخبر عن بعض أسبا
  .  

  

إذا ذكر اسم، وذكر اسم  ھأن یرى ھومعانیھ، ف يف اءالفر ھیلإ وھذا ما ذھب    

 الق: القعن الثاني،  خبررك اإلخبار عن األول، وأمعنى اإلخبار، ت یھف ھیلإ مضاف

كیف صار الخبر عن : القی ﴾ نصبرتي ااجوزأ ونرذيو منكم نوفوتي ينذالو ﴿:تعالى اهللا

؟ فذلك جائز إذا )  ینذال( الخبر عن  ونكی أنساء وال خبر لألزواج، وكان ینبغي الن

ل ویكون ا معنى الخبر، أن تترك األویھفا ھیلإ ذكرت أسماء مضافة ذكرت أسماء ثم

 نوم: ھبما أرید أعلم ـ إن المعنى ـ واهللا ذلك؛ ألن ن، فھذا مھیلإ الخبر عن المضاف

  ر ــــالخب ھـیف ل بال خبر، وقصد الثاني؛ ألن، فتترك األوصتا زوجھا تربھنعمات 

  

                                                             

  ) .  234( ـ سورة البقرة من اآلیة  1

         ، فصرفھ إلى "بعض " عن  بالتذكیر خبرا" بعض جبتك متخرق : " ولقیحق الكالم كان أن  یعني أن -2

  . " جبتك" 

  .  627/  2: ـ جامع البیان 3
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   : ھموأنشدني بعض: القوالمعنى، 

 )1(تــــلة حـذلـمال ارد مد رـیغـب       ھــلتقو سیق نـاب نإ دـي أسـنب

)2(فألقى      
   : ھل، ومثذل ھنأ ھلابن قیس، وأخبر عن قت 

  )3(اـمیتند أن انــبي ذـن أبى ابـعل      لةـمی حـیي الرـب تالـم ي إنـلعل

مالت  یتندم إن ابن أبي ذبان أن لعل: المعنى یتندما؛ وذلك ألن أن: الق ي ثملعل: القف

)4(﴾ مهاجوزأل ةيصو ااجوزأ ونرذيو منكم نوفوتي ينذالو ﴿:ھلقو ھلیح، ومثبي الر
 إال  .

العائد  ا أبین؛ وذلك ألنیھف، فكان اإلعراب ) ینذال( رجعت على : ھلقو ناء مھلا أن

)5(ضربتھ عبد اهللا: ، كقولكالذكر قد یكون خبرا نم
  .  

  

 أنال یجوز ) یتربصن : ( ھلقو ؛ ألناءالفر ھیلإ فقد رفض ما ذھب اججالزا أم      

یبدأ باسم وال یخبر  كذلك ال یجوز أنابط؛ ؛ لعدم وجود الر) ینذال( عن  خبرا ونكی

القول  وھذا :ونیوفكال القو: الق، ینالكوفیو اءالفرلمذھب  ھذا مخالف كما أن ،ھنع

 يفاألسماء إذا كانت مضافة إلى شيء، وكان االعتماد  ، أنبھمذھ ھوو اءالفرقول 

ن األول، وأغنى اإلخبار عن الثاني ك اإلخبار عرالثاني وتعن خبر اني، أالخبر الث

  : اءالفروأنشد . یتوفون یتربصن  ینذالوأزواج : وا فالمعنىالق. ل اإلخبار عن األو

  )6(اـمدتقی أن انـــي ذبـن أبى ابـلع       ةــلمی حـیي الرـب تـالم ي إنـلعل   

                                                             

  .  150/  1: من شواھد معاني القرآن ھو، وھلـ لم أقف على قائ 1

  .  627/  2): فألغى (  جامع البیان يفـ  2

       :المخصص ، و627/  2: ، وجامع البیان150/  1:معاني القرآن ینظر .ـ البیت لثابت بن كعب العتكي  3

  .  65/  7: ةي شواھد اللغة العربیراجع المعجم المفصل ف ، 75/ 13

  ) . 240(ـ من سورة البقرة من اآلیة  4

  .  151 ـ 150/  1: ـ ینظر معاني القرآن 5

، وأبو 627/  2: تفسیره يف بريالطذكرھا  يتال) أن تندما ( تخالف روایة ) ما أن یتقد(  اججالزـ روایة  6
  .    174/  13: المخصص يف، وابن سیدة 369/  1: اللسان يف، وابن منظور 222/  2: البحر المحیط يف انحی
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وھذا .  ھیلع یح میلةمالت بي الر م إليیتقد ابن أبي ذبان أن لعل: المعنى       

ما وضع الكالم إن ؛ ألنھنعث یبدأ باسم وال یحد القول غیر جائز؛ ال یجوز أن

ما یرفعھ االسم إن م محال؛ ألنھلقو نم أیضا ھود فلیس بصحیح، ویفللفائدة، فما ال ی

اسم  لم یأت ھألن؛ م باطلھل، فھذا على قوھیلعذكر عائد ، أو ھلاسم إذا ابتدئ مث

  . ھیلعكر عائد ذیرفعھ وال 

  

، وذكر قد جرى ابتداء)  ینذال( ذكر  ھذه المسألة عندي أن يف الحق ھو يذالو     

                       یعود ) یتربصن (  يف يذال یرمالضفصار )  ینذال( صلة بصلة األزواج قد جرى مت

صن أزواجھم، ومثل ھذا من یترب: ؛ كأنك قلت) ینذال( على األزواج مضافات إلى 

)1(ترث ابنتاه الثلثین: یموت ابنتین ترثان الثلثین، المعنى يذال: الكالم قولك
  .  

  

)  ینذال(  ذلك أن يفبب ، والساءالفرلرأي  رفضھ اججالزكالم  نوالواضح م       

ا رابط ھبخبر، ولیس ) یتربصن ( صلتھ، وجملة ) یتوفون ( اسم موصول مبتدأ، و 

یعود على المبتدأ  يذالابط ، فعدم وجود الر) ینذال( سوة ال تعود على نون الن ألن

 يفیطرح  يذالؤال ، والساججالزد عن مرفوضا اءالفر ھیلإ ذھب يذالجعل الوجھ 

جملة الخبر عدم وجود رابط یعود على المبتدأ ؟  يف اءالفرھل یجیز : ھوھذا المقام 

  أو ال یجیز ذلك ؟

جملة الخبر  يفابط وجوده الر أن اءالفركالم  نالمستفاد م والجواب أن       

ابط ھذه اآلیة لم یكن للر يف، ولكن ھنع، وال یجوز حذفھ أو االستغناء ضروري

یاق معنى الخبر، والس یھف ھیلإ ، فاالسم المضافھنعالمعنى اكتفاء  يف وجود؛ ألن

، وھذا ما سوغ مجئ )األزواج ( ـ ل ھوبل )  ینذال( ـ الخبر لیس ل على أن یدل

  . جملة الخبر دون رابط یعود على المبتدأ 

                                                             

  .  315 ـ 314/  1: ھبـ ینظر معاني القرآن وإعرا1 
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      :الق، فكشف ھذا الغموض؛ إذ وزاده إیضاحا اءالفررأي  بريالطوقد أخذ        

لم یقصد قصد  ھألنقیل متروك؛  ،)یتوفون  ینذال( :فأین الخبر عن: قائل القفإن " 

األقوال إلى الخبر عن  نابتدأ بذكرھم م ینذالم، فصرف الخبر عن ھنعالخبر 

  . معنى ما أرید بالكالم  ماھومف ة، إذ كان معروفاالعد نم نھیلعأزواجھم والواجب 

 ھبا ابتدئ ترك الخبر عم يفقة، بعض جبتك متخر: الكالم يفنظیر قول القائل  ھوو

 ص لماربالت نھیلعلواتي ، وكذلك األزواج الھبالكالم، إلى الخبر عن بعض أسبا نم

ابتدئ  نخبر م ، صرف الكالم عنربص بأسباب أزواجھنالت ألزمھنما كان إن

)1(" ھنعن قصده قصد الخبر بذكره، إلى الخبر عم
 .  

   

 كأبي عبیدة اةحالنذكره غیر واحد من  اءالفر ھب الق يذالالوجھ  على أن     
)2(

  

)3(،وابن فارس
  .  اةحالن ھلرأي نق ھووغیرھم، ف )5(،وأبي البقاء )4(،وسيوالط 

  

الخبر  فقوا على تحدید الخبر، فسیبویھ ذھب إلى أنلم یت اةحالن أن ومعروف      

)6(یتوفون منكم ینذالما یتلى علیكم حكم یفو: محذوف تقدیره
 .  

  

  والعائد محذوف ) صن یترب(  ھوالخبر  حین ذھب األخفش إلى أن يف      

)7(صن بعدھم أو بعد موتھمیترب: قدیروالت
  .  

  

                                                             

  .  627/  2: ـ جامع البیان1

  .  47/  2،  245 ـ 244/  1:ـ ینظر المجاز 2

  . وما بعدھا  358ـ ینظر الصاحبي، ص  3

   . 263 ـ 262/  2: التبیان ـ ینظر 4

  .  157/  1: ـ ینظر التبیان 5

  .  143/  1: ـ ینظر الكتاب 6

  .  189/  1: ـ ینظر معاني القرآن 7
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 )1(،ھبما یرفعھ اسم إذا ابتدئ االسم إن إن اججالزا عن قول أم      
 ھنمفھذا إشارة 

 ونیرصالبحول رافع المبتدأ والخبر؛ ف نییوفكالین وة بین البصرییفإلى مسألة خال

  .رافعھ يفا الخبر فاختلفوا االبتداء، أم ھو المبتدأ یرتفع بعامل معنوي إلى أن ذھبوا

 م إلى أنھنمحین ذھب فریق آخر  يفیرتفع باالبتداء وحده،  ھنأ فبعضھم ذھب إلى

یرتفع بالمبتدأ، والمبتدأ  ھنأ ، وفریق ثالث إلىالخبر یرتفع باالبتداء والمبتدأ معا

)2(یرتفع باالبتداء
  .  

 المبتدأ یرفع الخبر، والخبر یرفع المبتدأ فذھبوا إلى أن ونیوفكالا أم      
)3(

   .    

 

    یمكن أن نمسكھ على دلیال دإلى ھذا الخالف ال یع اججالزإشارة  وأعتقد أن 

مثل  ، كما أنتحدید رافع الخبر واضح يفین الخالف بین البصری ة أنخاص ،اءالفر

  . ورائھ  نخالف ال طائل م ھواإلعراب، ف يف ھلھذا الخالف ال أثر 

  

وجماعة الكوفة على  اءالفر ھیلإ ذھب يذالتحدید الوجھ  يفویجب االقتصار      

 اةحالنواھد، وذكر بعض للش اءالفرنقل  يفعلى الفلسفة والمنطق، وأرى  ال ،اعمالس

  .    ھیلإ تھ وما ذھبإثبات حج يفكفایة لرأیھ 

  

  

  

  

                                                             

  .  315/  1: ھبلقرآن وإعراـ ینظر معاني ا 1

  .  40ـ ینظر اإلنصاف، ص  2

  . نفسھ ـ ینظر  3



61 

 

    :        ھببناء الظرف وإعراـ  ثالثا

  عنفي موي اذه ﴿:تعالى ھلھذه المسألة من خالل قو يفرأیھ  بريالطأظھر       

)1(﴾ نيقادالص
معنى  فة؛ ألنمنصوب على الوقت والص ھنأ بنصب الیوم على " 

 سيل ام ولقأ نأ يل ونكي ام كانحبس الق ﴿:القتعالى أجاب عیسى حین  اهللا أن: الكالم

 )2(﴾ هتملع دقف هتلق نتك نإ قحب يل
 يززعال               نتأ كنإف ﴿:ىـــتعال ھــلإلى قو ...

)3(﴾ يمكاحل
افع یوم ینفع دق النافع أو ھذا الصھذا القول الن: ـ  وجل عزـ  ھل القف 

"افع دق النالصادقین صدقھم؛  فالیوم وقت القول والص
)4(

 .  

ھا ھبمة إذا أضیفت إلى المضارع أو ما شاھباألسماء الم أن اءالفرومذھب          

شأن األفعال الماضیة واألسماء  أنھاشنة جاز بناؤھا على الفتح، األسماء المتمك نم

 ھألن؛ بھویجوز أن تنص) ھذا ( ـ ب) الیوم ( ترفع : ھلقو: " ولقی. غیر المتمكنة 

 يف ھبویفعلون ذلك .  یھفمضى یومئذ بما : ت العربالقإلى غیر اسم، كما  مضاف

  : راعالش القموضع الخفض، 

  )5(ھلائسر ردـت ئایـش ذـئـمویى        كرأ الو ولــسرـال اءـثعشا لـنددر

)6(،﴾ ذئموي ابذع نم ﴿ ھلقو يفوكذلك وجھ القراءة  
) 7(﴾ذئموي يزخ نمو ﴿ 

ویجوز 

  وما أضیف إلى كالم  . عفالرموضع  يفموضع الخفض، كما جاز رفعھ  يفخفضھ 

                                                             

  ) .  119( ـ سورة المائدة من اآلیة 1

  ) .  116( ـ سورة المائدة من اآلیة 2

  ) . 118(ـ سورة المائدة من اآلیة 3

  .  171/  7: ـ جامع البیان4

وینظر ، ، 289اإلنصاف بال نسبة، ص ، و326/  1:للفراءمعاني القرآن  يف، وقد ورد ھلـ لم أقف على قائ 5
 . 671/  1: شواھد النحو الشعریة يفالمفصل المعجم 

 ي  فینظر السبعة . ، وھي قراءة ابن كثیر وأبو عمرو وابن عامر) 11( ـ سورة المعارج من اآلیة  6

  .  336، ص القراءات

 ي      فینظر السبعة . یر وأبو عمرو وابن عامر ، وھي قراءة ابن كث) 66( د من اآلیة ھوـ سورة  7

  .  336 ، صالقراءات
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  : راعالشھذا، كقول  يفما فعلت  ھبمخفوض فافعل  یھفلیس       

 )1(وازع بیــوالش حصأا ــألم تــلقو   ا ـبلى الصع یبشالم تباتع ینى حلع  

.   یوم، ولیلة، وحین، وغداة، وعشیة، وزمن، وأزمان، وأیام، ولیال يفوتفعل ذلك 

 يفما  یھف) 2(﴾ ونقنطي ال موي اذه ﴿:ھلوقو ﴾ نيقادالص عنفي موي اذه ﴿:ھلوقد یكون قو

 ﴿            :تعالى اهللا القكما  ﴾ نيقادالص عنفي موي اذه ﴿:وإن قلت ،﴾ عنفي موي ﴿:ھلقو

)3(﴾ سفن يزجت ال ماوي واقاتو
مثل ھذا  يف بصالنو ،كرة كان صواباتذھب إلى الن 

"القراءة  يفعلى ذلك جائز، وال یصلح  ھوفة، والص يفمكروه 
)4(

   .  

  

) یوم ( اباالبتداء، وأم مرفوعا) ھذا ( ة، جعل قابالساآلیة  يف) یوم ( فمن رفع       

       : وتقدیره ظرفا ھلجع ونكی أن: لوجھان، األو یھفف ھبنص نا مخبره، وأم ھوف

مان إلى الز العرب إذا أضافت اسم أن: ، والوجھ الثاني)ھذا یوم ینفع الصادقین ( 

ھذه اإلضافة إلى األفعال إضافة غیر  ما تفتحھ؛ ألنالفعل الماضي والمستقبل فإن

معنى  يفھذه الحال،  يفالجملة  ؛ ألن)ھذا یوم نفع الصادقین : ( قدیروالت محضة

 إمارتھ وقت: ؛ أياج أمیرام الحجتك أیرز: المصدر  ومن ذلك
)5(

  . 

طھ، دونما تصریح باسمھ ، وأخذ یغلاججالز منعھ اءالفر ھیلإ ما ذھب غیر أن      

 يف ھومضاف إلى الفعل، و ھألنمنصوب؛ ) یوم (  وزعم بعضھم أن: " الق ثیح

ین خطأ ال عند البصری ھوكل حال، و يفموضع رفع بمنزلة یومئذ مبني على الفتح 

   ھیلإ فعل مضارع، فاإلضافة یكآت یریدون ھذا یوم إتیانك؛ ألن یكآتیجیزون ھذا یوم 
                                                             

 يف، والكامل  327/  1: اء، ومعاني القرآن للفر 330/  2: ، ینظر الكتاب32ص  انھ،دیو يفـ البیت للنابغة 1
           91/  4، 16/  3: لشرح المفص يفبال نسبة  ھو، و506صناعة اإلعراب، ص  ، وسر107/  1: اللغة

      :، وشرح أبیات المغني175/  2 :، ومغني اللبیب42/  2: ، وشرح التصریح290/  1: ب، والمقر136/  8

7  /123  .  

  ) .  35( ـ سورة المرسالت من اآلیة  2

  ) .  48( ـ سورة البقرة من اآلیة  3

  .  327 ـ 326/  1: معاني القرآن -4

  .  151/  1: اھلـ ینظر إعراب القراءات السبع وعل 5
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        صدقھ؛ ألن یوم نفع زیدا: م یجیزون ذلكھنكلتزیل اإلعراب عن جھتھ، وال        

ضارع ا غیر م  الماضي غیر المضارع ، فھي إضافة إلى غیر متمكن، وإلى الفعل

"المتمكن 
)1(

  .  

  

 ، ولیس رفضھ ھذا إالاءالفررفضھ لمذھب  اججالزوالمالحظ على كالم        

مة على الفتح إذا ھبال یجیز بناء األسماء الم يذال البصري ھبلمذھ ومناصرة تقریرا

 اججالزنة، وواضح من كالم األسماء المتمك نھا مبھالمضارع أو ما شاأضیفت إلى 

 یوما نصب فعلى أن نوم: " ولقی ثیحظرف؛  ھنأب یوم على یقدر نص ھنأ أیضا

"رف منصوب على الظ
)2(

  .  

  

وھي مضافة إلى  روفالظ جواز بناء يف ینالكوفیأظھر رأي  العیني كما أن       

  : راعقول الش ھیمنعون ذلك، ومثال ونیرصالبالمعرب، و

)3(لـیلــق امرـكال نـیى حـلع مـیرني       كأن اهللا كرـما عي یـلمعت مـأل     
 

تعرب ونحوھما ) یوم ( ، و )حین ( لفظة  ؛ وذلك ألنیھفواالستشھاد : " العیني القف

" ونیوفكالوأجازه  ،ونیرصالب ا البناء فمنعھوأم... قبل معرب 
)4(

  .  

  

  ةروف، إذا كانت الجملة اسمیین باإلعراب للظوذكر ابن مالك رأي البصری      

كوا تمس ینذال، ینالكوفیرة بمضارع معرب، ورأى صحة مذھب ة مصدأو فعلی

     باآلیة الكریمة  قل، والعقل، مستشھدام ھذا بالنھبمذھ حروف، ویصحالظذه ھلبالبناء 

                                                             

  .  163/  1: ھبـ معاني القرآن وإعرا 1

  . .المصدر نفسھ ـ  2

  :من شواھد شرح التسھیل ھوو ذیل الفزاري،ھلـ البیت منسوب إلى موبال بن جھم المذحجي أو إلى مبشر بن ا3

  .   230/  3: معھل، وا 412/  3: ، والمقاصد النحویة176/  2 :، والمغني256/  3

  .  414/  3: ـ المقاصد النحویة 4
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)1(،﴾ نيقادالص عنفي موي اذه ﴿ :ةقابالس       
 ھیلإ المشار ، مع أن)الیوم ( بنصب  

 إعراب ا فتحةیھفعلت الفتحة ، فلو جعفالراء على بعض القر  فاقالت) الیوم (  وـھ

روف و المظروف حاد الظالستلزام ذلك ات) الیوم (  ھیلإ المشار ونكی أنالمتنع 

)2(،﴾ سفن كلمت ال موي ﴿:تعالى ھلذلك قو نوم
 قراءة يف 

)3(
 ىسمفم  بالفتحة، فتقرأ  

قراءة  يف، فال یكون غیره )یوم الدین (  ھوھذه القراءة، و يف" یوم ال تملك " 

  . أخرى 

  

مرفوع المحل وال  یھفة، وكون ما ھي بنائی انھذلك كون الفتحة  نلزم میف         

       ى داللة تعیین على المسم ا ال یدلمبعد قدیر ال یصلح إالھذا الت ؛ ألن)أعني ( ر یقد

غیر صالح ) أعني   (اه داللة تعیین؛ لذا تقدیر دال على مسم انھ) یوم الدین ( و

بمعرب  رةإلى جملة مصد یھفاإلضافة  مع أن قل بالفتح بناءن قابالسالبیت  وكما أن

  البناء ھل، فألن یثبت بناء ما أضیف إلى جملة مصدرة بمعرب أصأصلیا إعرابا

)4(رة بفعل معربھذه داللة عقلیة تقتضي بناء الجملة المصد وأولى  إذ إن أحق
  . 

 

 

 

  

  

                                                             

  ) .  119( ـ سورة المائدة من اآلیة  1

  ) .  19( ـ سورة االنفطار من اآلیة  2

   ، البن مجاھد القراءات يفالسبع  رینظ . المیم، والباقون بفتحھا  بضم)  موی( قرأ ابن كثیر وأبو عمرو  ـ 3

  .  364/  2: ا وحججھاھلالكشف عن وجوه القراءات السبع وعل ، و674ص 

  .  257 ـ 256 ـ 255/  3: ـ ینظر شرح التسھیل 4
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ین من البصری ذكر رأي كل ھإن كذلك، إذ ینالكوفیواختار ابن ھشام مذھب       

)1(ین،الكوفیو
"حیح جواز البناء والص: " القو 

)2(
  .  

  

على الخالف إذا  بھفنص ظرف جاء منصوبا كل إلى أن ونیوفكالوكما ذھب       

 المعنى، فإن كان ظرفا يفالمبتدأ  ھوخبر المبتدأ  ھ؛ ذلك ألنھبلمبتدأ وش وقع خبرا

أو  ر، سواء كان فعالینتصب بعامل مقد ھنأ إلى ونیرصالبلم یكن كذلك، وذھب 

 والبد للجر يتال)  يف( معنى  یھف فإن أو مكاني ظرف زماني ، فكلأو فاعال اسما

)3(ا رابطةھألن؛ ھبق شيء تتعل نا مھل
  .  

ین باإلعراب بالبناء، ومذھب البصری ینالكوفییوطي كذلك مذھب وأورد الس       

    أجاز على ھنأ ، بلالبناء مطلقا یھفالوقت نفسھ لم یمنع  يف ھنكلومنع البناء، و

)4(،ةالقل
  .م ھذا ھبمذھ يف ینالكوفیئ خطلم ی أنھبلذلك نلخص  

   

    ة برفعقابالساآلیة  روف، ذاكراھذه الظ يفبالبناء  الق نوخالف األشموني م       

)5(قابالسا، وكذلك البیت یھف)   یوم( 
  .  

  

روف، بل تبعھم العدید وا ببناء الظاستقل ینذال موحدھم ھ ینالكوفی فال نقول بأن     

ة على القل م أجازوهھإن، فھبوا حرصی ملبرأیھم وعلمھم، وإن  تدعی ینذال اةحالن نم

   . صحیحا وھذا ما أراه

  

                                                             

  .  175/  2: ـ ینظر المغني 5

  .  147ـ 146/  3: ، وینظر الدرر اللوامعقابالسالموضع نفسھ ـ المصدر  6

  .  406/  1: ، والتوضیح والتكمیل 36 ـ 35ص  اختالف نحاة الكوفة والبصرة، يفـ ینظر ائتالف النصرة  1

  .  885 ـ 884/  2: ، وشرح شواھد المغني231/  3: معھلـ ینظر ا 2

  .  477 ـ 476/  2: ـ ینظر شرح األشموني 3
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    :              مجئ اسم اإلشارة بمعنى االسم الموصولـ  رابعا

        : نحو) ي ذال( یكون بمعنى ) ھذا ( اسم اإلشارة  إلى أن ونیوفكذھب ال     

ال تكون ) ھذا (  أن ونیرص، ویرى البذاك زید الي قذال: أي) ذاك زید  الھذا ق( 

 )1(ي وكذلك سائر أسماء اإلشارة ال تكون بمعنى األسماء الموصولة ذبمعنى ال
  .

  . ر  ععلى الجواز بشواھد من القرآن والش ونیوفكوقد استشھد ال

 

خریج، لیس ھذا ي التف مقبوال ه وجھاین ویعتمده ویعدبري یأخذ برأي الكوفیوالط    

اللة على جواز اسم للد ونیوفكال ي استخدمھذد الاھیستخدم الش نراه فحسب بل

  : غ ، وھو قول ابن مفر)ي ذال( بمعنى  ) ھذا ( اإلشارة 

)2(قـیلـط ینـلــمحـا تذــوھ تـنــأم      ةارــإم كـیلـع ادـبعـا لـم: سدــع
  

 نمف اينالد اةياحل يف مهنع متلادج الءؤه منتاأه ﴿: ھ تعالىبري عند تفسیره لقولالط الق

)3(،﴾ يالكو مهيلع ونكي نم مأ ةاميقال موي مهنع اهللا لادجي
ثناؤه  یعني جل : "الق ثیح 

جادلتم یا معشر  ینذال، ھا أنتم "الحیاة الدنیا  يفم ھنعھاأنتم ھؤالء جادلتم " : ھلبقو

"الحیاة الدنیا  يفمن جادل عن بني أبیرق 
)4(

  .    

    : داھالشھذه المسألة من خالل البیت  يفالعیني ذكر رأي أھل الكوفة  كما أن    

   قـیلـط ینـلــمحـا تذــوھ تـنــأم     ةارــإم كـیلـع ادـبعـا لـم: سدــع

                                                             

  .  579ـ ینظر اإلنصاف، ص  1

، وأدب الكاتب 177/  2: معاني القرآن للفراء ھو، و170، ص ھانـ البیت لیزید بن مفرغ الحمیري، ینظر دیو2
  . 422/  2: وینظر جامع البیان . 442/  1: ، والمقاصد النحویة148/  2: ، واألمالي النحویة321ص 

  ) .  109( ـ سورة النساء من اآلیة  3

  .  335/ 5: ـ جامع البیان 4
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) ھذا (  أن وـــھ، و)لین ــــوھذا تحم: ( ھلقو يف یھفاالستشھاد : " الق ثیح       

" ینیوفكالعلى رأي )  يذال( جاءت بمعنى 
)1(

  .  

 اي كينميب كلت امو ﴿:تعالى ، إذ استشھد بقول اهللاءالفرعند  ویبدو الكالم واضحا      

)2(،﴾ ىوسم
مذھب  يف) بیمینك " (  :اءالفر الق ،)ھذه ( بمعنى  انھھ) تلك ( فمعنى  

) " يذال( توصالن كما توصل ) ھذه ( و ) تلك (  ؛ ألن)تلك ( ـ صلة ل
)3(

وكما  

أي      ) يذال( بمعنى  یھف) ھذا (  ، على أساس أنقابالسبالبیت  اءالفراستشھد 

)4(تحملین طلیق يذال: یرید
  .  

  

) تحملین ( و اسم إشارة) ھذا  ( ، ویرون بأنقابالسأي بالر ونیرصالب وال یعتد     

، ویظھر رأیھم بشكل ، وھذا طلیق محموالیھفقدیر ضمیر الخبر، فالت نحال م

  : ما یأتيیفأوضح 

  

 امحتج ین، رد، والبصریینالكوفیالحدیث عن رأي  نم ياألنبا رفبعدما فرغ        

موضع  يف) تحملین (  ؛ ألنیھفم ھلة فال حج: " ھل، بقوونیوفكال ھبعلى ما جاء 

قد حذف االسم  ونكی أن طلیق، ویحتمل أیضا وھذا محموال: الق ھأنكالحال 

"تحملین طلیق  يذالوھذا : قدیررورة، ویكون التالموصول للض
)5(

  .  

  

                                                             

  .  445/  1: ـ المقاصد النحویة 1

  ) .  17( ـ سورة طھ من اآلیة  2

  .  177/  2: ـ معاني القرآن للفراء 3

  .  قابالسـ ینظر المصدر نفسھ الموضع  4

  .  582ـ اإلنصاف، ص  5
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 داھالشالبیت  يفذكر  ھألن؛ ینالكوفیقول  ھبابن یعیش یعج یبدو لي أن يذالو       

)1(،تحملین طلیق ینذالو: ؛ أيھو يذالقدیر،الت قابالس
موضع آخر  يفذكر  ھنكلو 

 )2(ذلك يفذوذ ین یرون الشالبصری أن
 .  

  

 كينميب كلت امو ﴿ :تعالى ھلبقو ، واستدلینالكوفیوكما ذكر ابن عصفور رأي        

         يتالوما : ھبیقصد  تعالى اهللا ، بأنھبجاءوا  يذالقدیر ذلك الت ، منكرا﴾ ىوسم اي

بفعل  قامتعل ونكی أنـ كما یذكر ابن عصفورـ یحتمل ) بیمینك (  بیمینك ؟ ألن

 ونكی أنأعني بیمینك المشار، أو : ھذه الحال يفقدیر مضمر على وجھ البیان، فالت

المبتدأ  ؟ ألن) ھذا ( ـ ل ثانیا خبرا) تحملین (  ونكی أن، أیحتمل ھیلإ من المشار حاال

ھذه االحتماالت  فكل )3(،حامض ھذا حلو: ذلك نخبران، م ھل ونكی أنمن الممكن 

   .)يذال (ىبمعن) ھذا(تصدیق أن نم م، فراراھللقو ا ابن عصفور منكراھبجاء  يتال

 يفقدیر الت أن یرى أیضا ھوكذلك عند ابن ھشام، ف)  يذال( معنى ) ھذا ( ط عولم ت

 وھذا طلیق محموال: ، أيقابالس داھالشالبیت 
)4( 

  .  

 ونیوفكال ھلجھ يذال، )ذا ( االستفھامیتین على )  من( أو ) ما ( م واشترط تقد      

)5(؛﴾ مكبر لنزأ ااذم ﴿ :تعالى ھلذلك قو نم
      أنزل ربكم ؟ وكذلك فإن يذالما : أي  

)6(؛ذا لقیت من
  على مجئ قاطعا على إنكاره إنكارا لقیت ؟ وھذا یدل يذال من: أي 

  ) .  من( أو ) ما( ـ غیر سبقھا ب نم يذالبمعنى ) ھذا ( 

  

                                                             

  .  16/  2: ـ ینظر شرح المفصل 1

  .  23/  4: ـ المصدر نفسھ 2

  .  191 ـ 190/  1: ـ ینظر شرح المقرب 3

  .  124/  2: والمغني ،162/  1: ـ ینظر أوضح المسالك 4

  ) .  30( ـ سورة النحل من اآلیة  5

  .  205 ـ 204/  1:، وشرح األشموني290 ـ 289/  1: معھل، وا147 ـ 145الذھب،ص  رـ ینظر شرح شذو6
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م ھألن؛ ینوفیالكعلى رأي  دالر يفال ینھض  داھالشھذا البیت  أن كر كذلكذو     

.محذوف ، وعائده)تحملین ( اسم موصول، وصلتھ لفظة ) ھذا (  یرون أن
)1( 

      

قد تكون اسم إشارة، إذا كانت بمعنى اسم إشارة حتى ولو ) ذا (  وذكر اآلخر بأن

)2(﴾ هنذإب الإ هدنع عفشي يذال اذ نم ﴿:ىالعت ھلوقكا االستفھام، ھیلعم تقد
 أیضا عدوت 

)3(﴾ مكبر لنزأ ااذم ﴿:ىالعت ھلوقكإذا كانت بمعنى االسم الموصول  موصوال اسما
  .  

 داھالشالبیت  يفما جاء  وفة، وكما أنح البغدادي بشذوذ ما ذكره أھل الكوصر    

 )4(ةعریرورة الشالض كان ألجل قابالس
 .  

  

  : داھالشقد أنشد البیت  اءالفر موضع آخر أن يفوكما ذكر العیني كذلك      

  )5(وراــجوا الحدــھـم دــالء قــا الـنلیـع       ھــــنم نــأما بــناؤـا آبـمــف

) ینذال( بمعنى ) الالء ( مجئ  ھو: یھف داھالشو
)6(

  .  

  

مجئ  ھو يذالصریح الواجب ـ كما سبق ـ بالت یبدو واضحا اءالفرورأي       

  . أسماء اإلشارة بمعنى األسماء الموصولة 

  

                                                             

  .  382 ـ 381/  1: ـ ینظر شرح التصریح1

  ) .  255( سورة البقرة من اآلیة   ـ2

   .130 ـ 129شرح قطر الندى وبل الصدى، ص  تھذیب وإغناء  ، وینظر) 30( ـ سورة النحل من اآلیة 3

  .  515/  2: ـ ینظر الخزانة4

   188/  1: ، وشرح المقرب163/  3: من شواھد معاني القرآن للفراء ھوـ البیت لرجل من بني سلیم، و5

  .  429/  1: ، والمقاصد النحویة194/  1: وشرح التسھیل

  .  429/  1: ـ ینظر المقاصد النحویة6
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     :ىالعت ھلوقكتأتي لجمع اإلناث العقالء، ) الء ال(  ه ابن عصفور عن أنوینو        

)1(،﴾ مكائسن نم يضاحمل نم نسئي يئالالو ﴿
: لغیرالعقالء، ذلك نحو وكما تأتي أیضا 

)2(دةیفالكتب الالئي اشتریتھا م
  .  

  

) الالتي ( ورودھا بمعنى  ھو) الالء (  يفر ھوالمش ویرى ابن مالك بأن       

                         ا أنیھفحیح ، فالصقابالس داھالشالبیت  يفھي  يتال، ) ینذال( ا قد ترد بمعنى ھنكلو

) الالء ( جمع ) الالئین ( ا یعقل، وأم من ھب ، مرادا) يذال( ـ جمع ل)  ینذال( 

)الالتي ( ، ومرادف )الالء ( جمع ) الالءات (  ، كما أن) ینذال( ومرادف 
)3(

  .  

  

القرآن  يفباعتمادھم على ما جاء  ذه المسألة، كان نابعاھب ونیوفكالك وتمس     

)4(،﴾ مهنع متلادج الءؤه منتاأه ﴿ :ىالعت ھلي قوفالكریم، كما 
 نم توكذلك كما ذكر 

      ھلا قوللحال، وأم كوا باألصل، واستصحابافقد تمس ونیرصالبا ، وأمسابقة آیات

كید منصوب الموضع على االختصاص، أو التأ) ھؤالء ( ـ ة، فقابالساآلیة  يفتعالى 

 كلت امو ﴿:تعالى ھلبقو قابالس اءالفرا استشھاد منادى مفرد، وأم ھو، أو )أنتم ( ـ ل

      شيء ھذه  أي: ایھفقدیر والت) ھذه ( ا إشارة بمعنى ھإن، ف﴾ ىوسم اي كينميب

.)5(بیمینك
   

  

                                                             

  .  163/  3: ، وینظر معاني القرآن للفراء) 4( ـ سورة الطالق من اآلیة  1

  .  199/  1: ـ ینظر شرح المقرب 2

  .  195ـ  194 ـ 193/  1: ـ ینظر شرح التسھیل 3

  ) .  109( ـ سورة النساء من اآلیة  4

  .  68 ـ 67ـ ینظر ائتالف النصرة، ص  5
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ذكر البیت  ، فبعد أنینالكوفییخ خالد األزھري مع مذھب رأي الش حظوأل      

بدلیل عود ضمیر جمع ) األلى ( مكان ) الالء ( فأوقع : " الق ،قابالس داھالش

"ا ھنمأشھر )  ینذال( ، و ) ینذال( بمعنى ) األلى ( و اھیلعالذكور 
)1( 

.  

 

وا شأننا وجعلوا حجورھم لنا لحأص ینذاللیس آباؤنا : " ھأنب یھفر المعنى وقد قد    

"علینا من ھذا الممدوح  كالمھد؛ بأكثر امتنانا
)2(

  .  

  

    ا آراء عدةیھفالحدیث عن ھذه المسألة، فقد ذكرت  نیخلو م كتاب وال یكاد    

تبع مذھب  نم مھنمكالم أھل الكوفة، وح صح نم مھنمة، وبالقلوصفھا  نم مھنمف

 )3(،أھل البصرة
 ما خطأیھفكال المذھبین، وال یرى یجیز نم مھنمو 

)4(
  .  

  

ما یكون ال یرى اإلنكار المطلق، بل رب اةحالنمذھب أغلب ھؤالء  وكما أن      

المذھب الكوفي یجیزون ذلك على  نجد أن ة،ذوذ، أو القلرورة، أو الشألجل الض

    .اإلطالق 

  

  

  

 

                                                             

  .  133/  1: ـ شرح التصریح1

  .  قابالسالموضع نفسھ ـ المصدر 2

، والتوضیح 263/  1: ، والدرر اللوامع185/  1: ، وشرح األشموني287 ـ 286/  1: معھلـ ینظر ا3
  .    109 ـ 108/  1: والتكمیل

  .  463 ـ 462/  1: ھـ ینظر معاني القرآن وإعراب 4
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 :حذف الموصول وبقاء صلتھـ  خامسا 

  ھلقو يفحذف الموصول وبقاء صلتھ  يف ینالكوفیمذھب  بريالطأوضح        

)1(،﴾ هعاضوم نع ملكال ونفرحي وااده ينذال نم ﴿:تعالى
: ثناؤه جل ھولقول: " الق ثیح 

ألم تر إلى : اهنعم ونكی أن: أحدھما: التأویل نوجھان م ﴾ ونفرحي وااده ينذال نم ﴿

           :ھلكون قویف. فون الكلم ھادوا یحر ینذال نالكتاب م نم أوتوا نصیبا ینذال

 نم ةالعربیعامة أھل كانت وإلى ھذا القول  ) . ینذال ( صلة نم ﴾ وااده ينذال نم ﴿

 ونكی أن: امھنمواآلخر  . ﴾ ونفرحي وااده ينذال نم ﴿:ھھون قولة یوجلكوفأھل ا

محذوفة من  ) ن م ( فتكون.  مواضعھ نف الكلم عیحر نھادوا م ینذال نم: اهنعم

 يفلو ذكرت  )ن م(  ا، وذلك أنھیلع ﴾ وااده ينذال نم ﴿:ھلالكالم اكتفاء بداللة قو

 نا ممن: ، والعرب تقولاھیلع ) نم ( ، فاكتفى بداللة) نم (ـ ل الكالم كانت بعضا

      ، فتحذف قولھا من ال یذاك، ومن ولقا من یمن: ، بمعنىھولقا ال یومن ذلك ولقی

ة من أھل وإلى ھذا المعنى كانت عامة أھل العربی...   ھیلع اكتفاء بداللة من)  نم( 

كانوا  مھإن غیر ﴾ ملكال ونفرحي وااده ينذال نم ﴿: ھھون تأویل قولالبصرة یوج

فون ھادوا قوم یحر ینذال نم: عندھم اهنعم ، كأن)القوم ( ي ذلك المضمر ف: ونولقی

"الكلم 
)2(

  .  

 

ذا ھلحذف الموصول وبقاء صلتھ، وقد اشترط  اءالفراعتنقھا  يتالاآلراء  نفم       

   ونـفرحي وااده ينذال نم ﴿: تعالى ھلقو: " ولقیالجارة، )  نم( بعد  ونكی أنالحذف 

                                                             

  ) .  46( ـ سورة النساء من اآلیة  1

  .  150 ـ149/  5:ـ ینظر جامع البیان 2
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 ايبصن واتوأ   ينذال ىلإ رت ملأ  ﴿ :ھلشئت جعلتھا متصلة بقو إن ﴾ هعاضوم نع ملكال     

 تكان شئت وإن ﴾ هعاضوم نع ملكال ونفرحي وااده ينذال نم ﴿  )1(﴾ ابتكال نم

 نوذلك م .فون الكلم ھادوا من یحر ینذالمن : ة مستأنفة، ویكون المعنىــــمنقطع

ا ال ذلك، ومن ولقیا من: ونولفیقمبتدأ الكالم؛  يف)  نم( یضمروا  أن: العرب كالم

 اهللا القت عن المعنى المتروك، فلذلك أد ھنمبعض لما ھي )  نم(  وذلك أن. ھولقی

)2(،﴾ وملعم امقم هل الإ انم امو ﴿:تبارك وتعالى
)3(﴾ اهدارو الإ منكم نإو ﴿:القو 

 القو 

  : ةمذو الر

  )4(لـمھالب نـیعال ةـعمي دـثنی رــوآخ          ھل قـابـس ھـدمع مھنموا وـلظ ف

 فات إالالص نشيء م يف)  من( وال یجوز إضمار .  ابقس ھدمع م منھنم: ریدی

  : القأشتھیھا،  ولست)  يف(  يف راعالشا ھالق، وقد ھبأتك نب يذالعلى المعنى 

 )5( مـسیـمو بـسح يفا ـھلضفـی      مـثأـت مـا لــھموـق يفا م لتــق وـل

         ك تجد معنىألن)  يف(  يفما جاز ذلك وإن. لغة  ) تیثم(  ویروي أیضا       

نا دون ذلك یفنا صالحون ویف: ك تقول، أال ترى أنھیلإ بعض ما أضیفت ھنأ)  نم( 

 ار منالد يف  ذلك، وأنت ترید ولقیار الد يف: تقول ا، وال یجوز أنمن: ك قلتفكأن

)6(إلى جنس المتروك)  يف( ا یجوز إذا أضفت مذلك إن ولقی
  .  

جائز )  يف( حذف الموصول بعد  یرى أن ھنأ أیضا اءالفرویالحظ على كالم        

  . ة كان على قل وإن
                                                             

  ) .   44( ـ سورة النساء من اآلیة 1

  ) .  164( ـ سورة الصافات من اآلیة  2

  ) .  71( ـ سورة مریم من اآلیة  3

  .  66/  2: الدرر يفبال نسبة  ھوو.  219، ص انھدیو يفـ البیت لذي الرمة  4

    :شرح المفصل يفاألسود الجماني  ، وألبي 550،صوالخصائص 345/  2: الكتاب يفبال نسبة  البیت ـ 5

أو لحمید األرقط  ھل، و63 ـ62/  5: خزانة األدب يفلحكیم بن معیة و، 18/  2: شرح التصریح يف، و59/  3
 19/  6: الدرر يف

  .  271/  1: ـ ینظر معاني القرآن 6
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واب ي ھو أولى بالصذوالقول ال: " الق ثیح ھبري بصوابوإلى ھذا یرى الط      

      نم أوتوا نصیبا ینذالمن صلة  ﴾ وااده ينذال نم ﴿:ھقول الق ي ذلك قول منعندي ف

اس، وھم الیھود       الن نفتین من صفة نوع واحد موالص الخبرین جمیعا ألن الكتاب،

 )1(.﴾ ابتكال نم ايبصن واتوأ ينذال ىلإ رت ملأ  ﴿:ھي قولصفتھم ف وصف اهللا ینذال
                

 ونكی أویل، فال حاجة بالكالم إذ كان األمر كذلك إلى أنوبذلك جاء تأویل أھل الت

"متروك  یھف
)2(

  . 

    

 ذلك بأن ال، معلاءالفر ھیلإ ح بفساد وإبطال ما ذھبفقد صر اججالزا أم      

      :المعنى ینیوحالنبعض  القو: ولقی، وتبقى صلتھحذف الموصول االسمي ال ی

ال  ھألن، وھذا ال یجوز؛ ) نم( ، فجعل یحرفونھ صلة فونھیحر نھادوا م ینذال نم

 : راعالشوكذلك قول . یحذف الموصول وتبقى صلتھ

  مـسیمو بـسح يفا ـھلـیفض         مـثتی مـا لـھموـق يف ام تلـق وـل

    ) نم( ما یجوز مع ھذا إن أن ونویحالنوزعم . ا ھلقومھا أحد بفض يفالمعنى ما 

م یھفما : ، ولو قلت)ما بقى دلیل على ما ألقى یف( جائز إذا كان  ھوو) .  يف( و

ما عندھم : والمعنى.  واحدا جوازا ذاك، جازا جمیعا ولقیذاك، أو ما عندھم  ولقی

 ذاك ولقیأحد 
)3(

 .  

  

  

  

                                                             

  ) .  21( ـ سورة آل عمران من اآلیة  1

  .  150/  5: ـ جامع البیان 2

  .  58 ـ 57/  2: ھبـ ینظر معاني القرآن وإعرا 3
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  : یالحظ على كالمھ ما یلي اججالزف  

ال یجیزون  ونیرصالب؛ فاءالفر ھبأ ما خطیفین البصری تفق معی اججالز إن: الأو

)1(حذف الموصول االسمي مع بقاء صلتھ
رون جواز حذف یف ونیوفكالا أم.  

)2(الموصول وبقاء صلتھ
  . البصري  ھبمناصرة لمذھ ھو انھ هفرد.  

م أجاز ھلجواز حذف الموصول وبقاء صلتھ لوجدنا ج يف اةحالنبعنا آراء لو تت: ثانیا

)3(،؛ كاألخفشحذف الموصول وبقاء صلتھ
 )4(،مخشريوالز 

. )5(انحیوأبي 
حین  يف 

)6(ھلعلى ما قب معطوفا ونكی أنأجاز ابن مالك حذف الموصول بشرط 
  .  

ما ظاھره جواز حذف الموصول وبقاء صلتھ، وذلك  اججالزكالم  يفوقع  :ثالثا

 فختسم هو نمو هب رهج نمو لوقال رسأ نم منكم اءوس ﴿ :تعالى ھلض لقوعندما تعر

 )7(﴾ ارهالنب بارسو لياللب

مستتر باللیل  ھویل، أي مستخف بالل ھوومن  : "الق .

    يفھار ظاھر بالن ھوأي من  سارب بالنھار، ھوومن  ھار،الن نیل أستر موالل

 )8(" ھبسر
 .  

  على جواز حذف الموصول مع بقاء صلتھ خیر دلیل على انحیكالم أبي : رابعا

   یذھب إلى  نعند م ) أل( وحذف الموصول االسمي غیر: " ولقیذلك  يفو ذلك،

  ال یقیسونھ فقد  ونیرصالبكالم العرب، وإن كان  يفاسمیتھا لفھم المعنى جائز شائع 

  

                                                             

المحذوف الموصوف  غیرھا من الشواھد ـ أن يفـ و اءالفرساقھا  يتالھذه الشواھد  يف ونیرصالبیقدر  ـ 1
       :  ، والمقتضب345/  2: ینظر الكتاب. ھنعالصفة أقیمت مقام الموصوف فأغنت  ولیس الموصول، وأن

         : ، وشرح المفصل550، والخصائص، ص 263 ـ262/  2: واألصول البن السراج ،139 ـ137 / 2

  .    323/  2، 317/  1:ةیف، وشرح الكا58/   3

   379ـ ینظر مجالس ثعلب، ص   2

  .  203/  1: ـ ینظر معاني القرآن 3

  .  46/  2:ـ ینظر الكشاف 4

  .  640/  1: ـ ینظر البحر المحیط 5

  .  235/  1: ـ ینظر شرح التسھیل 6

  ) .  10( ـ سورة الرعد من اآلیة  7

  .  141/  3: ھبـ معاني القرآن وإعرا 8
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  : بعض طیئ الققاسھ غیرھم، 

)1(انـــیوــتسـی اعـــطأ اهوـــــھو         مزــحو اطـــیتاح ھـــبأد يذـــالا م
  

"أطاع  يذالو: أي
)2(

  .  

  

  اةحالن نكثیر م ھب القحذف الموصول وبقاء صلتھ قد  ا سبق نستنتج أنومم       

  . عدم تجویزه ذلك  يفاج جة للزوال حج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .    281/  2: من شواھد مغني اللبیب ھوو.  640/  1: البحر المحیط يفـ البیت من غیر نسبة 1 

  .  640/  1: ـ البحر المحیط2 



77 

 

  :     لةجملة الص يفحذف العائد ـ  سادسا

 يزجت ال ماوي واقاتو ﴿:تعالى ھلھذه المسألة من خالل قو يفبرأیھ  بريالطح صر      

)1(﴾ ئايش سفن نع سفن
نفس عن نفس  یھفال تجزي  قوا یوماوات: ل ھذه اآلیةفقد أو  

)2(ال تجزیھ نفس عن نفس شیئا قوا یوماوات: ھلتأوی ونكی أن وجائز أیضا. شیئا
.  

  

         :تعالى ھلض لقوعندما تعر اءالفر، فقد ذكر ونیوفكال ھیلإوھذا ما ذھب      

: الق)  یھف( حرف الجر انھالمحذوف ھا أن ﴾ ئايش سفن نع سفن يزجت ال ماوي واقاتو ﴿

)3( فةاء وحدھا ومرة بالصھلة بالیلة ذكرھا مرقد یعود على الیوم وال ھإنف
جوز یف 

ال : تظھرھا فتقول فة، ثم، وتضمر الصشیئا عن نفس ال تجزي نفس: ذلك كقولك

  .نفس عن نفس شیئا  یھفتجزي 

لو أجزت : ولقیالت، والص يففة  وكان الكسائي ال یجیز إضمار الص     

غیره  الق، ویھفتكلمت  يذالتكلمت وأنا أرید  يذالأنت : ألجزت انھإضمارھا ھا 

مثل ھذه المواضع  يفما یضمر اء وال تكون، وإنھلأھل البصرة ال نجیز ا نم

  : فة، وقد أنشدني بعض العربالص

)4(لوـا حذو زـنـا عي ذـنتیفأل          ول ــح اهزـنت وــل موـی با رـی
  

  

  

 

                                                             

  ) .  48( ـ سورة البقرة من اآلیة 1

  .  345 /  1: ـ ینظر جامع البیان2

  .  314ینظر مدرسة الكوفة، ص . حرف الجر عند البصریین  ھلیقاب يفـ الصفة مصطلح كو3

  . من مراجع  ر لديما توفیفعلى قائل أو على نسبة  ھللم أعثر  ـ4
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  : وأنشدني آخر

 امــنا سـھـطـــالـخ دـــبــكب            الما السھحبص تــحبص دــــق

  )1(امـــعا الطــھبحــی ةــاعــس يف

فة الص ؛ ألنھأدخل على نفسا، ولیس یدخل على الكسائي ما یھف ولم یقل یحب      

   يفأتیتك یوم الخمیس، و: ك تقولما، أال ترى أناھنعماء متفق ھلھذا الموضع وا يف

ا ك، فلمیفكلمتك، كان غیر كلمت : ، وإذا قلتیوم الخمیس، فترى المعنى واحدا 

             كانم)  يف( وال إضمار )  يف( اء مكان ھلاختلف المعنى لم یجز إضمار ا

) اءھلا( 
)2( 

 .  

  

یجیزون حذف الجار  ینذال ینالكوفی اةحالن نم اءالفر أن اججالزوقد ذكر           

: الق ثیح ھنع، أو یكنى ح باسمھیصر فة، وذلك دون أنجملة الص نوالمجرور م

)  يف(  سائغ؛ ألن انھھا)  یھف( ال تجزیھ، وحذف : ، وقیلیھفأي ال تجزي : ومعنى

أتیتك : الیوم، فإذا أضمرت، قلت يفوأتیتك  أتیتك الیوم،: رف محذوفة، تقولمع الظ

  : لرجل من بني عامر راعالش القأتیتكھ، : ، ویجوز أن تقولیھف

)3(ھـــلافول نــاھالن نعى الطوـس یاللـق      راــامـعو اـیملـس اهـندـــھش اـمویو
  

روف الظ اء؛ ألنھلا انھالمحذوف ھا  إن: ینیوحالنبعض  الق، ویھفد شھدنا اأر

  ینالكوفی نوجماعة م ونیرصالبو. وھذا قول الكسائي . عنده ال یجوز حذفھا 

) یھف( المحذوف  إن: ونولقی
)4(

  .  

  
                                                             

  .   213/  2: ، وتاج العروس289/  1: ، ولسان العرب1318الجمھرة،  يفـ غیر منسوب 1

  .  32 ـ 31/  1: ـ ینظر معاني القرآن2

بال نسبة  ھو، و)جزي (  144/  14: ، ولسان العرب46/  2: شرح المفصل يفـ البیت لرجل من بني عامر 3
، وخزانة 203/  1: امعھول، وھمع ا162/  2: ، ومغني اللبیب147/  1: ، والمقرب105/  3: المقتضب يف

  .   701، وینظر المعجم المفصل، ص  202/  8، 181/  7: األدب

  .  128/  1: ھبـ ینظر معاني القرآن وإعرا4
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 ھلقو يف رامقد ك محذوفاانھ فقون على أنیت اةحالن ا سبق أنمم نالحظھ يذالو     

 حول تقدیر ولكن الخالف واقع ﴾ ئايش سفن نع سفن يزجت ال ماوي واقاتو ﴿:تعالى

)1(،المحذوف؛ فقد ذھب سیبویھ
 )2(،واألخفش 

)3(،دربالمو 
     انھ المحذوف إلى أن 

روف الظ ؛ ألنانھ) اء ھلا( ذلك یعود إلى عدم جواز تقدیر  يفبب والس)  یھف( 

)4(اھریغ نما وال یحذف ھنمیحذف 
  .  

  

موضع  يفالجملة ": تجزي نفس : " الق ثیحولكن العكبري ذكر الوجھین       

حذف الجار والمجرور  ، ثمیھفتجزى : العائد محذوف، تقدیرهنصب صفة الیوم، و

 القو. غیرھا  يفا ما ال یجوز یھفا، ویجوز یھفسع روف یتالظ عند سیبویھ؛ ألن

بعد  ھب، فتصیر تجزیھ، فإذا وصل الفعل بنفسھ حذف المفعول ) يف ( تحذف: غیره

 )5(ذلك
 .  

  

 ونكی أنعلى ) اء ھلا(  انھتقدیر المحذوف  ونكی أنح فقد رج انحیا أبو أم       

 أنجوز فیابط محذوف وھذه الجملة صفة للیوم، والر: " القساع، الحذف على االت

حذف  بالفعل، ثم یرمالضصل ، فحذف حرف الجر، فاتیھفال یجزى  قدیرالت ونكی

أبي  ، وھذا اختیارساعاات الأو یرمالضكون الحذف بتدریج، أو عداه إلى فی یرمالض

)6(علي
)7(" روإیاه نختا 

 .  

  

                                                             

  .  386/  1: ـ ینظر الكتاب1

   . 67/  1: ـ ینظر معاني القرآن2

  .  106/  3: ـ ینظر المقتضب3

  .  221/  1: ـ ینظر إعراب القرآن للنحاس4

  .  59/  1: نـ التبیا5

  .  45 ـ 44/  2: ـ ینظر الحجة6

  .  189/  1: ـ البحر المحیط7
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على الكسائي لعدم  یرد ھنكلیجیز الوجھین،  ھنأ كالمھ نفالواضح م اءالفرا أم     

لجواز  ﴾ ئايش سفن نع سفن يزجت ال ماوي واقاتو ﴿:ىالعت ھلي قوف)  یھف( تقدیره  ھلقبو

تقدیر  یھفال یجوز  يذالوالموضع . المعنى واحد  ؛ ألنانھتقدیر الجار والمجرور 

  . ما ھنممع واحد  فقاإذا كان المعنى مت یرمالضالجار والمجرور مكان 

  

وقد أجاز بعض .  ھیلإ ین على ما ذھبواالبصری فق معیت اءالفر فإن ما تقدممو      

)1(،كاألخفش انھاء ھلتقدیر ا اةحالن
)2(،والعكبري 

)3(،انحیوأبي  
 ھنأ ومعنى ھذا 

 ال ماوي واقاتو  :تعالى ھلكون قو يفبیدي رجي الزالشعاء اد يفتناقض كبیر   یوجد

 ذكر أن ثیح، ینالكوفیوین محل خالف بین البصری ﴾ ئايش سفن نع سفن يزجت

)4(اءھلا انھھا  المحذوف إن: ونولقیین البصری
  .  

  

جماعة  ذكر أن اججالز ألن ؛عاءد ھذا االدذكرناھا تفن يتالة األدل والواقع أن       

 اءالفر نا عرفنا أنعن أن تقدیر المحذوف، فضال يفین یوافقون البصری ینالكوفی نم

 .أجاز رأي الكسائي نین مالبصری نم أضف إلى ذلك أن.  ھلعلى الكسائي قو قد رد

    .    بیدي لیس صحیحاالز ھیلإ ما ذھب ھذا أن يفواب الص

  

  

 

                                                             

:   ینظر معاني القرآن. اء ھلا" ال تجزي : " ىالعت ھلي قوفتقدیر المحذوف  ونكی أنـ ذھب األخفش إلى جواز 1

  .  68ـ  67/   1

  .  59/  1: ـ ینظر التبیان2

  .  189/  1: ـ ینظر البحر المحیط3

  .  87ـ ینظر ائتالف النصرة، ص 4
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   :     ) خیرا (  نصبـ  سابعا

         :تعالى ھلنصب قو ھلأج نم يذالب بالس يف ینالكوفیرأي  بريالطذكر        

) 1(﴾ مكل اريخ وانآمف ﴿
على )  خیرا( نصب : الكوفة يیوحنبعض  الق: القف 

" فآمنوا : " ھل، وذلك قوالكالم قد تم نم ھلما قب الكالم؛ ألن نم ھلا قبالخروج مم

كالم بعد تمامھ على نحو  ھبصل ات ثم خبر كان تاما كل يفوالعرب تفعل ذلك 

ق لك، وات لك، ولو فعلت ذلك خیرا خیرا لتقومن: ، فتقولھلبما قب" خیر " صال ات

 ق اهللاتت إن: كقولك عفالرب ، فال یكون إالا إذا كان الكالم ناقصاوأم) 2(لك خیرا اهللا

)3(﴾ مكل ريخ واربصت نأو ﴿:ىالعت ھلي قوفلك، كما  خیر
   .  

 

  خیر لكم ھوفآمنوا : أصل الكالم ألن  "خیر " يف بصالن: مھنموذھب آخر     

          معرفة ھلقب يذالو ،ھلصل الكالم بما قبمصدر ات ھو يذال"  ھو" ا سقط فلم

 قم فالقیام خیر: الفعل نم اإلضمار بالمعرفة؛ ألن ھلصاصب التنكرة، فانت" خیر" و 

)4(ل باألولصا سقط اتلك؛ فلم وال تقم فتترك القیام خیر لك
  .  

  

 نألكثر م ھولم یشرح"  خیرا" لم یذكر سبب نصب  اءالفر أن اججالزوقد زعم      

: الكسائي القو"  خیرا" تفسیر نصب  يف ةالعربیاختلف أھل : " الق ثیحھذا 

: ام نحو قولكالكالم الت يفالعرب  ھلوھذا تقو: القالكالم،  نصب لخروجھ مانت

  . لك  إن تنتھ خیر: واالقرفعھ ف لك، فإذا كان الكالم ناقصا خیرا لتقومن

  

                                                             

  ) .   170( ـ سورة النساء من اآلیة  1

  .  142/  4: ینظر البحر المحیط. ـ مذھب الكسائي وأبي عبیدة  2

  ) .  25( ـ سورة النساء من اآلیة  3

   .  41/  6: ـ ینظر جامع البیان4
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صفتھ   نم ھوصل باألمر ومت ھألن" لكم  خیرا ":ھلذا وقوصب ھانت: اءالفر القو    

     ةـــــمعرف ھو، وھلصل بما قبات ھوا سقطت لك، فلم خیر ھوانتھ : ولك تقأال ترى أن

 نم وال شرحوه بأكثر ھوالمنصوبات  أي نوال الكسائي م ھو ولم یقل.  صبفانت

)1(؛ھذا محمول على معنى إن: ینالخلیل وجمیع البصری القو .ھذا 
: قلت  ك إذاألن 

لك   انتھ وائت خیر: ك قلتغیره، كأن يف ھل، فأنت تدفعھ عن أمر وتدخانتھ خیرا

)2(وأنشد الخلیل وسیبویھ. لك خیر ھوما یفوادخل 
 : قول عمر بن أبي ربیعة 

  )3( الـھـــسا أمـھنـیب اـبرـال وأ        كالـم يـتحرــس ھـیدـاعوـــف

"أسھال  یتي مكاناا: الق ھأنك
)4(

  .  

  

        يف بصالنتحدید وجھ  يف لوجدناه واضحا اءالفركالم  يفنا إذا دققنا غیر أن       

، فحذف الموصوف وأقام ) إیمانا( صفة لموصوف محذوف تقدیره  ھوف"  خیرا" 

 نم ھألنباألمر؛  ھلصامنصوب بات ) خیرا( : " ھلقو ھیلع فة مقامھ، وقد دلالص

على ذلك، ألم تر الكنایة عن األمر تصلح قبل الخبر، فتقول  صفة األمر، وقد یستدل

 ھلصل بما قبات)  ھو( لك، فإذا سقطت  قاء خیرأي االت: لك خیر ھو ق اهللات: جلللر

"معرفة فنصب  ھوف
)5(

  .  

"  خیرا" عدم توجیھھ لنصب اءالفرإلى  اججالزنا نستغرب أن ینسب والواقع أن     

على "  خیرا" يف بصالنوجھ  على أن اءالفرروا كالم فس اةحالنحین نجد أغلب  يف

     : ﴾ مكل اريخ وانآمف ﴿: "ض لآلیة قائالحاس یتعرنعت لمصدر محذوف؛ فالن ھنأ

                                                             

  .  283/  1: ـ ینظر الكتاب 1

  . ق ابنفسھ الموضع السـ المصدر  2

 يفأو لغیره من الحجازیین  ھل، و283/  1: ، ینظر الكتاب 49، ص انھدیو يفـ البیت لعمر بن أبي ربیعة  3
) وعد (  462/  3: لسان العرب يف، وبال نسبة 105/  2: ، وخزانة األدب 428/  1: شرح أبیات سیبویھ

   . 659ینظر المعجم المفصل، ص 

  .  135 ـ 134/  2: ھبـ معاني القرآن وإعرا 4

  .  296 ـ 295/  1: ـ معاني القرآن للفراء5
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نعت لمصدر محذوف  اءالفرلكم، وعلى قول  على مذھب سیبویھ وأتوا خیرا      

"لكم  خیرا إیمانا: أي
)1(

 .  

نعت لمصدر محذوف  ھأن على"  خیرا" ھ نصب یوج اءالفر أن ویرى مكي        

 )2(لكم خیرا ا انتھاءھوانت: تقدیره
 .  

  

 )4(،الباقوليو )3(،جريابن الشك اةحالن نم كثیر اءالفروقد ذكر ھذا الوجھ عن  
وابن 

)5(،یعیش
)6(،انحیوأبي  

)7(وابن ھشام 
   .وغیرھم 

  

  

 ھنأ وذلك: " القالخلیل وسیبویھ ف ھبح مخشري ذھب إلى ما صرالز على أن     

    :القم على أمر فھلیحم ھنأ ثلیت علىالت نا بعثھم على اإلیمان وعلى االنتھاء ملم

"ثلیت الكفر والت نم یھفا أنتم لكم مم خیرا ، أي اقصدوا وأتوا أمرا)لكم  خیرا( 
)8( 

 .  

  

 )یكن  (خبر  ھنأ على)  خیرا (نصب  ونكی أنا أبو عبیدة فقد ذھب إلى أم       

)9(أمر ونھي وكذلك كل) لكم  یكن خیرا( نصب على خبر جواب : الق. رامقد
   

  . قول الكسائي  ھوو

  
                                                             

  .  508/  1: ـ إعراب القرآن للنحاس1

  .  214/  1: ـ ینظر مشكل إعراب القرآن 2

  .  99/  2: ـ ینظر أمالي الشجري3

  .   332ـ ینظر كشف المشكالت، ص 4

  .  28/  2: ـ ینظر شرح المفصل5

    .  1475/  3: ـ ینظر ارتشاف الضرب6

    . 76/  1: ـ ینظر المغني7

  .  181/  2: ـ الكشاف8

  .  143/  1: ـ ینظر المجاز9
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 ال تحذف مع اسمھا دون خبرھا إال) كان (  بعضھم ھذا المذھب بأن وقد رد       

المقدرة جواب شرط محذوف ) یكن (  أن ، ویزید ذلك ضعفاھنم ھل ال بدما یف

 تؤمنوا یكن اإلیمان خیرا إن: قدیرالت ، یعني أنبھرط وجواصیر المحذوف الشیف

ي معمول قب، وأ)یكن اإلیمان (  ھوو بھ، وجوا)إن تؤمنوا ( ھورط وفحذف الش

، وإن صناعي ال یحتاج إلى إضمار شرط ھإن : القوقد ی) .  خیرا(  ھوالجواب و

بنفس جملة األمر  ھوما المقدرة إن) یكن (  يفالجزم  عي أنا ندألن ھیلعكان المعنى 

 ھو، وھلغیر تقدیر حرف شرط وال فعل  نم" فآمنوا : " ھلقو ھوو ھلقب يتال

ن لتضم) قم ( جواب مجزوم بنفس ) أكرمك ( ـ قم أكرمك، ف: حیح وذلك كقولكالص

)1(غیر تقدیر شرط صناعي نرط مب معنى الشلھذا الط
  .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

   .  1273/  1: ـ ینظر الدر المصون1
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   :    ھیلإ الفصل بین المضاف والمضافـ  ثامنا

 نبذلك، وذلك م حرصی ملھذه المسألة وإن  يف ینالكوفیرأي  بريالطذكر       

)1(،﴾ مهآؤكرش مهدالوأ لتق نيكرشامل نم ريثكل نيز كلذكو  ﴿:تعالى ھلخالل قو
 ثیح 

)2(اء أھل الشام وقرأ ذلك بعض قر"  :الق
 نم لكثیر) اي الز بضم (ن یوكذلك ز: " 

: بالخفض، بمعنى )م ھشركائ ( بصالنب ) أوالدھم ( عفالرب ) لقت( المشركین 

قوا بین الخافض ففر. ھم ھم أوالدالمشركین قتل شركائ نن لكثیر میوكذلك ز

"من االسم  یھفوالمخفوض بما عمل 
)3( 

 .  

  

د للقراءة رین، ما بین مؤیوالمفس اةحالنكانت ھذه القراءة مثار جدل بین  ثیح        

لحن، وذلك ا، أو وصفھا بالیھفتثبیت قواعده، وما بین طاعن  يف اا محتجھب مستدال

  . منع  نم مھنمأجاز و نم مھنم، فھیلإ للفصل بین المضاف والمضاف

  

)4(ونیوفكالفذھب        
)5(اءالفر إال 

 إلى جواز الفصل بین المضاف والمضاف  

) 6(،وتبعھم ابن خروف ھیلإ
)9(،وابن ھشام )8(،وابن الجزري )7(،وابن مالك 

وأبو  

)10(،انحی
)11(یوطيوالس 

  .  

  

                                                             

  ) .  137( ـ سورة األنعام من اآلیة  1

  .   229/  4: یط، والبحر المح263/  2: ، والنشر504ـ وھي قراءة ابن عامر، ینظر التبصرة، ص  2

  .  50/  8: ـ جامع البیان 3

  .   51، وائتالف النصرة، ص 347ـ ینظر اإلنصاف، ص  4

  .  358/  1: ـ ینظر معاني القرآن للفراء 5

  .  358/  2: ـ ینظر شرح الجمل 6

  .  979ة، ص یفة الشایف، وشرح الكا49، وشرح عمدة الحافظ، ص 272/  3: ـ ینظر شرح التسھیل 7

  .  363/  3: ـ ینظر النشر 8

  .  177/  3: ـ ینظر أوضح المسالك 9

  .  229/  4: ـ ینظر البحر المحیط 10

  .  431/  2: معھلـ ینظر ا 11
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)1(ذه المسألة ثالث صور جائزةھلو   
 :   

، كقراءة ھلا مفعو، والفاصل إمھلفاع ھیلإ ، والمضافالمضاف مصدرا ونكی أنـ  1

 يفا ھلاھا سعى ھونفسك و یرك یوما:( ا ظرفھ كقول بعضھمة، وإمقابالسابن عامر 

  ...  .  ، واألصل ترك نفسك یوما)رداھا 

 ھلا مفعول، والفاصل إماألو ھلمفعو ھیلإ ، والمضافالمضاف وصفا ونكی أنـ  2

)2(الثاني كقراءة بعضھم
)3(﴾ هلسر هدعو فلخم اهللا نبسحت الف ﴿ 

 )وعد( بنصب :

)4(،"ي باحي صو لكارت متأن لھ"  :المالس ھیلع ھل،أو ظرفھ كقو) ھلرس(وجر
ففصل  

  ) . لي ( بالجار والمجرور ) صاحبي ( و ) تارك ( بین 

. ھذا غالم : مھلكقو الفاصل قسما ونكی أنالفعل و بھالمضاف ال یش ونكی أنـ  3

 وفصل بینھما بالقسم، حكاه ھیلإ )الغالم ( بإضافة ) زید ( زید، بجر .  واهللا

)ا إم( ـ الفصل ب وزاد ابن مالك .الكسائي
)5(

  :  ط شراكقول تأب 

 )6(ردـــــأج رـحـالــب لـــتقــالو ما دـــإمو         ةـــنــمو ارـــا إســا إمـــتطا خـــمھ

   ) . ا  إم( ـ ب) إسار (  ھیلإ والمضاف) خطتا ( فصل بین المضاف  ثیح

  

  

                                                             

، والفصول والفروق عند 179/  3: ، وأوضح المسالك82/  2: ، وشرح ابن عقیل372/  2: ـ ینظر المساعد 1
   . 46، ص اةحالن

  .  739/  1: ـ ینظر إعراب القراءات الشواذ 2

  ) .  47( ـ سورة إبراھیم من اآلیة  3

 لو كنت متخذا خلیال  " وسلم ـ  ھیلع ، باب قول النبي ـ صلى اهللا8/  7: البخاري كتاب الفضائل يفـ الحدیث  4

 . " 

  .  994/  2: ةیفة الشایفـ ینظر شرح الكا 5

:    ، ومغني اللبیب994/  2: ةیفة الشایف، وشرح الكا574من شواھد الخصائص، ص و .التأبط شر ـ البیت 6

):     خطط ( لسان العرب مادة . ة والحالة تثنیة خطة، وھي القص): خطتا (  .58/  2: ، والتصریح299/  2

  .  251/  19): خطط ( ، و تاج العروس 287/  7
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 نة، ومقابالسصوص الن اعمالس نوالقیاس، وم اعمالسالمجیزون ب وقد استدل      

  : راعالشعر قول الش

 زادهــــى مـــوص أبـلـــالق زج          ةــــــــزجـــمـــا بــھـــتزججـــف
)1(  

            ھببالمفعول ) أبى مزاده (  ھیلإ والمضاف)  زج( فصل بین المضاف  ثیح         

   . )القلوص ( 

  : أیضا راعالشوقول 

 )2(ادلـــاألج اثــغبال قوـــس ماھـنقسة        فــفأر مـلــسـى الإل ماھـنیا إذ أجوـتع

  ) . البغاث (  ھلبقو) األجادل (  ھیلإ والمضاف) سوق ( فصل بین المضاف       

  : صفة الجراد يفي ھووقول أبو جندل الط

  )3(جالــحالمن ـطـــقال كرـــف اعـقالب            جافــنالك لــبــنل الســبــح ركــفی

  ). القطن ( بالمفعول ) المحالج (  ھیلإ والمضاف) فرك ( فقد فصل بین المضاف    

  : وقول اآلخر 

  )4(سیلعـب ةرـــخص ماوی تـاحـنـك        ي ــتحدــوم نــونـأك ال رـیخـي بنـشرــف

    .الظرف)  یوما( ـ ب) صخرة (  ھیلإوالمضاف ) ناحت ( ففصل بین المضاف       

                                                             

، واإلنصاف 574، والخصائص، ص 358/  1: وھو من شواھد معاني القرآن للفراء. على قائل  ھلم أعثر لـ  1
)  جالز( فطعنتھا بالرمح،): فزججتھا . (  958/  2: یةیة الشاف، شرح الكاف91/  3: ، وشرح المفصل347ص

الرمح القصیر  ): المزجة ( ، و )زجج (  ي أسفل الرمح، مادةي تركب فتبضم الزاي وتشدید الجیم الحدیدة ال
كنیة ) أبو مزدة ( ،121/  18: تاج العروس) قلص ( الناقة الشابة، مادة ): القلوص (   6/  6: تاج العروس

 .       لرجل 

، وشرح 278/  3: ، وشرح التسھیل987/  2: ةیفة الشایفشرح الكا يفـ البیت منسوب لبعض الطائیین  2
:       لسان العرب) جدل ( جمع أجدل وھو الطائر القوي، مادة ): األجادل (  . 407ن الناظم، ص ة البیفاألل

    .     516/  4: ، تاج العروس103/  11

   278/  3: ، وشرح التسھیل986/  2: ةیفة الشایف، وشرح الكا191/  1: ـ البیت من شواھد تھذیب اللغة 3

  .   406ة البن الناظم، ص یفوشرح األل

          :، وأوضح المسالك58/  2: ، والتصریح273/  3: من شواھد شرح التسھیل ھو، وھلـ لم أقف على قائ 4

3  /184   .  
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    :   ھوابن مالك، وودلیل القیاس ما ذكره 

  .  ھببذلك صالح لعدم االعتداء  ھوالفاصل فضلة، ف ـ  أن 1

  . قھ بالمضاف لتعل ـ كونھ غیر أجنبي 2

 مقدلتا رورة األولى مقدالص يفالمضاف  أجل أن نأخیر مر التـ كونھ مقد 3

القتضى  ھیلإ المشارة، فلو لم تستعمل العرب الفصل بمقتضى الفاعلیة المعنوی

الفصل بغیر  ، فاستحقعر باألجنبي كثیراالش يفم فصلوا ھألن؛ ھلالقیاس استعما

)1(مزیة، فحكم بجوازه ھل ونكی أنأجنبي 
 .  

  

 )2(ینر البصریھووذھب جم        
)3(،اءالفرومعھم 

)4(وتبعھم الفارسي 
        

)7(،مخشريوالز )6(،القیسي ومكي)5(،اسحوالن
 )8(،وابن خالویھ 

                      وأبو البركات 

)9(،األنباري
 يفھ بھرف وشإلى المنع، وقصروا الجواز بالظ )10(،وابن یعیش 

)11(غیرھما يفسع ما ما ال یتیھفسع یت ھألنة؛ وذلك ریعرورة الشالض
 . 

   

  

  

                                                             

  .  277/  3: ـ ینظر شرح التسھیل 1

  .  51، وائتالف النصرة، ص 229/  4: ، والبحر المحیط350ـ ینظر اإلنصاف، ص  2

  .  358/  1: ـ ینظر معاني القرآن 3

ا إلى غیرھا كان عنھاالستعمال، ولو عدل  يفوھذا قبیح قلیل : " الفارسي الق.  410/  3: ـ ینظر الحجة4
 " أولى

  .  98/  2: ـ ینظر إعراب القرآن 5

  .  272/  1: ـ ینظر مشكل إعراب القرآن 6

  .  54/  2: ـ ینظر الكشاف 7

  .   151القراءات السبع، ص  يفـ ینظر الحجة  8

  .  350ـ ینظر اإلنصاف، ص  9

  .  9/  3: لـ ینظر شرح المفص 10

  .  20 ـ19/  3: ل، شرح المفص350ـ ینظر اإلنصاف، ص  11
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      القلة القائل، ھومج ھاأنبون زجوا المھب استدل يتالوحكموا على األبیات      

        وز ـــال یجـــ، فھـــلعرف قائمع قلتھ ال ی ھوا ما أنشدوه فأم: " أبو البركات األنباري

)1(،" ھباالحتجاج 
 ھیلعرورة وحكم ھذا الباب على الض يفر الفصل فسیبویھ قد قص 

 شعر كراھیة أن يف ار إالیلة أھل الدوال یجوز یا سارق الل: " الق ومن ثم بالقبح

"یفصلوا بین الجار والمجرور
)2(

عر قد فصل بینھ وبین الش يفا جاء ومم: الق ثم .  

  : المجرور قول عمرو بن قمیئة

 )3(اـھـــمال نــم موـالی در ھـــلرت         لــبتعساتید ما اس ا رأتــلم

ة أبو حی القو.رورة رف للضوفصل بینھما بالظ)  من( إلى )  در( أضاف  ثیح 

 : میريالن

  )4( لـــیزی أو اربـــقی ديوــھی         اـموـی فــبك بتاكـال طــا خـمـك

( فھذا قبیح...      
5

(  .  

) یوما ( رف بالظ) دي ھوی(  ھیلإ والمضاف) كف ( فصل بین المضاف  ثیح    

  . ضرورة  ھوو

  

  

                                                             

  .  350ـ اإلنصاف، ص  1

  .  176/  1: ـ الكتاب2

    ، واإلنصاف20/  3 :ل، وشرح المفص377/  4: ، وھو من شواھد المقتضب62ي دیوانھ، ص البیت فـ 3

  .    172/  8: تاج العروس) ستد ( مادة . واد ینصب إلى نھر بین آمد ومیا فارقین : )ساتید . (  349ص 

      ، واإلنصاف، 573، والخصائص، ص 277/  2: ، واألصول377/  4: ـ البیت من شواھد المقتضب4

) قرب ( مادة . یدین خطة من بعض ): رب یقا.(  534/  2: ، واالرتشاف103/  1: لوشرح المفص،349ص 

) زیل ( مادة . یمیز بین الحروف ویباعد بینھا ): یزیل ( ، 161/  4: تاج العروس و ،662/  1: لسان العرب

  .  154/  29: تاج العروس و ،316/  11: لسان العرب

  .  176/  1: ـ ینظر الكتاب5
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 )1(،حن والقبح فردھاا قراءة ابن عامر فبعضھم وصفھا بالخطأ واللأم      
وبعضھم 

)2(،ضعفھا واستبعدھا
     بعض المصاحف يفرأى  ھأن كما حمل بعضھم قراءتھ على 

)3(فقرأھا بالجر اءیبال) شركایھم ( 
  .  

القراءة لو  أن ھوو قراءة ابن عامر، نم محمود موقف ھلمالك فكان  ا ابنأم       

لو كانت  ھاأن على : "الق ثم نا، ومھلة نقا، لصحھلة للقیاس لوجب قبویفكانت منا

قل، وإن لم القیاس بالن يفا، كما قبلت أشیاء تناھلة نقلصح ،اھللوجب قبو ھلة یفمنا

)4(،)استحوذ : ( ھلة القراءة المذكورة، وال قاربتھا كقوتھا صحتساو صح
  وقیاسھ 

 ... "استحاذ 
)5(

  .  

  

وجدھا  ھأن ھذهءتھ الحامل البن عامر على قرا أن نا ما ذكره بعضھم مأم      

 سم فقط، فلیس ھذا مختصابالراعتمد  ھأي أنام، مصاحف الش يفمكتوبة بالیاء 

  يف ایفمصحف أھل الحجاز، ھذا وإن كان كا يفكذلك  ھوامیة، بل بالمصاحف الش

              إذ ) أوالدھم ( ما یدل على نصب  یھف، فلیس )شركائھم ( اللة على جرلدا

        قل الن إال) األوالد ( نصب  يفة حج ھل كل، فلم یبقالش نالمصحف مھمل م

 )6(المحض
 .  

 : ابن مالك الق ومن ثم

 )7(رـاصـنو دــاضــع نـــا مــھلم ــكو    رـامن عــراءة ابــق يدتــمــوع   
.  

                                                             

 .  54/ 2: الكشاف يف، والزمخشري 98/  2: إعراب القرآن يف، والنحاس 51/  5: تفسیره يف بريالطـ ك1

      :المحرر الوجیز يف، وابن عطیة 41/  1: مشكل إعراب القرآن يف، ومكي  358/  1: معانیھ يف اءالفرـ ك2

2   /138  .  

  .  351، واإلنصاف، ص 54/  2: ـ ینظر الكشاف3

  " . م الشیطان ھیلعاستحوذ " ، ) 19( ـ سورة المجادلة من اآلیة 4

  .  982ـ 981/  2: ةیفة الشایفـ ینظر شرح الكا5

  .  255/  2: ، والخزانة265/  2: ، والنشر175/  5: ـ ینظر الدر المصون6

  .  979/  4: ةیفة الشایفـ ینظر شرح الكا7
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ي ال أستجیز توالقراءة ال: " ي معرض حدیثھ عن اآلیة الكریمةبري فالط ولقی      

اي من       بفتح الز ﴾ مهآؤكرش مهدالوأ لتق نيكرشامل نم ريثكل نيز كلذكو  ﴿:غیرھا

        بإضافة ) ھم أوالد( وخفض  ھیلع) ن زی( بوقوع )  القتل( ونصب )  نیز( 

نوا للمشركین قتل زی ینذم ھم الھھم ألنبفعل) ركاء الش( م، ورفع ھیلإ )القتل ( 

"أویل الت نأوالدھم على ما ذكرت م
)1(

   .  

  حنوصف القراءة بالل نعلى م اواقعی ارد ھلنا نجد فإن انحیأبي نا إلى وإذا أتی      

 ھوأجازھا، و ینیوحالنوبعض : " ... الق ثیحعن ابن عامر  دافعاعف مأو الض

 ریح المحضالص ھذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربي يفحیح، لوجودھا الص

لسان العرب  يفحن ل أن یظھر اللابن عامر، اآلخذ القرآن عن عثمان بن عفان، قب

ھا رد نال یلتفت إلى قول م ھنأ إلى ھبن مث... " . لسان العرب  يف ولوجودھا أیضا

 و، یردحالن يفضعیف  وأعجب لعجمي: " مخشريعن الز الق ثم فھا، ومنضع أو

 غیر  يفلسان العرب  يفصریح محض قراءة متواترة موجود نظیرھا  على عربي

ة لنقل ھذه األم مھترتخی يذالة جل بالقراء األئمھذا الر ما بیت، وأعجب لسوء ظن

ودیانتھم  م لضبطھم ومعرفتھم ھل، وقد اعتمد المسلمون على نقوغربا شرقا كتاب اهللا

"
)2( 

.   

   

وھذه : " ةقابالسمعرض حدیثھ عن قراءة ابن عامر  يف القة فا ابن عطیأم        

ركاء  الش ھوأضاف القتل إلى الفاعل و ھنأ استعمال العرب؛ وذلك يفقراءة ضعیفة 

ال یجیزون الفصل  ةالعربیبالمفعول، ورؤساء  ھیلإ فصل بین المضاف والمضاف ثم

"عر الش يف مثل ھذا إال يفرف بالظ
)3( 

 .  

                                                             

  .    51/  8: ـ جامع البیان1

  .  230 ـ 229/  4: ـ البحر المحیط2

  .  350/  2: ـ المحرر الوجیز3
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القراءة  ؤوارین خطالمتأخ نم وكثیر: " عن القراءة ابن خروف مدافعا القو     

"حین لم یعلموا وجھھا 
)1(

  .  

وكذلك ابن خروف، وابن مالك، وأبو  ونیوفكال ھیلإ ح ما ذھبوعلى ھذا یترج      

العربي إذ كان ؛ لقبول كالم ھیلإ ، من جواز الفصل بین المضاف والمضافانحی

 م ــلغة قدیمة طال عھدھا وعفا رسمھا ول نم ھل، وما أورده یقبل القیاس فلعصحیحا

 تھ العرب إالالقا ما انتھى إلیكم مم: " العالء عمروبنأبو الق ثیح. ا أحدھیلعیطلع 

" كثیر وشعر لجاءكم علم ، ولو جاءكم وافراھلأق
)2(

 .  

  

ا من ھنأ على قراءة من قراءات القرآن لتكون دلیال يفورودھا  يفأال یكوكذلك      

  ! . أفصح الكالم ؟ 

  

بالجملة  ھیلإوإذ كانوا قد فصلوا بین المضاف والمضاف : " انحیأبو  ولقی       

"ـ أخیك، فالفصل بالمفرد أسھل  غالم ـ إن شاء اهللا ھو: قول بعضھم يف
)3(

 .  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .  853/  2: ـ شرح الجمل1

   . 301 ـ الخصائص البن جني، ص2

  .  230/  4: ـ البحر المحیط3
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  :            المجرور یرمالضالعطف على ـ  تاسعا

حو الن يفھیرة من مسائل الخالف الش قةابكذلك كالمسألة الس ھذه المسألة تعتبر    

 نوموقفھم م اةحالن، ھي قضیة حو العربية من قضایا النة ھامقضی تمس ھاأن ثیح

  .القراءات 

یر المخفوض، وذلك نحو قولك  میجوز العطف على الض ھإلى أن ونیوفكذھب ال     

)1(ال یجوز ھإلى أن ونیرصوذھب الب) مررت بك وبزید ( 
  .  

  

  :تعالى ھلالقرآن قو نعر الفصیح، فمالقرآن والش نبشواھد م ونیوفكال وقد استدل  

)2(،بالخفض ﴾ امحراألو هب وناءلست يذال اهللا واقاتو ﴿
 دجساملو هب رفكو ﴿:ھ تعالىوبقول 

)3(،﴾ امراحل
  :راععر قول الشومن الش 

  )4(بـجــع نــام مـاألیو كا بــمف بــاذھا        فـنمتشتا وونـجھت تـربــق مـــویالف  

ین شواھد الكوفی ونیرصالب وقد رد. عر القرآن والش نواھد مالش نوبغیر ذلك م

)5(لوھاوتأو
   .  

  

 الاھر على المضمر وقین، ورفض عطف الظبري برأي البصریوقد أخذ الط     

 بالخفض عطفا) األرحام :( ھقرأ قول نم: " ولقي لغة العرب یذلك غیر فصیح ف إن

  ون ــاءلــي تسذــھ الـــوا اللـقوات: ھ أراد، كأن) ھب( ھ ي قولي فتھاء الباألرحام على ال

                                                             

  .  371ـ ینظر اإلنصاف، ص 1

       ینظر التبصرة . وھي  قراءة حمزة الزیات والنخعي وقتادة واألعمش )  1( ـ سورة النساء من اآلیة  2

  .   247/  2: ، والنشر226القراءات، ص  يف، و السبع 472ص 

  ) .  217( ـ من سورة البقرة من اآلیة  3

  78/  3: ل، وشرح المفص99/  2: ، واألصول383/  2: من شواھد الكتاب ھوو. على قائل  ھلـ لم أعثر  4

  .  338/  2: ، والخزانة376/  3: ، وشرح التسھیل372واإلنصاف، ص 

  .  374ـ ینظر اإلنصاف، ص  5
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 نوذلك غیر فصیح م. مخفوض  وباألرحام، فعطف بظاھر على مكني ھب     

ي ضرورة ف ي الخفض إالف ھا ال تنسق بظاھر على مكنيألن ؛العرب الكالم عند

م إلى اختیار المكروه المتكل ا الكالم فال شيء یضطرعر؛ وأمشعر وذلك لضیق الش

"  ھني اإلعراب مدئ فالمنطق والر نم
)1 (

 .  

  

ل ر ال یمثعي الشاھر على المضمر فعطف الظ نما جاء م إن ولقفنجده ی       

ي ف ولقھذا یعر، ولما ھو من ضرورات الشھا، وإنیلإ ة یمكن االستنادقاعدة لغوی

ي توالقراءة ال: " ولقب ال یجیز قراءة الخفض یصاآلیة نفسھا بعد أن ذكر وجھ الن

طف العرب ال تع نا أنلما قد بی.... ب صي ذلك الننستجیز للقارئ أن یقرأ غیرھا ف

ي ضرورة شعر، على ما قد ف ي حال الخفض، إالف األسماء على مكني نبظاھر م

"وصفت من قبل 
)2(

     . 

       

)3(،ویونس واألخفش اءالفر إال ونیوفكالفقد ذھب         
 )4( والقرطبي  

          

)5(،لوبین، وابن مالكو الش ،وابن خروف
)6(،انحیوأبو   

إلى جواز العطف على   

والقیاس  اعمالسذلك  يفتھم وحج. غیر إعادة الجار  نصل مالمجرور المت یرمالض

  . كالم العرب شعره ونثره  يفت بفقد ث

  

                                                             

      .  274ـ  273/  4: ـ جامع البیان1

  .  275/  4: المصدر نفسھـ 2

  665، وشرح عمدة الحافظ، ص 375/  3: ، وشرحھ178، والتسھیل، ص 371ـ ینظر اإلنصاف، ص  3

 .   231/   3: وتوضیح المقاصد والمسالك

  .  196/  3: ـ ینظر الجامع ألحكام القرآن 4

  .  470/  2: ، والمساعد 65، شرح عمدة الحافظ، ص 375/  3: ـ ینظر شرح التسھیل 5

  .  158/  3: ، والبحر المحیط658/  2: ـ ینظر االرتشاف 6
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قراءة  يف ،﴾ امحراألو هب وناءلست يذال اهللا واقاتو ﴿:تعالى ھلفمن القرآن الكریم قو      

 دجساملو هب رفكو ﴿:وتعالى انھسبح ھلوقو باألرحام،: أي) األرحام  (حمزة بجر 

)1(،﴾ امراحل
 متسل نمو شايعم ايهف مكل انلعجو ﴿:وجل عز ھلأي وبالمسجد الحرام، وقو 

)2(،﴾ نيقازرب هل
 نيهف ميكتفي اهللا لق اءسالن يف كونتفتسيو ﴿:تعالى ھلأي لمن لستم، وقو 

)3(،﴾ مكيلع ىلتي امو
 یرمالضعطف على  ھألنخفض؛   موضع يف) ما (  انھف 

 وننمؤي وننمؤاملو مهنم ملعال يف ونخاسالر نكل ﴿ :تعالى ھل، وقو) نیھف(  يفالمخفوض 

)4(،﴾ ةالالص نييمقاملو كلبق نم لنزأ امو يكلإ لنزأ امب
موضع خفض  يف انھفما كان  

إذ          )إلیك : ( ھلقو يف؛ وذلك بالعطف على الكاف )المقیمین ( ھي كلمة 

الة، یعني بذلك من األنبیاء یؤمنون بما أنزل إلیك وإلى المقیمین الص: یھفقدیر الت

) قبلك :( ھلقو يفھذه اآلیة  يفالعطف على الكاف  ونكی أنالم كما یجوز م السھیلع

اآلیات  نتك، وغیرھا مأم نم: الة، أيومن قبل المقیمین الص: قدیر یكونفالت

 یرمالضم على إجازة العطف على ھلة كانت موضع استشھاد وأدل يتالالكریمة 

 )5(المجرور
 .  

 ىارصوالن ودھیالو مكثلا ممإن: " موسل ھیلع صلى اهللا ھلریف قوالحدیث الش نوم    

)6(الحدیث... "  االمع لمتعاس لجرك
 .  

  

  

                                                             

  ) .  217( ـ سورة البقرة من اآلیة  1

  ) .  20( ـ سورة الحجر من اآلیة  2

  ) .  127( ـ سورة النساء من اآلیة  3

  ) .  162( یة ـ سورة النساء من اآل 4

  .  373 ـ 372ـ ینظر اإلنصاف، ص  5

:        بن عمر بن الخطاب، كتاب بدء الوحي، باب اإلجازةي صحیحھ، من حدیث عبد اهللاأخرجھ البخاري فـ 6

4  /464  .  
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  : اس بن مرداسعر قول العبالش نوم

  )1( اـاھوـــس ما أـھــیف انـــك يــفتحي         أـــالـبأ ال ةـیبتـكـى الـلع رـــأك   

  . ولم یعد الجار ) ا یھف(  يفالمجرور  یرمالضعلى ) سواھا ( عطف  ثیح

  : راعالشوقول 

 بجـع نام مـاألیو كـا بمف بھاذـا         فـنمتشتا وونـجھـت تربق موـیالـف  

  .من غیر إعادة الجار ) بك (  يفالمجرور  یرمالضعلى ) ام األی( عطف  ثیح

  : وقول مسكین الدارمي 

)2(فانــفن  وطـغ بعـكالا وھــنیا بما       وـنوفیي ساروــالس لـثــم يف قـلعت   
 

  . ولم یعد الجار ) بینھا (  يفالمجرور  یرمالضعلى ) الكعب ( عطف  ثیح

)3(وذكر المجوزون شواھد كثیرة تدل على جواز العطف
  .  

  

 یرمالضإلى عدم جواز العطف على  اءالفروتبعھم  ونیرصالبوقد ذھب      

)4(،الضرورة يف غیر إعادة الجار إال نالمجرور م
)5(وتبعھم كذلك ابن عطیة 

     

)6(وابن عصفور
  .  بك وزید ، وال یصح مررتبك وبزید مررت: تقول.  

                                                             

   :ةیفة الشایف، وشرح الكا377/  3: ، وشرح التسھیل372، ینظر اإلنصاف، ص 110، ص انھدیوـ البیت من 1

  .  387/  2: ، والبحر المحیط1252/  3

           : ، وشرح المفصل372، واإلنصاف، ص 86/  2: ، ومعاني القرآن للفراء53، ص انھدیوـ البیت من 2

:    لسان العرب) سرا ( جمع ساریة، وھي اإلسطوانة، مادة ): السواري (  . 274/ 4: ، وجامع البیان79/  3

.              364/  7: لسان العرب) غوط ( ائط، وھو المطمئن من األرض، مادة جمع غ): غوط ( ، 377/  14
شيء بینھ وبین األرض مھوى بعید فھو نفنف، مادة            ھواء بین شیئین، وكلجمع نفنف، وھو ال): نفانف ( 
    .   338/  9: لسان العرب) نفنف ( 

       ، وشواھد التوضیح387/  2: ، والبحر المحیط373، واإلنصاف، ص 376/  3: ـ ینظر شرح التسھیل 3

  .  53ص 

  .  470/  2: ، والمساعد373ـ ینظر اإلنصاف، ص  4

  .  4/  2: ـ ینظر المحرر الوجیز 5

  .  233/  1: ، والمقرب202/  1: ـ ینظر شرح الجمل 6
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الجار مع المجرور بمنزلة  ال یجوز؛ وذلك ألن ھنأ ما قلناإن: واالقوا بأن واحتج      

  ك قد عطفت على الحرفالمجرور فكأن یرمالضشيء واحد، فإذا عطفت على 

  . وعطف االسم على الحرف ال یجوز الجار،

 

 ھیلعیجوز العطف  نبغي أالفینوین عن الت قد صار عوضا یرمالض إن: وقیل     

بكسر المیم  ) یا غالم :( نوین، ودلیل استوائھا قولناكما ال یجوز العطف على الت

حرف واحد ویكمالن ما على ھألنما؛ ھھبنوین، وتشاحذفون الیاء كما یحذفون التفی

  . رف ولیس كذلك االسم المظھر االسم، وال یفصل بینھما وبینھ بالظ

المجرور على الظاھر  یرمالضم أجمعوا على عدم جواز عطف ھإن :وقیل        

یجوز عطف المظھر  فكذلك ینبغي أال) بزیدوك  مررت: ( المجرور، فال نقول

      األسماء  ؛ ألن) بك وزید مررت(  :القالمجرور على المضمر المجرور فال ی

 معطوفا ونكی أن، فال یجوز معطوفا ونكی أنلعطف، فكما ال یجوز ا يفمشتركة 

)1(ھیلع
  .  

جواز العطف  يف ونیوفكالا ھباستدل  يتالواھد الش نوكان موقف المانعین م       

 يفواھد، وطعنوا لوا ھذه الشم أوھنأ غیر إعادة الجار نالمجرور م یرمالضعلى 

  . جھا تخریجات بعیدة خر نم مھنمحن، ووصفھا بالل نم مھنمقراءة حمزة، و

  

 ضرورة يف غیر إعادة الخافض إال نوال یجوز العطف م: " ابن عصفور الق     

وما بك  (:ولقی، وكان الوجھ أن ) البیت... اآلن قربت تھجونا  (:ھلنحو قو شعر

فما بینھا ( :ولقی ، وكان الوجھ أن)البیت ... واريمثل الس يفونعلق  ( )وباألیام 

  ) .وبین األرض 

                                                             

  .  374 ـ 373ـ ینظر اإلنصاف، ص  1
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: تعالى ھل، وقو)المسجد ( بخفض  ﴾ امراحل دجساملو هب رفكو ﴿:تعالى ھلا قووأم      

من باب  ونكی أنج ذلك ج ذلك على القسم، وقد یتخر، فقد یتخر)األرحام ( بخفض 

" بھحذف حرف الجر لنیابة حرف العطف منا
)1(

 .  

   

ذكر  قراءة حمزة ال تجوز عند رؤساء نحوي البصرة، ثم ة أنوذكر ابن عطی     

 نویرد عندي ھذه القراءة م: " الققراءة حمزة ف رد يفة وجھة نظره ابن عطی

على  الحض يف ھلال معنى  ھبما یتساءل یفذكر األرحام  أن: أحدھما: المعنى وجھان

 يفق ا، وھذا تفرھبحم یتساءل الر اإلخبار بأن نأكثر م یھف، وال فائدة تقوى اهللا

 لذكر األرحام فائدة ونكت أنما الفصاحة فصاحتھ، وإن نمعنى الكالم وغض م

ا والقسم ھبساؤل ذكرھا على ذلك تقریر للت يف ونكی أن: والوجھ الثاني.ة مستقل

 فلیحفل فاالح انك نم: " المالس ھیلع ھلقو يفحیح یرد ذلك والحدیث الص. بحرمتھا 

)2( " تمصیل أو هللابا
 " 

)3(
  .  

العطف على  نم الواو للقسم ولیست واو العطف فرارا إلى أنوذھبت طائفة      

)4(المجرور من غیر إعادة الجار یرمالض
  .  

  

)5(،قراءة حمزة وتخطئتھا وذھب بعضھم إلى رد        
 دربالماس أبا العب حتى إن 

)6(،"ا، لقطعت صالتي ھبیت خلف إمام فقرأ ي صللو أن:" الق
        :تعالى ھلوعن قو 

       :ھـــانسبح ھـــلا قول، وأمـــى سبیــوا العطف علــالق، ﴾ امراحل دجساملو هب رفكو ﴿

                                                             

  .  205 ـ 203/  1: ـ ینظر شرح الجمل 1

ي ،  وف235/   3: ي صحیحھ، من حدیث عبد اهللا، كتاب بدء الوحي، باب كیف یستحلفأخرجھ البخاري ف ـ 2
  .  437/  8 :، باب النھي عن الحلف بغیر اهللاكتاب األیمان من حدیث ابن عمر، مسلم،صحیح 

  .  5،  4/  2: ـ المحرر الوجیز 3

  .  158/  3: ـ ینظر البحر المحیط4

  .  5/  2: ، والمحرر الوجیز376/  1: ، الكشف عن وجوه القراءات39/  3: ل للمبردـ ینظر الكام5

  .  82ـ ینظر درة الغواص، ص 6
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موضع  يف)  من(  إن: واالق ،﴾ نيقازرب هل متسل نمو شايعم ايهف مكل انلعجو ﴿     

)1(واإلماء ا المعایش والعبیدیھفجعلنا لكم : نصب بالعطف على معایش أي
 .  

  

 من كل ا ضدھنعاالستشھاد بقراءة حمزة، بل دافع  عند حد انحیولم یقف أبو        

  القراءة وجھان  نویرد عندي م: ةا قول ابن عطیوأم " :القف  .نھ أه أو لحخط

، إذ عمد إلى قراءة متواترة عن انھوال بطھارة لس ھلال تلیق بحا ھنم ةقبیح فجسارة

ة ــــحابصلت بأكبر قراء الص، واتةا سلف األمھبقرأ  ـ  وسلم  هيلع صلى اهللا ـ رسول اهللا

 وعليبغیر واسطة عثمان ـ   وسلم هيلع صلى اهللا  ـتلقوا القرآن من رسول اهللا ینذال

بن كعب عمد إلى ردھا بشيء  حابة أبيوابن مسعود وزید بن ثابت، وأقرأ الص

ما  كثیرا ھإنمخشري، فبالمعتزلة كالز ذھنھ، وجسارتھ ھذه ال تلیق إال يف ھلخطر 

" اء وقراءتھمنقل القر يفیطعن 
)2(

  .  

 

 يفصالح ورع ثقة  ھأننعتھ ب ثیحالثناء على حمزة  يف انحیأطال أبو  ثم     

)3(كثیر خلق ھلمذ بأثر، وتل إال كتاب اهللا يف الحدیث، لم یقرأ أحرفا
  .  

  

تین الحج يفو: " القعف، فابن مالك حجج المانعین ووصفھا بالض ھذا وقد رد      

بال        ھیلعالعطف  نمنع م لونوین بالت ضمیر الجر ھبش ھألنعف ما ال یخفى؛ الض نم

منع  لو ھألنبوجھ؛ و ھیلعنوین ال یعطف الت اإلعادة؛ ألن نم ھنمإعادة الجار لمنع 

  ، وضمیر ھنمنوین ال یؤكد وال یبدل الت ؛ ألنھنمع توكیده واإلبدال نلم ھیلعالعطف 

                                                             

  .  377، واإلنصاف، ص 289/  2: ـ ینظر الكشاف1

  .  159/  3: ـ البحر المحیط2

  .  قابالسـ المصدر نفسھ الموضع 3
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على  دلیفا الثانیة وأم... ما ھبعطف أسوة البإجماع، ف ھنمالجر یؤكد ویبدل        

ة صح يف شرطا ھیلعلو كان حلول كل واحد من المعطوف والمعطوف  ھأنضعفھا 

وجب  مانعا ھبقوا ، وإذا بطل كون ما تعل... رجل وأخیھ  رب: العطف لم یجز

"  ة الجوازاالعتراف بصح
)1(

  .  

  

أو  د لمذھب بصريقل، لیس التعباألحكام الن يفالعمدة  أن انحیو ن أبیبی ثم     

خالفھم   ندین بقول نحاة البصرة وال غیرھم ممولسنا متعب: " الق ثم ن، وميفوك

 ،الةالعربیعلم  يفاستبحار  ھل ف ذلك منرما یع، وإنینالكوفیفكم حكم ثبت بنقل 

حف دون العلوم، اآلخذون عن الص نالمشتغلون بضروب مصحاب الكنانیس أ

"یوخ الش
)2(

 .  

   

 وھذا القول غیر مرض: " ھلقراءة حمزة بقو دربالم ب ابن یعیش على ردویعق    

ھا اأتقد  ھأن نقل الثقة، مع قد رواھا إمام ثقة، وال سبیل إلى رد ھألناس؛ من أبي العب

خعي  اس، والقاسم، وإبراھیم النبعة كابن مسعود، وابن عبغیر الس نجماعة م

وایة فال سبیل إلى ت الرواألعمش، والحسن البصري، وقتادة، ومجاھد، وإذا صح

"ھا رد
)3(

  .  

  

ما  ھوھذه المسألة  يفواب الص زین یبدو أنة المانعین والمجوأدلم من ا تقدومم     

لوبین ، وابن مالك، والش، والقرطبيانحیذلك أبو  يفوتبعھم  ونیوفكال ھیلإ ذھب

ین وتأویالتھم؛ وذلك ، وال التفات إلنكار البصریدلیال ھب،وكفى ھب اعمالسلورود 

  . أویل األصل عدم الت لكثرة المسموع، كما أن

                                                             

  .   666ظ، ص شرح عمدة الحافینظر ، و375/  3: ـ شرح التسھیل1

  .   159/  3: ـ البحر المحیط2

  .  78/  3: ـ شرح المفصل البن یعیش3



101 

 

، بل ھي قراءة ھلمن نسیج خیاـ لم یأت بالقراءة  حمزة ـ رحمھ اهللا وكما أن     

  . الح والثقة م بالصھلد ھوبعة المشاء السالقر نم ھومتواترة، و

  

 أن اس جمیعاقد أجمع الن: شرح الفصیح يفابن خالویھ  الق: " المزھر يفجاء       

"ذلك  يفال خالف  غیر القرآن، يفا القرآن فھي أفصح مم يفاللغة إذا وردت 
)1(

  .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             

  .  129/  1: ـ المزھر للسیوطي1
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  : ھیلعتقدیر المعطوف ـ  عاشرا

طفت ؟ ھذا شيء ع كلمة بعد حرف العطف، على أي يفر القارئ یتحی احیانأ     

 نم للظ يف اهللا مهيتأي نأ الإ ونرنظي له ﴿:تعالى الق. القرآن الكریم  يف وع موجودالن

"             أن تقرأ: لاألو: انویا توجیھان نحیھف) المالئكة (  ـف  )1(﴾ ةكآلئاملو اممغال

الغمام          على ظلل، ویجوز أن تعطف على عطفا ، وبالجراسم اهللاعلى  عفالرب

"
)2(

   .    

  

     :فقرأ بعضھم.  ﴾ ةكآلئاملو ﴿:ھلقراءة قو يفاء اختلف القر: " بريالط الق       

)3(عفالرب)  ظلل من الغمام والمالئكة يف أن یأتیھم اهللا ھل ینظرون إال( 
 عطفا 

 یأتیھم اهللا أن ھل ینظرون إال: تبارك وتعالى، على معنى على اسم اهللا بالمالئكة

 أن یأتیھم اهللا ھل ینظرون إال: ( وقرأ ذلك آخرون... ظلل من الغمام  يوالمالئكة ف

)4(بالخفض)  الغمام والمالئكة نظلل م يف
ھل : بالمالئكة على الظلل؛ بمعنى عطفا 

"المالئكة  يفظلل من الغمام و يف یأتیھم اهللا أن ینظرون إال
)5(

   .  

  

تبارك )  اهللا( رفع مردود على : " الق ثیح اءالفریذھب ) المالئكة ( وبرفع       

). المالئكة  يفظلل من الغمام و يف( وتعالى، وقد خفضھا بعض أھل المدینة یرید 

 يفوالمالئكة  أن یأتیھم اهللا ھل ینظرون إال(  قراءة عبد اهللا يفا ھألنأجود؛  عفالرو

"من الغمام  ظلل
)6(

  .  

                                                             

  ) .  210( سورة البقرة من اآلیة ـ  1

  .  138/  1: إعراب القرآن للعكبري يفالتبیان  ـ 2

  .  232/  1: ینظر المحرر الوجیز) .  اهللا( على  ر الناس عطفاھووھي قراءة جم ـ 3

  .   232/  1: ینظر المحرر الوجیز) . الغمام ( على  ـ وھي قراءة الحسن ویزید بن القعقاع وأبو حیوة عطفا 4

  .  403/  2: ـ جامع البیان 5

  .  124/  1: ـ معاني القرآن 6
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 عفالرواب بفالص ﴾ ةكآلئاملو ﴿:الق ثیح أیضا ھببصوا بريالطوھذا ما یرى       

 يف یأتیھم اهللا أن ھل ینظرون إال: على معنى ـ تبارك وتعالى  ـ على اسم اهللا عطفا

"تأتیھم المالئكة  أن الغمام، وإال نظلل م
)1(

  .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .  404/  2: ـ جامع البیان 1
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   : معرفة یزیمالتمجئ الحادي عشر ـ 

 نوذلك م بذلك، حرصی مل ھذه المسألة وإن يف ینالكوفیرأي  بريالطن بی      

)1(،﴾ هسفن هفس نم الإ ﴿:تعالى ھلخالل قو
على  ) سفالن (ما نصب ب إلى أنوقد ذھ 

 ) سفالن (نصبت  ) نم (ا نقل إلى فس، فلماألصل للن يففھ الس ر؛ ألنمعنى المفس

)2(،فسیربمعنى الت
 الكالم على أن يف) ار الد( ، فتدخل وسعكم داراھو أ القكما ی 

ما جاز سفھ أخوك، وإن: القی ، ولذلك لم یجز أنسفالنار، فكذلك الد يفال  یھفعة الس

)3(تأویل نكرة يفا ھألنرفة؛ إلى مع وھي مضافة سفالنر أن یفس
 .  

  

           :تعالى ھلقو: معانیھ يف ولقی ثیح اءالفر ھیلإ ما ذھب وھذا تحدیدا        

    :ھلقو وكذلك. وھي معرفة ) نفسھ( ، العرب توقع سفھ على ﴾ هسفن هفس نم الإ ﴿

أكثر كالم  يفر ر، والمفسفسم ھألنكرة؛ المعرفة كالن نوھي م)4(،﴾ اهتيشعم ترطب ﴿

 هنم           ءيش نع مكل نبط نإف ﴿:تعالى ھل، وقوذرعا ھب تقض: العرب نكرة كقولك

)5(﴾ اسفن
إلیك  یق مسنداا جعلت الض، فلمھبضاق ذرعي : ك تقولفالفعل للذرع؛ ألن 

ودخلت  أوسعكم دارا ھو، كما تقول یھف الضیق ؛ ألنراجاء الذرع مفس تقض: فقلت

ووفقت  قد وجعت بطنك: مھلجل، وكذلك  قوالر يفا ال یھفعة الس ار لتدل على أنالد

ما عاد بذكره یف بصالنجل صلح ا أسند الفعل إلى الرما الفعل لألمر، فلمرأیك، إن

  وز ــــ، كما ال یجرأیھ سفھ زید: الق، فال یولذلك ال یجوز تقدیمھفسیر على الت

                                                             

  .  )  130( ـ سورة البقرة من اآلیة  1

  . والتبیین  یزیمالتـ یعني  2

  .  710/  1: ـ ینظر جامع البیان 3

  ) .  58( ـ سورة القصص من اآلیة  4

  ) .  4( ـ سورة النساء من اآلیة  5
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 بصالن بھنكرة، ویصی لتأوی يف ھإنوإن كان معرفة ف ھألنأنت أوسعھم؛  دارا     

) 1(كرة وال یجاوزهب للنموضع نص يف
 .  

كرة لت بالنوذلك إذا أو معرفة یزیمالتیجیز مجئ  ھاء أنالفركالم  نم واضح       

  . یخطئھ  اججالزوھذا ما جعل 

  

 نم الإ يماهربإ ةلم نع بغري نمو ﴿:ىالعت ھلي قوف اءالفر اججالزفقد تعقب         

منصوب نفسھ  إن: ینیوحالنبعض  القو " :ھلقو یھف بھا تعق، وكان مم﴾ هسفن هفس

  ھب ، وقرنفسا رهبأم طاب زید: كرات أكثر، نحوالن يففسیر الت القفسیر، وعلى الت

 :نحو نقل إلى الفاعل، ا ثمھلرات المعارف أصل الفعل ھذه المفس وزعم أن عینا

ال یجیز تقدیم شيء  ھأن، وھبھأس وما أشأصل الفعل للر ، وزعم أنرأسھ وجع زید

     أبو إسحاق الق. ھذا الباب  نم ) ھسفن ھفس(  ھذه المنصوبات وجعل نم

 واحد ھوما إن یزیمالت عریف؛ ألنال یحتمل الت یزیمالتمعنى  وعندي أن" : اججالز

، وھذا لم قصده صار مقصودا ة تخلص من خالل، فإذا عرفھعلى جنس، أو خل یدل

" ینیوحالن نن تقدم ممم أحد ھلیق
)2(

  .  

  

  

        موضع جھل يفسفھ  ھذا أن يفد عندي والقول الجی: " ویضیف        

    :وجل عز ھل، كقوھنفس يف جھل نفسھ، أي لم یفكر نم أعلم ـ إال واهللاـ : فالمعنى

                                                             

  .  79/  1: ـ ینظر معاني القرآن 1

  .  211/  1: ھـ معاني القرآن وإعراب 2
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)1(﴾ ونرصبت الفأ مكسنفأ يفو ﴿
 القفھذا جمیع ما .   يكما عد يفوضع جھل، وعد 

" یھفالقول  نھذا، وما حضرنا م يفاس الن
)2 (

 .  

ین مسائل الخالف بین البصری ناألنباري جعل ھذا الموضع م على أن      

 یھف ونیوفكال القو: " الق ثیحالزبیدي على ھذا الخالف،  ، كما نصینالكوفیو

       رھم، ونحوه  خمسة عشر الد: معرفة، كقولنا یزیمالت ونكی أنیجوز  ھأن: أیضا

   تمییز  ھألن؛ ال یجوز تعریفھ: ونیرصالب القو. فا فظ كونھ معرالل يفمانع  ھألن

 تمییز نم الغرض نكرة؛ ألن ونكی أنما توجب نكرة، وإن ال یكون إال یزیمالتو

 ن، فكانت أولى م، لكونھا أخفكرةبالن إال ، وذلك ال یحصلهریغ نمالمعدود 

 " شاء اهللا إن بصھذا ت د، فاعتمھي أثقل يتالالمعرفة 
)3 (

 .  

  

نتیجة العتماده  وھ، وھیلإاء رفضھ لما ذھب للفر ھبتعق نفواضح م اججالزا أم     

منذ  معرفة كما أشرت یزیمالت ونكی أنال یجیزون  ینذالین، على مذھب البصری

نا ال أن ، إالصحیحا اءالفركالم  ونكی أنرفض  اججالز أن نغم مقلیل، وعلى الر

، فقد اءالفرعلى  رد يذاللم یكن وحده  ھألن؛ ھیلعحامل ھمھ بالتنت نستطیع أن

 ن، ومھیلع، واعترضوا اءالفروا على ذه اآلیة، وردھل اةحالن نم ض كثیرتعر

 ھذه اآلیة؛ ألن يف صحیحا اءالفركالم  ونكی أنرفض  يذالاس، حالن اةحالنھؤالء 

  .ا ما كان من جنسھا ھبن ك ال تبی؛ ألناهنعمإذا كان معرفة زال  یزیمالت

ا ما كان ھبن ك ال تبی؛ ألنیزیمالتفإن جئت بمعرفة زال معنى : " اسحالن ولقی       

 "جنسھا  نم
)4 (

 .  

                                                             

  ) .  21( ـ سورة الذاریات من اآلیة 1

  .  211/  1: ھبقرآن وإعراـ معاني ال2

  .  72/  4: معھل، وینظر ا44ـ ائتالف النصرة، ص 3

  .  263/  1: إعراب القرآن ـ4
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       :  الق؛ إذ ھیلإ ما ذھبیف واعتبره مخطئا اءالفرض الباقولي لرأي كما تعر     

منزلة  ھوو: " الق، یزیمالتانتصب نفسھ على  ) ھسفن ھفس( : ھلقو أن اءالفروزعم " 

      اــنفس  دـــاب زیـــم طــــھلقو خطأ؛ ألن ذكره يذال،  وھذا "  نفسا طاب زید: قولك

یز یمالت ونكی أن، وال یجوز معرفة ) ھسفن ھفس ( يف) نفسھ ( نكرة، و  یھف)  نفسا( 

 "معرفة 
)1 (

 .  

توكید   ﴾ هسفن هفس نم الإ ﴿ :ىالعت ھلي قوف)  ھنفس(  فرأى أن ا مكيوأم       

)2(نفسھ ھلسفھ قو: لمؤكد محذوف تقدیره
 .  

. خالف  یھفمؤكد فالف ذوح ا كونھ توكیداأم: ھلعلى ذلك بقو انحیب أبو وعق      

)3(حذف المؤكد ویبقى التوكیدی ال یجوز أن ھأنح بعضھم بوقد صح
  .  

بالمفعول بھ ة مشقابالساآلیة  يف)  ھنفس(  إلى أن ینالكوفیوقد ذھب بعض        

ا عف، وإمھ المضى بنفسھ كسفا لكون سفھ یتعد، إمھبمفعول  ھأنوذھب آخرون إلى 

 ھوو)  أھلك  (، أووابن جني اججالزقول  ھوى، أي جھل، ویتعد لكونھ ضمن معنى

  . ونیرصالب ما اعتمده ھوو. أو على إسقاط حرف الجر . ره أبو عبیدة ما قد

،  فذلك عند ھببالمفعول  ابھا كونھ مشأم: القو انحیق بعد ذلك أبو عل ثم       

زید حسن الوجھ، وال : الفعل، تقول يففة، وال یجوز بالص ر مخصوصھوالجم

 يف سفھ  نم ھلا إسقاط حرف الجر، وأص، وال یحسن الوجھ، وأمھیجوز حسن الوج

 ونكی أنعلى  بھا نص، وأمضمین فال ینقاس أیضافال ینقاس، وكذلك الت  ھنفس

 حكي بأن دربالمو ثعلبا ؛ ألنهنختار يذال ھوویكون الفعل یتعدى بنفسھ ف ھب مفعوال

ھا أنى عن أبي الخطاب بــوحك. ھا ھ بفتح الفاء وشدفى، كسھ بكسر الفاء یتعدسف

)4(غةـل
  .  

                                                             

  .   101 ، صـ كشف المشكالت وإیضاح المعضالت 1

  .  111/  1: ـ ینظر مشكل إعراب القرآن 2

  .  394/  1: ـ ینظر البحر المحیط 3

  .  قابالسـ المصدر نفسھ الموضع 4
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ة على قابالساآلیة الكریمة  يف)  سفالن( مخشري إلى انتصاب وذھب الز      

شذوذ  يف ونكی أنذلك یجوز  ھ، وألم رأسھ، وأشار إلى أنغبن رأی: نحو یزیمالت

  : راعالش، واستشھد بقول یزیمالتتعریف 

 )1( اـــابـقر الرـعشـــة الارزـفـــال بو      ...........  ..............

  : أیضا ھلوقو 

 امــــنس ھل سیـر لـــظھــال بــأج        ...........................
)2(

  

ظني   يفظني مقیم، أي  زید: مھلنفسھ فحذف الجار كقو يفسفھ : اهنعمقیل : القو

 رمغو قحال رطب ربكال: " الحدیث يفما جاء  ھل ل، وكفى شاھدااألو ھووالوجھ 

"  اسالن
)3(

 
)4 (

  .  ھبعلى المفعول  بھفأجاز نص. 

  :  ھلنحو قو یزیمالتشذوذ تعریف  يف ونكی أن يف مخشريالز انحیأ أبو وخط

 ـــاابقالــــر رـــعالش ةـــزارفب وال

  امــــنــس ھلیس ـر لــھــب الظـــأج

  

                                                             

       : ، والكتاب109، واإلنصاف، ص 119/  11: من شواھد األغاني ھوـ البیت لحارث بن ظالم المري، و 1

، وخزانة 161/  4: ، والمقتضب609/  3: ، والمقاصد النحویة258/  1: ، وشرح أبیات سیبویھ20/  1
: ، والكشاف374/  1: ون، والدر المص394/  1: ، والبحر المحیط89/  6: ، وشرح المفصل492/  7: األدب

1  /324.   

  : وھو عجز بیت للنابغة الذبیاني وصدره ـ 2

   ..................... ونأخذ بعده بذباب عیش                  

  :لــــ، وشرح المفص28/  1: ، وشرح أبیات سیبویھ196/  1: من شواھد الكتاب ھو، و106دیوان، ص ال

 363/  9، 511/  7: ، وخزانة األدب26/  11: ، واألغاني579/  3: ، والمقاصد النحویة85 ـ 83/  6 

 108، واإلنصاف، ص 179/  2: ، والمقتضب8/ 1) جبب ( ، ولسان العرب 200ص  ةالعربیوأسرار 

  .      591/  3: ، وشرح األشموني458/  1:وأمالي ابن الحاجب

  .   366/  1: وبیانھكتاب األیمان، باب تحریم الكبر  بن مسعود، عن حدیث عبد اهللا ـ صحیح مسلم، 3

  .   325 ـ 324/  1: ـ ینظر الكشاف 4
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   عر جمیع ة، والشھبفة المشباب معمول الص نقاب مالر لیس بصحیح؛ ألن      

 ة، وأجب أفعل اسم بھشفة المباب الص نم أیضا ھوھر أشعر، وكذلك أجب الظ

)1(ولیس بفعل
 .  

  

ح ، فقد صروتفصیال اطبي حول ھذه المسألة جملةث اإلمام الشوقد تحد      

  .  اعمالسنكیر بالقیاس والت یزیمالتعلى لزوم : " اطبيالش

  

ما یكون م، وھذا إنھبلما است بیانا ونكی أنما وضعھ إن یزیمالت فإن: ا القیاسأم       

ف تأباه حكمة غیر حاجة تكل نعریف منكیر، وإذا كان كذلك فالعدول إلى التمع الت

ل االسم ما یدخعریف إن، والتأصال ھنعلم یوضع لیخبر  یزیمالت فإن العرب، وأیضا

، ولذلك ھال حاجة إلى تعریف ھنع خبر، فما ال یھنعتحصل الفائدة باإلخبار  ثیح نم

على  عریف قیاساحتج إلى التم، فلم یھبتفسیر لم ھو تعریف األفعال، وأیضا لم یصح

 يفولم یأت  ال یصح إضماره ، لكنإضماره تعریفھ لصح لو صح الحال، وأیضا

  .  تعریفھ ال یصح ھأن فثبت كالمھم كونھ مضمرا

  

ت الق، فقد موجود اعمالس، واعمالسما یصح إذا عضده القیاس إن: ا إذا قیلأم       

 هفس نم الإ ﴿:القرآن قولھ يفو. ) ، ووجع بطنھ ورأسھ رأیھ غبن فالن( :العرب

"تھراق الدماء : " الحدیث يفو.  ﴾ هسفن
)2(

: ھلقو وكما جاء من كالمھم أیضا.  

   .اس ھاتین، یرید عینینأحسن الن ھو: وحكى الكسائي.  رھمالخمسة عشر الد قبضت

  

                                                             

  .  394/  1: ـ ینظر البحر المحیط 1

  .   320/  6: ، باب تغلیظ تحریم الدماء واألعراضبشرح النوويھ، صحیحي أخرجھ اإلمام مسلم فـ  2
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  : يفیراوأنشد الس

  )1(عمرو ر عنكا بی سفالن تـبطو تیضا      رــندالج تــفرع ا أنــمك لـتأیر

  : اآلخر القو

  )2(رـــــباألدــك هرــھــظ حــیحــا الصـــمو      ريـــھبي أوــي وألرــھــظ عــجـأی

  

  : ابن جدعان يفلت ة بن أبي الصأمی القو

 )3(ادـھـشـالب كــبـلـی رـبـال ابـبـل             الءـى مزــیـالش نـح مدى رـإل

 ذلك على أن ، فدلبمثل ھذا كثیر اعمالس، ووجھھ حسن برجل مررت: واالق وأیضا

  . جائز  یزیمالت يفعریف الت

م محمول على زیادة األلف و الال یھفما  ق اإلمام على ذلك وذھب إلى أنفعل      

  . األلف والالم 

  

ى، أو على ي، معنى فعل یتعدعلى تضمین الفعل غیر المتعد ھوا اإلضافة فوأم      

ھ فس يف، وكذلك ، أو جھل رأیھرأیھ يفغبن : غبن رأیھ: قدیرالت إسقاط الجار، فكأن

  .  رف شذوذاذلك ع ، أو أنبطنھ ن، أي مووجع بطنھ ھسفن

  

                                                             

  : ويـ البیت لراشد بن شھاب البشكري، ور 1

  یا قیس عن عمرو  سفالنصددت وطبت        انھرأیتك لما أن عرفت وجو          

ھي روایة المفضل الضبي  انھأوردھا الشاطبي  يتالالروایة  أن 502/  1: المقاصد النحویة يفوذكر العیني 
  :، و توضیح المقاصد225/  3: المقاصد النحویة: من شواھد وھو. شرح شعر المعري  يفوابن السید 

    . 221ج السالك، ص منھ، و278/  1: امعھول، وھمع ا394  151/  1 

  ) . عرا (  57/  4: ، و اللسان157/  3: التھذیب: من شواھد ھوـ البیت غیر منسوب، و 2

           :ھد البیان والتبیین، ومجمع األمثالمن شوا ھو، وینسب إلى أبیھ أبي الصلت، و381، ص انھدیوـ من 3

ج نھم، و278/  1: امعھولھمع ا و ،281/  2: شرح الجمل البن عصفور و ،163/  1: المقرب و ،127/  2
  .  221السالك، ص 
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  : مھلذكیر كقوة التنی ما علىفإن): ھاتین ( ا ما حكى الكسائي وأم        

  *ة بالبالد  وال أمی*  

اس على الن اتین، أي زاد حسنھھباس أحسن الن ھو: الق ھأنا على حذف الجار، كوإم

م وجدوا ھألن؛ ھلما احتاجوا إلى تأویل ذلك ك، وإنجع ظھري، كغبن رأیھوأی.  بعینیھ

، ولو جاز تعریفھ عند العرب لكانوا ونكی أنعلى  یزیمالت يفة كالم العرب عام

  نكیر على قصدھم للت ا لم یكن كذلك دل، فلمشائعا یستعملوه كذلك كثیرا اء أنقخل

"الشذوذات الخارجة عن معتاد كالمھم نم مھلما عداه راجع إلى ما یعرض  وأن
)1(

 .  

  

 يذالاالسم  يفنكیر الت اةحالناشتراط  دت اآلراء حول ھذه المسألة، إلى أنتعد     

  اعمالسین على ذلك بالذكر الحكیم، وبالقیاس وصحیح، مستدل یزیمالتنصب على ی

 .على صواب  یھف لم یكونوا معرفة یزیمالتعلى مجئ  ونیوفكال ھبح ما صر وأن

 

  

  

 

 

 

 

 

                                                             

  .  528 ـ 527 ـ 526/  3: ةیفالمقاصد الشا ـ 1
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  الفصــــــل الثانـــــي

  ــةالجــــملــــــــة الفعلـــــی
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 محتویـات الفصــل الثانـي

  ) . قد ( بدون  ـ وقوع الفعل الماضي المثبت حاال الأو

  . ـ رافع الفعل المضارع  ثانیا

  ) . الالم ( ـ ـ نصب الفعل المضارع ب ثالثا

  . جواب األمر  يف) الفاء ( ـ نصب الفعل المضارع الواقع بعد  رابعا

  . جواب لیت  يف) الواو ( ـ نصب الفعل المضارع الواقع بعد  خامسا

  ) . ى حت( ـ نصب الفعل المضارع بعد  ساساد

  ) .  كان ( بمعنى ) كن ( ـ مجئ  سابعا
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  ):  قد ( بدون  وقوع الفعل الماضي المثبت حاالـ  أوال

) قد ( بدون  ا مثبت حاالھلفع يتالة وقوع الجملة الفعلی يف ونویحالناختلف       

)1(أبو الحسن األخفش ذلك أیضا يفوتبعھم  ونیوفكالفذھب 
ین إلى البصری نم 

 ھلقوبین على ذلك مستدل) . قد ( بدون  جواز وقوع الفعل الماضي المثبت حاال

 قد حصرت صدورھم : على تقدیر )2(،﴾ مهوردص ترصح موكآؤج وأ ﴿:تعالى

"صدورھم  أو جاؤكم حصرة: " قرأ نقدیر قراءة مة ھذا التعلى صح لیلوالد
)3(  

 : راعالشوقول 

)4(رــالقط ھللـــب ورفصـعال ضـفتا انـمك       ةـضفــن اكرـكذـي لونرـــي لتعـنوإ   
  

  . موضع حال  يھوففعل ماض، و ھلفبل)  ھلبل:( یھف داھالشو

  

)5(لوبینوتبعھم أبو علي الش اءالفرو ونیرصالبوذھب        
 يف یشترط ھأن إلى 

رة ظاھرة أو مقد) قد ( ـ ب انھااقتر مثبت الواقعة حاال ماضا ھلفع يتالة الجملة الفعلی

  .  لمحذوف ویجعل الماضي وصفا

  

               :تعالى ھلضھ لقوین فعند تعرتفسیره یأخذ برأي البصری يف بريالطو     

 موضع نصب حال وقد يف) حصرت (  رأى أن ﴾ مهوردص ترصح موكآؤج وأ ﴿

  .  محذوفة)  قد( ك انھ ن أنبی

                                                             

غریب إعراب  يف، والبیان 125/  4: ، والمقتضب124، وائتالف النصرة، ص 212ینظر اإلنصاف، ص ـ 1
  .  263/  1: القرآن

  ) .  90( ـ سورة النساء من اآلیة  2

    :القراءات العشر يفالنشرـ وھي قراءة الحسن البصري، ویعقوب الحضرمي، والمفضل عن عاصم، ینظر 3

  .  167 ـ 166/  1

  .  212، واإلنصاف، ص 254/  3: ، والخزانة67/  3: ، والعیني957/  2: ذلیینھلشرح أشعار ا يفظر ـ ین 4

  .  202ـ ینظر التوطئة للشلوبین، ص  5
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أو جاؤوكم قد : اهنعم وذلك أن: " ةقابالستوجیھھ اآلیة الكریمة  يف ولقی      

   :      شأن العرب فعل مثل ذلك تقول نم ألن) قد ( صدورھم، فترك ذكر حصرت

        نظرت إلى أصبحت: مھنم ؛ ومسموعھلقد ذھب عق: ، بمعنىھلأتاني فالن ذھب عق

 مع الماضي جاز وضع الماضي) قد ( وإلضمار . نانیر، بمعنى قد نظرتذات الت

 بھالحال وأش نإذا دخلت معھ أدنتھ م) قد (  موضع الحال، ألن يفاألفعال  نم

"األسماء 
)1 (

 ن دقیقالم یك يأبا البركات األنبا ر أشیر إلى أن أن أحب أیضا انھو. 

  .  نسبة جواز مجئ الفعل الماضي حاال يف

  

ال یجوز أن یقع الفعل الماضي  ھأن معاني القرآن أشار إلى ھبكتا يف اءالفرف     

ة ابن یفشرحھ كا يف اءالفرإلى رأي  ضيكما أشار الر) . قد ( من غیر تقدیر  حاال

)2(الحاجب
  .  

  

       )3(﴾اتاومأ منتكو اهللاب ونرفكت فيك ﴿:تعالى ھلعند تفسیره لقو اءالفر القفقد       

 يف الققد  ھأن أال ترى. الكالم  يفلم یجز ) قد ( وقد كنتم، ولوال إضمار : المعنى" 

)4(﴾ تبذكف ربد نم دق هيصمق انك نإو ﴿:سورة یوسف
وقولك . المعنى فقد كذبت 

قد  ا جمیعاھألنقد كثر مالك؛ : وأنت ترید ك، ال یجوز إالأصبحت كثر مال: جلللر

       ھلأو بإظھارھا؛ ومث) قد ( بإضمار  ل، والحال ال تكون إالكانا، فالثاني حال لألو

صدورھم  جاءوكم قد حصرت : ، یرید﴾ مهوردص ترصح موكآؤج وأ ﴿:كتاب اهللا يف

"
)5(

  .  

                                                             

  .  244/  4: ـ جامع البیان 1

  .  45/  2: ةیفضي على الكاـ شرح الر 2

  ) .  28( ـ سورة البقرة من اآلیة  3

  ) .  27(  ـ سورة یوسف من اآلیة  4

  .  24/  1: ـ معاني القرآن للفراء5



116 

 

 بريالطوكذلك ) قد ( من غیر  ال یجیز وقوع الماضي حاال اءالفرفإذا كان        

  . كم الح يفقة الد علمنا مجانبة األنباري ینالكوفی نوھما م

قائم على كثرة  ھألن؛ وذلك ونیوفكال ھیلإ لما ذھب انحیأبي  وكان اختیار     

 مكبرب منتنظ يذال مكنظ مكلذو ﴿:تعالى ھلذلك قو نآیات القرآن الكریم م يف وروده

)1(،﴾ ينراساخل نم متحبصأف ماكدرأ
 ههجو ىلع بلانق ةنتف هتابصأ نإو ﴿:انھسبح ھلوقو 

)2(،﴾ ةراآلخو اينالد رسخ
            :تعالى ھلوقو )3(،﴾ انيلإ  تدر انتاعضب هذه ﴿:وجل عز ھلوقو 

  . ﴾ مهوردص ترصح موكآؤج وأ ﴿

 ههجو ىلع بلانق ةنتف هتابصأ نإو  ﴿:تعالى ھلعند حدیثھ عن قو انحیأبو  الق       

 كثر وقوع الماضي حاال ھألن؛ )قد ( وال یحتاج إلى إضمار : " ﴾ ةراآلخو اينالد رسخ

)4(" ھیلعفساغ القیاس ) قد ( لسان العرب بغیر  يف
ما  ھنمفقد جاء : " أیضا القو  . 

) "قد ( حصى كثرة بغیر ال ی
)5(

   .  

بغیر  ین وقوع الفعل الماضي حاالالبصری نوقد أجاز األخفش م: " أیضا القو      

 لسان العرب كثرة توجب القیاس ویبعد يفإذ كثر ذلك  حیح، وھذا الص)قد ( تقدیر

"أویل ا التیھف
)6(

 .  

أبو ذلك األخفش و يف، وتبعھم ونیوفكال ھیلإ و لي رجحان ما ذھببدی يذالو    

القرآن  يف ؛ لوروده)قد ( بدون جواز مجئ الفعل الماضي المثبت حاال ھوو انحی

  . قدیر عدم الت األصل الكریم  وألن

  
                                                             

  ) .  23( ـ سورة فصلت من اآلیة 1

  ) .  11( من اآلیة  ـ سورة الحج2

  ) .  65( ـ سورة یوسف من اآلیة 3

  .  355/  6: ـ البحر المحیط4

  .  317/  3: ـ المصدر نفسھ5

  .  423/  7 ،493/  7: ـ المصدر نفسھ6
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 :رافع الفعل المضارعـ  ثانیا

یرفع إذا  ھنأ فقوا على، كما اتالفعل المضارع معرب على أن ونویحالنفق ات     

 وتقدیرا )1(،﴾ نيعاأل ةنائخ ملعي ﴿: تعالى ھلنحو قو والجازم لفظا باصالن ند متجر

)2(﴾ ىشغي اذإ لياللو ﴿:تعالى ھلنحو قو
  .  

"األفعال المضارع بإجماع  نوالمعرب م: " وطيیالس ولقی     
)3(

  .  

 .بة مذاھالفعل المضارع على عد يف عفالرعامل  يف اةحالنولكن اختلفت كلمة     

 خالل قول اهللا نح بذلك، وذلك میصر مذھب أھل الكوفة دون أن بريالطفقد ذكر 

        ىبرقال يذو اناسحإ نيدالوالبو اهللا الإ وندبعت ال يلائرسإ ينب اقيثم انذخأ ذإو ﴿:تعالى

)4(،﴾ نياكساملو ىامتيال
)  تعبدون ( يف  يتالتعبدون فبالتاء ا رفع ال وأم:" الق ثیح 

ا إذا ھألن؛ ﴾ اهللا الإ وندبعت ال ﴿:تدخل مع كانت تصلح أن يتال)  أن( ـ ب بوال ینص

         :ثناؤه جل القكما  عفالر یھفالكالم  ا على فعل فحذفت كان وجھھلصلح دخو

)5(﴾ ونلاهاجل اهيأ دبعأ وينرمأت اهللا ريغفأ لق ﴿
)  أن( ا یھفإذ لم تدخل )  أعبد( فرفع  

  : راعالش الوكما ق. الة على معنى االستقبالباأللف الد

  )6(يـدخــلم تأن ـلھ اتـــذالل ـدــھأش أنو  ـى  غالو رضي أحــراجــذا الزھأال أیـ

ي تأتي تیھا، إذ حذفت باأللف الف)  أن( وإن كان یصلح دخول )  أخضر( فرفع 

"بمعنى االستقبال 
)7(

  .  

                                                             

  ) .  19( ـ سورة غافر من ا آلیة 1

  ) .  1( ـ سورة اللیل من اآلیة 2

  .  66/  1: معھلـ ا3

  ) .  83( ـ سورة البقرة من اآلیة 4

  ) .  64( ـ سورة الزمر من اآلیة 5

  .  27ـ دیوان طرفة مع شرح الشنتمري، ص 6

  .  500/  1: ـ جامع البیان7
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ھذا الفعل  إن ولقي یذمذھب الكسائي ال نجده یذھب دابري جیالط لنا نصإذا تأم     

)أنیت( ، أي أحرف المضارعة ھلي أووائد فون الزیرتفع بك
)1(

  نم وھو واضح 

الة على باأللف الد) ...  أعبد( ھ فرفع وقول... اء فبالت) ال تعبدون ( ا رفع وأم: ھقول

     . معنى االستقبال

  

)2(اءالفرفقد ذھب       
أو  رع لفظاالمضا يف عفالریعمل  يذال إلى أن تبعھ نوم 

المضارع  وا بأنوالجازم، وقد استدل باصالن نده متجر ھوما ؛ إنأو محال تقدیرا

ناصب أو جازم  م یسبقھل بق بجازم، فإنناصب، ویجزم إذا س ھیلعینصب إذا دخل 

والجوازم واصب الن ند میدور مع التجر عفالر بأن وا أیضا، كما استدلكان مرفوعا

) 3(وعدما وجودا
 .  

  

 ال يلائرسإ ينب اقيثم انذخأ ذإو ﴿:تعالى ھلمعرض حدیثھ عن قو يف اءالفر ولقی      

  ذفا حا، فلمیھفیصلح )  أن( دخول  ؛ ألن)ال تعبدون ( رفعت " ،﴾ وندبعت

"فعت ر باصالن
)4(

 .  

 ھال تدع: ذلك الفعل لتقول بعد اسمھ فعل فارفع إذا رأیت نھیا: " أیضا ولقیو      

)5(،"جحد  آخره يفجحد ولیس  ھلأو يف، إذ كان بھیضر
ین قابالسصین الن نفھم مفی 

 ھوافع ة أو الجازمة رفع والرباصالنالعوامل  ند المضارع مإذا تجر ھأن اءللفر

)6(،بالعلیة وران مشعروالد وعدما وجودا معھ دائر عفالر ألن د؛التجر
  ل ـــنحو ما فع 

                                                             

  . 439 ـ ینظر اإلنصاف، ص1

  .  12/  7: ، وابن یعیش437ـ ینظر اإلنصاف، ص 2

        :ة للرضيیفشرح  الكا و ،6/  4: ، وشرح التسھیل12/  7: ، وابن یعیش437ـ ینظر اإلنصاف، ص 3

  .  65قطر الندى، ص  26/  4

  .  53/  1: ـ معاني القرآن4

  .  160/  1: ـ المصدر نفسھ5

  .  389معاني القرآن، ص كما یصوره  يوفكالالنحو دراسة في ـ 6
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 ة، فقد یستدلمسالك العل نم وران مسلكوالد) یضرب :(  ھلقو نم اءالفر ھب       

)1(ذا الحكم الدائرھل ھنع وعدما الحكم وجودا معھ یدور يذال األمر على أن ھب
  .  

  : وقد اعترض على ھذا المذھب

 بصالنبعد  عفالرى ذلك إلى وقوع د؛ ألدالتجر ھو العامل إذا قیل إن ھأنـ ب 1

  . والجزم  بصالنقبل  عفالر والجزم، وھذا خالف اإلجماع على أن

 ، واألمروجودي أمر عفالر، وعدمي واصب والجوازم أمرالن ند مالتجر ـ وبأن 2

  .  الوجودي لألمر ةعل ال یكون العدمي

  . األفعال  يف عوامل األسماء، وعوامل األسماء ال تعمل نم دالتجر ـ أن 3

بتعریة  یرتفع ھإن :مھلا قوأم: ینالكوفیا الجواب عن حكمات وأم: " األنباري ولقی

 عفالر ونكی أني إلى یؤد ھألن؛ وذلك ھذا فاسد: لناق. ة والجازمة باصالنالعوامل  نم

صفة المفعول، وكما  بصالنصفة الفاعل، و عفالر والجزم؛ وذلك ألن بصالنبعد 

 عفالر، وإذا كان بصالنقبل  عفالر ونكی أنالفاعل قبل المفعول، فكذلك ینبغي  أن

م إلى ھلى قوا أدطریق األولى، فلم نقبل الجزم كان ذلك م ونكی نفأل بصالنقبل 

" فاسدا ونكی أنخالف اإلجماع، وجب 
)2(

  .  

  

ھذا  ، بأنعدمي أمر دالتجر أن ھوعن االعتراض الثاني، و وقد أجیب    

دم د عجرمعنى الت أن فھم المعترض ؛ وذلك ألن خاطئ على فھم مبني االعتراض

 ھأنب رونھما یفسبذلك، وإن دجررون التقین ال یفسالمحق والجازم، لكن باصالنوجود 

وجود الفعل على ھذه الحالة، وھذا : والجازم، أي باصالن نم كون الفعل خالیا

ال  العدمي جاب بمنع كون األمروقد ی اعدمی أمرا دجرلة منع كون التالجواب محص

  ان ــبما ك خاص ھوما ، وإنھذا لیس على إطالقھ ، بأنالوجودي األمر يفة یكون عل

                                                             

  .  109/  2: ، مع الحاشیة، وحاشیة الخضري146/  4: ـ ینظر أوضح المسالك1

  .  440 ـ 439ـ اإلنصاف، ص 2
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 انھ، وھاة للوجوديعل ونكی أن صح دامقی اإذا كان عدمی ، لكنمطلقا اعدمی      

)1(وعامل الجزم بصالنعدم عامل  ھألن؛ دالمقی قبیل العدمي نجرد مالت
 .  

.  ابن خروف، وابن عصفور، وابن مالك  ینیوحالن نھذا المذھب م ویختار      

"ال لوقوعھ موقع االسم  باصالنورفعھ لعدم الجازم و: " ابن خروف ولقی
)2(

  .     

  

 أنقبل  نم: " ونیرصالب ھالقبفساد ما  ة اختیارهعلى صح ابن مالك مستدال ولقیو

وحروف ) لو( افع للمضارع لو كان وقوعھ موقع االسم لما ارتفع بعد الر

موضع االسم، وقد  يفة باألفعال، فلیس المضارع بعدھا ا مختصھألنیض؛حضالت

لیس وقوعھ  ھلافع الر لم أنتفعل ذاك، فع لو یقوم زید قمت، ھال: رفعوه بعدھا نحو

 م أنال نسل: فإن قیل. والجازم  باصالن نده متجر ونكی أنموقع االسم، فوجب 

لالسم  ھوافع للمضارع لو كان وقوعھ موقع االسم لما ارتفع بعد ھذه الحروف الر

المضارع  یھففإذا وقع " . ھال زید قام " و " لطمتني  رسوا لو ذات"  :مھلبدلیل قو

  .  ة المذكورةللعل عفالر استحق

  

االسم  ھو يذالالموضع  ونكی أنا ال یخلو مرادكم بموقع االسم إم: فالجواب      

االسم  ھو يذالاالستعمال، أو الموضع  يفلالسم  ھو يذالاألصل، أو الموضع  يف

االسم رافع المضارع وقوعھ موقع : بطالن قولكم ھنما ما كان یلزم أحدھما، وأی يف

موضع لیس  ھألن؛ یض قطعاحضبعد حروف الت عفالرل بض على األوینتق ھألن

      يفموضع لیس لالسم  ھألنبعد كاد ونحوھا؛  عفالروعلى الثاني ب. األصل  يفلالسم 

  

                                                             

  .   227/  3: شرح األشموني و ،229/  2: التصریح و مع الحاشیة، 147/  4: ـ ینظر أوضح المسالك1

  .  273/  1: ـ شرح الجمل2
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)1(،﴾ كارجتاس نيكرشامل نم دحأ نإو ﴿:ىالعت ھلي قوفاالستعمال، كما      
فلو كان  

     مرفوعا ة إالالشرطی الجملة ما كان بعد إن يفرافع المضارع وقوعھ موقع االسم 

 هخلو ونكی أنن رافع المضارع لیس وقوعھ موقع االسم، فتعی لم أنع رفعا لم یفلم

" ونیوفكال القوالجازم، كما  باصالن نم
)2(

  : ھلة بقویفاألل يفوإلى ھذا أشار .  

)3( دـعــتســـك ازمـوج ناصب نـم         درــجتإذا  اــمضارع عــفار
 

والجازم  باصالن نده مالمضارع تجر يف عفالرعامل  أن ھوح عندي، یترج يذالو 

وذلك ؛ اختیار ابن خروف، وابن مالك ھوو ینالكوفیوحذاق  اءالفر ھب الق يذال

 نم كثیر حھعن كثرة االعتراضات الواردة على أكثر المذاھب وقد رج لبعده

) 4(ینیوحالن
    .  

  

 ھووالجازم و باصالن نمرفوع بتعریة م ھأن اءالفرومذھب : " ابن مالك الق      

"أسھل المذھبین وأحقھما باإلطرار 
)5(

رافع  لم أنا لم یرفع عفلم: " أیضا القو.  

والجازم، كما  باصالن نخلوه م ونكی أنن المضارع لیس وقوعھ موقع االسم، فتعی

" ونیوفكال الق
)6(

  .  

ا وقوعھ موقع االسم إذ ذاك إم ھلافع والر: " القـ ف ابن الناظم ـ أیضا حھصح      

 ھوو ینالكوفیقول  ھووالجازم، و باصالن نا تجریده مین، وإمقول البصری ھوو

"حیح الص
)7(

  .  

 

                                                             

  ) .  6( ـ سورة التوبة من اآلیة 1

  .  1519/  3: ةیفة الشایفشرح الكاو، 109شرح عمدة الحافظ، ص  و ،6/  4: ـ شرح التسھیل2

  .  155ة ابن مالك، ص یفـ أل3

  البن ھشام قطر الندىو، 614بن الناظم، ص ة الیفوشرح األل ،172/  4: للمرادي ـ ینظر توضیح المقاصد4

 .  265/  1: للسیوطي معھلا و ،141/  4: البن ھشام مسالكأوضح الو ،65ص 

  .  109ـ شرح عمدة الحافظ، ص 5

  .  1519/  3: ةیفة الشایفشرح الكا و ،6/  4: ـ شرح التسھیل6

  .  664ة، ص یفـ شرح األل7
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  ): الالم ( ـ نصب الفعل المضارع ب ـ ثالثا

      :تعالى ھلقوخالل  ني ھذه المسألة، وذلك مة فالكوفرأي أھل  بريالطنقل       

)1(﴾ ةدعال والمكتلو ﴿
ي ي فتم الوھذه الال: الكوفة يیوحبعض ن الوق  : "الق ثیح 

ي ھا فوالعرب تدخل الق.  ، لو ألقیت كان صواباالم كي ﴾ والمكتلو ﴿:ىالعت ھلقو

ا الواو؛ أال یھھا وفقبلالذي للفعل  كالمھا على إضمار فعل بعدھا، وال تكون شرطا

      ؛ فإذا قلتھ جئتك ولتحسن إلي: ، وال تقولإليجئتك لتحسن : ك تقولترى أن

 ىغصتلو ﴿:ھ تعالىقول ھن، مي القرآن كثیروھذا ف: الق. ولتحسن جئتك: ریدفأنت ت

)2(﴾ ةدئفأ  هيلإ
 نم ونكيلو ضراألو اتاومالس وتكلم يماهربإ يرن كلذكو ﴿ :ھلوقو 

)3(﴾ نينوقامل
أریناه ملكوت السموات : على قولك الواو كان شرطا یھلو لم تكن ف 

لیكون من (  ھا فعل مضمر بعدھا، وفل ھایواألرض لیكون، فإذا كانت الواو ف

" أریناه) المؤمنین 
)4(

 .  

  

         : ولقی ھبري عن أھل الكوفة ما یرى بصوابي ذكره الطذوھذا القول ال     

ھ الم بمعنى لیس قبل ﴾ ةدعال والمكتلو ﴿:ھقول ألن ؛ةي العربیواب فوھذا أولى بالص" 

 ھا، وإنیلع ﴾ ةدعال والمكتلو ﴿ :ھفتعطف بقول ﴾ ةدعال والمكتلو ﴿:ھي قولي فتال

 ھا شرط لفعل بعدھا، إذ كانت الواو لو حذفت كانت شرطادخول الواو معھا یؤذن بأن

"ھا من الفعل لما قبل
)5 (

 .  

  

                                                             

  ) .  185( ـ سورة البقرة من اآلیة  1

  ) .  113( ـ سورة األنعام من اآلیة  2

  ) .  75( ـ سورة األنعام من اآلیة  3

  .  193/  2: ـ جامع البیان 4

  .  قابالسـ المصدر نفسھ الموضع  5
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، نجده منقول ھبصواب ولقبري عن أھل الكوفة وما یعنا ما أورده الطوإذا تتب       

م         وھذه الال: " ي معرض حدیثھ عن اآلیةاء فالفر ولق، ییاحرف اء نقالعن الفر

ي    ف ھاوالعرب تدخل. الم كي لو ألقیت كان صوابا ﴾ ةدعال والمكتلو ﴿:ھي قولف

أال . ا الواو یھھا وفي قبلذللفعل ال وال تكون شرطا. كالمھا على إضمار فعل بعدھا 

فإذا قلتھ فأنت .  جئتك ولتحسن إلي: ، وال تقولجئتك لتحسن إلي: ك تقولترى أن

 ال ينذال ةدئفأ هيلإ ىغصتلو ﴿:ھقول ھني القرآن كثیر موھو ف. جئتك  ولتحسن إلي: ریدت

 نم ونكيلو ضراألو اتاومالس وتكلم يماهربإ يرن كلذكو ﴿:ھقول ھنوم ﴾ةراآلخب وننمؤي

أریناه ملكوت السموات : ، على قولكالواو كان شرطا یھلو لم تكن ف ﴾ نينوقامل

   )ولیكون من المؤمنین ( ھا فعل مضمر بعدھا یھا فلفإذا كانت الواو ف ،لیكون

" أریناه
)1(

  .  

  

"وھذا قول حسن : " اسحالن ولقی      
)2(

 ریدی: معطوف أي ھواألخفش یرى أن.  

 )3(،ةولتكملوا العد
)4(﴾ مهاهوفأب اهللا ورن واؤفطي نأ ونيدري ﴿: الكما ق 

ویرى           . 

)5(الم األمر والواو عاطفة جملة كالم على جملة   كالم) م الال( ھذه  ابن عطیة أن
 

 .  

 یھفأمر الفاعل المخاطب : واالق ینیوحالن أنب :"ھذا القول انحیف أبو ضعوی    

ا ھلإقرار تاء الخطاب والم األمر قب ھو، وقلیلة ردیئة أحدھما لغة: واالقالتفات  

              من حروف  الفعل عاریا ونكی أن ھودة الفصیحة، وغة األخرى ھي الجیوالل

  قرأ   ھــأناء رالق نم أحد ؤثرلم ی ھأن ھذا القول أیضا فضعالمضارعة ومن الالم، وی

                                                             

  .  113/  1: ـ معاني القرآن 1

  .  20/  1: ـ إعراب القرآن 2

  .  126/  1: ـ معاني القرآن 3

  ) .  32( ـ سورة التوبة من اآلیة  4

  .  518/  1: ـ ینظر المحرر الوجیز 5
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القراءة  نالم األمر لكانت كسائر أخواتھا م، فلو كانت )الالم ( بإسكان ھذه       

الواو  كذلك بأن ھلوقو ا الم الجر ال الم األمر،ھأن ذلك على ا، فدلیھفبالوجھین 

لألمر كان العطف ) الالم ( ا إذا كانت ھأن كالم على جملة كالم، یعني عاطفة جملة

كانت من قبیل عطف ضربت لزید،  يف) الالم ( ـ من قبیل الجمل، وإذا كانت ك

" المفردات
)1 (

 .  

  

فعل : ا تقدیرهھلذف معموة محذوفة حمعطوفة على عل ونكت أن اججالزوقول      

)2(سھل علیكم ولتكملواذلك لی اهللا
 .  

         للفعل باصالن أنبحوا ، وصرونیوفكال ھیلإ ما ذھب ونیرصالبویخالف       

)3(نيتكرم جئتك ألن: قدیرمقدرة بعدھا، والت)  أن( 
  .  

  

؛ وذلك )الالم ( رة دون المقد)  أن( للفعل  باصالن ونكی أنوا على واحتج       

عوامل  ونكت أنمن عوامل األسماء، وعوامل األسماء ال یجوز ) الالم (  ألن

) أن( بتقدیر  الفعل منصوبا ونكی أناألفعال فوجب 
)4(

  .  

 امحتج ین، ردوالبصری ینالكوفیالحدیث عن رأي  نوبعد ما فرغ األنباري م      

        لقیامھا مقامھا، وأن) كي ( تعمل عمل ) الالم (  ، بأنونیوفكال ھبعلى ما جاء 

، وتارة ) أن( ب تارة بتقدیر ا تنصھأن م، بلتنصب الفعل بنفسھا ال یسل) كي ( 

)5(،ا على األخرىھلحم نن بأولى مالتیا على إحدى الحھلبنفسھا، ولیس حم
 واألصح 

  . ین قول البصری

                                                             

  .  43/  1: ـ البحر المحیط 1

  .  254/  1: ھبـ ینظر معاني القرآن وإعرا 2

   . 63/  1: ـ ینظر المقتضب 3

  .  462ـ ینظر اإلنصاف، ص 4

  .   463، ص نفسھـ المصدر 5
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  :ي جواب األمرف) الفاء ( بعد  نصب الفعل المضارع الواقعـ  رابعا

ي جواب الفاء الواقعة في یقع بعد ذالفعل المضارع ال إلى أن ونیوفكھب الذ      

ي أو العرض ینتصب بالخالف، وذھب مني أو االستفھام أو التفھي أو الناألمر أو الن

)  أن(  ینتصب بإضمار  ھإلى أن ونیرصالب
)1(

  .  

  

 خالل قول اهللا نھذه المسألة، وذلك م يفرأي أھل الكوفة  بريالطن بیوقد      

)2(،﴾ نياملظال نم اونكتف ةرجالش هذه ابرقت الو ﴿ :تعالى
ا یھفاالستشھاد  وقد أوضح بأن 

              :تأویل ذلك: ینالكوفی يیوحنبعض  القف: " الق ثیح، ) فتكونا (كلمة  يف

 يففصار الثاني .  الظالمین نكما إن قربتماھا كنتما مفإن ﴾ ةرجالش هذه ابرقت الو ﴿

        تقم أقم، فتجزم  إن: كقولك ھلأو یھفموضع جواب الجزاء، وجواب الجزاء یعمل 

ل موضع شرط األو يفا وقعت الفاء لم ﴾ اونكتف ﴿:ھلفكذلك قو. الثاني بجزم األول 

ا األفعال المستقبلة للزومھا االستقبال ھبنص يف )كي  ( ا  وصیرت بمنزلة ھبنصب 

"إذ كان أصل الجزاء االستقبال 
)3(

 ينھ ھلما قب ؛ ألنھللما قب الجواب مخالف وألن.  

كان  ، وإذا لم یكن نھیالم یكن الجواب نھیا" ا فنجفوك ال تنقطع عن: " فإذا قلت

)4(على الخالف منصوبا ونكی أنوجب  ھلقبلما  ، وإذا كان مخالفاھللما قب مخالفا
  .  

تعطفھ  ، أو أنجواب نصبا" فتكون " باإلمكان أن تجعل  ھأن رىفی اءالفرا وأم      

  :رئ القیس، واستشھد بذلك قول امكون جزمافیل الكالم على أو

  )5(قــلزتـف اةـطــقال ىرــأخ نـم كرذیـــف     ھـندــھــجال تو بوـص ھلـ تلــقــف  

                                                             

  .  445ـ ینظر اإلنصاف، ص 1

  ) .  35( ـ سورة البقرة من اآلیة 2

  .  305/  1: ـ جامع البیان3

  .  445ـ ینظر اإلنصاف، ص 4

إلى عمرو بن عمار الطائي، معاني  ھب، ونس101/  3: الكتاب يف، ذكره سیبویھ 136، ص انھدیو يفـ البیت 5
  .  306/  1: ، وجامع البیان26/  1: القرآن
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   ال تذھب، وال تعرض : ھي، كقول القائلتكریر الن ھأنومعنى الجزم ك فجزم،        

 ا عطفلم ھأن عل بك مجازاة، ویرىففیال تفعل ھذا  بصالن، ومعنى الجواب وألحد

الثاني نصب واستشھد  يفادث ال یصلح ح ھلأو يفوكان  ھلحرف على غیر ما یشاك

)1(،﴾ يبضغ مكيلع لحيف يهف اوغطت الو ﴿:تعالى ھلبقو
 اهللا ىلع وارتفت ال ﴿:أیضا ھلوقو 

)2(،﴾ ابذعب مكتحسيف ابذك
                اوهرذتف ليامل لك وايلمت الف ﴿:وجل عز ھلوقو 

)4( )3(﴾ ةقلعكامل
ھي جواب الن ذھب إلى أن ثیح، أیضا اججالز ھیلإ وھذا ما آل.  

) 5(بالفاء نصب
  .  

: أھل البصرة يیوحبعض ن الوق: " الفق ینرأي البصری بريالطأردف  ثم      

 زعم أن ھغیر أن. ا من الظالمینونكت جرة فأنتأویل ذلك ال یكن منكما قرب ھذه الش

ھا لیصبح الكالم نم ھا مضمرة ال بدنك، ول)ال ( غیر جائز إظھارھا مع )  أن(  

) . عسى أن یفعل ( ھم ي قولعلى االسم، كما غیر جائز ف)  أن( بعطف اسم وھي 

"یفعل  ما كان ألن) . ما كان لیفعل :( ي قولكعسى الفعل، وال ف
)6  (

.  

 يف حرف عطف، واألصل ونكی أنالفاء  يفاألصل  وا بذلك على أنواحتج        

ا تدخل على األفعال تارة وعلى األسماء تارة ھألنحروف العطف أن ال تعمل؛ 

     لول وحغیر حكم األو يفالثاني  ونكی أنا قصدوا ال تعمل، فلم أخرى، فوجب أن

ا ھألن ) أن (یضم الفعل إلى االسم، فوجب تقدیر  االسم، فاستحال أنل والمعنى ح

)7(الفعل يف بصالنعوامل  يفمع الفعل بمنزلة االسم، وھي األصل 
وھذا ما .  

  . سیبویھ وغیره من نحاة البصرة  ھیلإ ذھب

                                                             

  ) .   81( ـ سورة طھ من اآلیة 1

  ) .  61( ـ سورة طھ من اآلیة 2

  .  ) 129( ـ سورة النساء من اآلیة 3

  .  27ـ  26/  1: ـ ینظر معاني القرآن4

   . 114/    1: ھبـ ینظر معاني القرآن وإعرا5

  .  305/  1: ـ جامع البیان6

  .  446ـ ینظر اإلنصاف، ص 7
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 نلخروجھا مة للفعل بنفسھا؛ باصالنالفاء ھي  إلى أن ميوذھب أبو عمر الجر    

) 1(باب العطف
 .  

 ھیلین بعدما ذكر رأي أھل البصرة وحكم عبري برأي الكوفیویأخذ الط        

)2(وھذا القول الثاني: " ولقبالبطالن ی
: یفسده إجماع جمیعھم على تخطئة قول القائل 

خطأ على ھذا  ونكی فكذلك الواجب أن. ني قیامك سر: ني تقوم یا ھذا، وھو یریدسر

     ي إجماع وف. ال یكن منك قیام : ال تقم، إذ كان المعنى: المذھب قول القائل

ني ني تقوم بمعنى سرسر: ال تقم، وفساد قول القائل: ة قول القائلجمیعھم على صح

         : ھي قولي فتال) ال ( مع  عي أنلیل الواضح على فساد دعوى المدقیامك الد

"ة القول اآلخر وصح)  أن( ضمیر  ﴾ ةرجالش هذه ابرقت الو ﴿
)3(

  .   

 ھالق ما أن ثیحذلك،  يف اءالفرخطى  بريفقد خطا الط ﴾ اونكتف ﴿:ھي قولوف     

 ﴾  نياملظال نم اونكتف ﴿:ھلقو يفو:الق ثیح،ھیلإ دون اإلشارة اءالفر ھیلإ ما ذھب ھو

          :ھلة العطف على قونی يف" فتكونا "  ونكی أن: أحدھما: التأویل نوجھان م

      نجرة، وال تكونا موال تقربا ھذه الش: ھ حینئذلكون تأویفی  ﴾ ابرقت الو ﴿

 ﴾ ابرقت الو ﴿ ھبزم معنى الجزم مجزوم بما ج يف حینئذ )فتكونا  (یكون ف .المینالظ

" وال تؤذه ال تكلم عمرا: القائل ولقیكما 
)4(

  .  قابالسبالبیت  واستشھد أیضا .  

 يفاألصل  واب؛ ألنالص ھونحاة البصرة  ھیلإ ما ذھب ا سبق أنمم ویتضح       

  ھلعلى ما وضع  إال یدل كل حرف أال يفحرف عطف، واألصل  ونكت الفاء أن

ن ك باألصل استغنى عتمس نباألصل، وم كاعلى معنى حرف آخر تمس وال یدل

  . عوهة ما ادعلى صح ین یدلیفوال دلیل للكو. لیل الد

                                                             

  . 159/  1: البحر المحیطو، 445اإلنصاف، ص  ـ ینظر1

  .  305/   1: ینظر جامع البیان. رأي البصریین  ھبـ یقصد 2

  .  قابالسـ المصدر نفسھ الموضع 3

  .  قابالسـ المصدر نفسھ الموضع 4
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  :  جواب لیت يف ) الواو ( نصب الفعل المضارع الواقع بعدـ  خامسا

ي جواب لیت ینتصب الفعل المضارع الواقع بعد الواو ف إلى أن ونیوفكذھب ال     

)1(منصوب بإضمار أن ھنأ إلى ونیرصبالخالف، وذھب الب
  .  

  

 الو درن انتيل اي ﴿:ھ تعالىخالل قول نبري رأي أھل الكوفة من الطي ھذه المسألة بیف  

)2(﴾ نينمؤامل نم ونكنو انبر اتآيب بذكن
ي معنى ذلك ة فأھل العربیذكر اختالف  ثیح 

)4(ومرفوعا) 3(منصوبا
وكان بعض : " بريالط ولق، ی)نكون ( ، و)نكذب ( ي ف 

على الجواب بالواو لكان ) نكون ( و ) نكذب ( صب لو ن: ولقالكوفة ی يیوحن

 لیت لي ماال: ونولق، كما تجیب بالفاء، ی) ثم( والعرب تجیب بالواو و: ال؛ قصوابا

على      وقد تكون نصبا: الوق. طیك أع ك وثموأعطی ك، ولیت لي ماالفأعطی

)5(رف،الص
"ال یسعني شيء ویعجز عنك : كقولك 

)6(
     .  

  

)7(﴾ ايمظع ازوف وزفأف مهعم نتك ينيتل اي  ﴿:ىالعت ھلي قواء فالفر ولقی     
             

 ني أني معنى یسري التمن، وفتمنھا ي لیت؛ ألنالعرب تنصب ما أجابت بالفاء ف "

ني دت أن أقوم فیتبعود: ي الكالمكأنھ منسوق؛ كقولك ف فھذا نصب.  تفعل فأفعل

  ى ــد مضــا قى ممما تمن ي؛ ألني التمنوجواب صحیح یكون لجحد ینوى ف. اس الن

  

                                                             

  .  445ـ ینظر اإلنصاف، ص  1

  ) .  27( ـ سورة األنعام من اآلیة  2

  .  450/  4: البحر المحیط ینظر .ما یھف بصالنب) نكون ( و ) وال نكذب ( ـ قرأ ابن عامر وحمزة وحفص  3

  .  395/  2: المحرر الوجیز ینظر . عفالرب)  نكون( و )  وال نكذب( مرو والكسائي ـ قرأ ابن كثیر وأبو ع 4

ة نحاة الكوفة لعلة نصب الفعل المضارع بعد واو المعیة ونصب من أئم اءالفراصطالح وضعھ : ـ الصرف 5
 بصالنالمعنى؛ فجعل  يف ھلقب ما ماھنم عن المبتدأ ، لمخالفة كل المفعول معھ بعد الواو والظرف إذا وقع خبرا

  .  34ـ  33/  1: اءینظر معاني لبقرآن للفر. عالمة لتلك المخالفة 

  .   209ـ  208/  7:ـ جامع البیان 6

  ) .  73( ـ سورة النساء من اآلیة  7
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 لم أكن: فالمعنى ﴾ وزفأف مهعم نتك ينيتل اي ﴿:ھقول مجحود؛ أال ترى أن ھفكأن      

 ي قراءة عبد اهللاھي ف ﴾ بذكن الو درن انتيل اي  ﴿:ي األنعامف ھوقول. معھم فأفوز 

)نا بآیات رب فال نكذب نرد(  بالفاء
)1(

ب على الجواب صقرأھا كذلك جاز الن نفم 

ي قراءتنا أجود ع فففالر. ي قراءتنا بالواووف. نكذبعلى االستئناف أي فلسنا  عفوالر

     ال یسعني شيء ویضیق  :كقولك رف؛ب جائز على الصصوالن ب،صالن نم

"عنك 
)2( 

.    

                     )ثنا یحدلیتھ عندنا ف:( مني فكقولكوالت" ... ابن مالك  الق        

 الي نصب جواب االستفھام، قشئت نصبت على المعنى ف إن) ماء فأشربھ  أال(  و

"م  ، وإن شئت رفعت على ما تقد﴾ ايمظع ازوف وزفأف مهعم نتك ينيتل اي ﴿:تعالى
)3(

  .  

 ينيتل اي ﴿:ھ تعالىھا بالفاء والواو، كقولي جوابب فصالن: " ... المالقي  الوق     

 نم ونكنو انبر اتآيب بذكن الو درن انتيل اي ﴿:ھ تعالى، وقول﴾ ايمظع ازوف وزفأف مهعم نتك

 یھي فذي المننھا معنى التما ذلك لتضموإن) نكون ( نصب  نعلى قراءة م ﴾ نينمؤامل

"والواو جواب وینصب بالفاء  ھلب قد یكون لالط
)4(

 .  

 الو درا ننتیا لی: " ( ي ذلكي ال أختار غیرھا فتوالقراءة ال: " بريالط ولقی      

  یا لیتنا نرد: ي كلیھما، بمعنىع ففبالر)  یننؤممال نم ونكنا ونبر اتآیب بذكن

م ھنالمؤمنین؛ على وجھ الخبر م نا نكون مرددنا، ولكن نا إنولسنا نكذب بآیات رب

م ھوا بآیات ربال یكذب أن مھنمني منیا، ال على التوا إلى الددھم ر یفعلون إن اعم

"المؤمنین  نوا مویكون
)5(

    .  

  
                                                             

  .  475/  4: ـ البحر المحیط 1

  .  276/  1: ـ معاني القرآن 2

  .  33/  1: ـ شرح التسھیل 3

  .  368ـ رصف المباني، ص  4

  .  209/  7: ـ جامع البیان5
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  : ) ىحت (دنصب الفعل المضارع الواقع بعـ  سادسا    

 نى تكون حرف نصب ینصب الفعل المضارع محت إلى أن ونیوفكذھب ال      

غیر تقدیر خافض، وخالفھم الكسائي  ن، وتكون حرف خفض م)  أن(  رغیر أن تقد

مضمرة أو ظاھرة ) إلى ( ما یخفض بـ ھا، وإناالسم ال یخفض ب إن الفق ي الجرف

  . بعدھا 

ب بتقدیر      ص، فالنفإذا جاء ما بعدھا منصوبا ھا حرف جرأن ونیرصویرى الب    

)1(اھفھو مجرور ب وإذا كان ما بعدھا مجرورا) أن ( 
  .  

  

 ھا دون أن، وھو إعمالصوابا اهویر ونیوفكال ھیلبري ما یذھب إالط رویقر       

 ولقي ىتح والزلزو ﴿:خالل شرحھ لآلیة الكریمة نم ب، وذلكصي النمضمرة ف

)2(﴾ هعم وانآم ينذالو ولسالر
ع فالر: اإلعراب نھا وجھان مل)  ولقی(  أن یذكر  

:  ولقی ونیوفكال رهي یقرذب الصعامل الن رب یقرصالن ني حدیثھ عب، وفصوالن

ة، وما  متطاول المد)  لعف( الفعل على لفظ  نم) ى حت( ا إذا كان ما قبل فأم"  

وإعمال ) یفعل ( الكالم نصب نحیح مفالص  یر منقضالفعل على لفظ غ نبعدھا م

"مك ما زال فالن یطلبك حتى یكل: وذلك نحو قول القائل)  ى حت( 
)3(

یستشھد  ثم.  

 الكما ق): ى حت( ب بـ صغیره الن ي ال یصحذالكالم ال نحیح مفالص"   :قائال

  : راعالش

 )5) (4(ــــان سأرب نـدقا یم ـادـیجوحتى ال       ـمــھطــیم ـلكــتى تح ــمھب تــوطم 

                                                             

  .   477ـ اإلنصاف، ص 1

  ) .  214( ـ سورة البقرة من اآلیة 2

  .  421/  2: ـ جامع البیان3

مطا بالقوم : مھبمطوت : ھلقو): مطیھم . (  626/  3: ھبكتا يف، ذكره سیبویھ 175ـ دیوان امرئ القیس، ص 4
 ھوجمع رسن و): األرسان (  ، و284/  15: لسان العرب) مطا ( مادة . السیر  يف م وجدھب مد: یمطو مطوا

   . 180/  13: لسان العرب) رسن ( مادة . مام یجعل على األنف الحبل والز

  .  421/   2: ـ جامع البیان5
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ا نل، وسأقتصر ھوفص یھوقد أطال ف) ى حت( ب بـ صث عن الناء تحدوالفر     

  : ھنعلى جوانب م

لزلة كالزده ویطول زمنھ إذا كان یتطاول أي یكثر ترد) ى حت( ي قبل ذـ الفعل ال 1

نصب ما بعدھا   ي حكم العقل زمناي تستغرق فتاألفعال ال نلصلة، وغیرھا موالص

 بصالن نوم ﴾ ولسالر ولقي ىتح والزلزو ﴿:ھ تعالىكقول ي المعنى ماضیاولو كان ف

.  ھمجى یجعل إذا شرب الماء البعیر لیھرم حت إن: كسائي عن العربال ما سمعھ

ي يء صفة فھذا الش ي المضارع أنیأتي ف ھي حسن جعلذوھو أمر قد مضى، وال

  . ا یتطاول ھرم مموھو ال) ى حت( ي قبل ذوام، والفعل الاإلبل على الد

ي ف مضارعا ال یتطاول، وما بعدھا فعال ماضیا فعال) ى حت( ا إذا كان قبل ـ أم 2

)1(معك قریبا ى أكونجئت حت: فیرفع ما بعدھا كقولكمعنى الماضي، 
  .  

مكانھا جاز ) لیس ( ي تصلح تال) ال ) ( ى حت( ي قبل ذي الفعل الـ إذا أدخلت ف 3

  . ى ال أحكم أمرك ال أبرح حت: واء مثلب على السصع والنفي الفعل الرف

ا ظر عمب، بصرف النصوجب الن ضارعام) ى حت( ي بعد ذـ إذا كان الفعل ال 4

)2(﴾ ىوسم انيلإ عجري ىتح نيفاكع هيلع حربن نل واالق  ﴿:ھ تعالىھا كیف كان كقولقبل
      

، فإن كان مستقبال ونكی أن) ى حت( واشترط ابن ھشام النتصاب الفعل بعد 

ع فم فالركان لما قبل زمن التكل ، وإنب واجبصم فالنالتكلسبة لزمن االستقبال بالن

)3(ع جائزفة فالرمحكی ة بلة لیست حقیقی، وإذا كانت الحالیواجب
   .    

  

  

 

                                                             

  .  134ـ  133/  1: ـ معاني القرآن1

  .   136ـ  135/  1: معاني القرآن) .  91( ـ سورة طھ من اآلیة 2

  .  147/  1: ـ مغني اللبیب3



132 

 

  ): كان ( بمعنى )  نك( مجئ ـ  سابعا

 : ىالعت ھلي قوف) كن (  أن ینالكوفیین وتبعھم بعض البصری اةحالنیرى بعض      

)1(﴾ كرت ام اثلث نهلف نيتناث قوف اءسن نك نإف ﴿
فإن كان : المعنى أي أن) كان (  بمعنى 

ین فإن كان األوالد نساء محتج: المعنى إن ینالكوفیبعض  القو. المتروكات نساء

)2(﴾ مكدالوأ يف اهللا ميكوصي ﴿:القل اآلیة یستوجب ذلك فأو بأن
قسم الوصیة  ثم 

)3(بذلك عن األوالد ھنموإن كان األوالد واحدة ترجمة  ﴾ اءسن نك نإف ﴿:القف
  .  

 ینالكوفی نن میفعلى رأي المخال حھین ورجرأي البصری بريالط وقد اختار     

والقول : " ولقی) كانوا ) (  كن( لجاء بدل  صحیحا ھیلإ لو كان ما ذھبوا ھأنب امحتج

 ألن؛ذلك عندي يفواب ین أولى بالصالبصری نحكیناه م نعم حكیناه يذالل األو

األوالد تجمع  وإن كانوا، ألن: األوالد، لقیل ھب ، لو كان معنیا) كن وإن:( ھلقو

"  كانوا ال كن: القما یالذكور واإلناث، وإذا كان كذلك، فإن
)4(

     .  

ما  ھبإعرا يفه األنباري وأبو البقاء أقر بھین وأخذ للبصری بريالطوما عزاه     

)5(،لآلیة
 القو: " القین، بل البصری نقدیر مأصحاب ھذا الت انحیأبو  دولم یحد 

"ین بعض البصری
)6(

  .  ھل مرجعا بريالطاعتمد  ھلفلع  

المتروكات نساء  إذ كن: القل وفترك الكالم األو" معاني القرآن لألخفش  يفو     

"كانت واحدة   نصب وكذلك وإن
)7(

 صريالب أيالر أن صھذا الن نیتضح م.   

 . لألخفش 

  

                                                             

  ) .   11( ـ سورة النساء من اآلیة 1

  ) .  11( ـ سورة النساء من اآلیة 2

  .  334/  4: ـ جامع البیان بتصرف3

  .  334/  4: ـ جامع البیان4

  .  244/  1: ، والبیان334/  1: ـ التبیان5

  .  182/  3: ـ البحر المحیط6

  .  248/  1: ـ معاني القرآن7
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  الفصـــــــــــل الثالــــــث

  الــــــحــــــــروف
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  الفصـل الثالــث محتویـات

  . ا ألف االستفھامھیلعتدخل  يتالالواو  يفـ القول  أوال

  ) . بل ( ـ لإلضراب ك) أو ( ـ مجئ  ثانیا

  . ـ حذف حرف الجر مع المصدر المنسبك  ثالثا

  . ؟ ) لكن ( أم ) الواو ( بمعنى ) إال ( ھل تكون ـ  رابعا

  .تناوب حروف الجر ـ  خامسا

  . وبالعكس ) إذا ( مكان ) إذ ( استعمال ـ  سادسا

  : معاني الحروف

  ) . الواو ( زیادة ـ  سابعا

  ) . مزة ھلا( معنى ـ  ثامنا

  ) . ما ( ـ معنى  تاسعا

  ) . أن ( معنى  ـ  عاشرا

  ) . ماذا ( تركیب ـ الحادي عشر 

  ) . ما إن( تركیب ـ الثاني عشر 

  : الحرف الواحد يفتعدد الوظائف 

  ) . أو (  يفـ الثالث عشر 

  ) . ال (  يفـ الرابع عشر 

  ) . الالم (  يفالخامس عشر ـ 
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 : ا ألف االستفھامھیلعتدخل  يتالالواو  يفالقول ـ  الأو

      خالل قول اهللا نھذه المسألة، وذلك م يفرأي أھل الكوفة  بريالطن بی      

)1(،﴾ وننمؤي ال مهرثكأ لب مهنم يقرف هذبن داهع واداهع املكوأ ﴿:تعالى
        :الق ثیح 

"ا حرف االستفھام ھیلعھي حرف عطف أدخل : ینالكوفی يیوحنبعض  القو" 
)2(

  .  

  

ألف  ھیلعھذه واو نسق أدخلت  ھذا المسلك ورأى بأن اءالفروقد سلك        

)3(أفعجبتم: ا على الفاء فتقولھلاالستفھام كما تدخ
األصل تقدیم ھذه الواو  وأن.   

  . ا صدر  الكالم ھل مت؛ ألنما قدعلى ھمزة االستفھام؛ وإن

  

  القالقرآن الكریم،  يف ا ھمزة االستفھام كثیرةھیلعدخلت  يتالوھذه الواو      

         نأ ىرقال  لهأ نمأ وأ ونمآئن مهو اتايب انسأب مهيتأي نأ ىرقال لهأ نمأفأ ﴿:تعالى

)4(،﴾ ونبعلي مهو ىحض انسأب  مهيتأي
 وانمأفأ ﴿:ىالعت ھلي قوففھذه الواو بمنزلة الفاء  

)5(،﴾ اهللا  ركم
)6(،سیبویھ ھیلإ وھذا ما ذھب 

)7( .انحیأبو  حھما صح أیضا ھوو 
 

مزة وحرف ھلبین ا رامقد ھیلع معطوفا محذوفا ثم مخشري إلى أنالز ذھبو

)8(ما عاھدواوكل تاناأكفروا باآلیات البی: اهنعم العطف
  .  

  

                                                             

  ) .  100( سورة البقرة من اآلیة  1

  .  566/  1: ـ جامع البیان2

  .  383/  1: ـ ینظر معاني القرآن للفراء3

  ) .  98( ، ) 97( ـ سورة األعراف من اآلیتان 4

  ) .  99( ـ سورة األعراف من اآلیة 5

  .  189/  3: ـ ینظر الكتاب6

  .  323/  1: ـ ینظر البحر المحیط7

  .  304/  1: ـ ینظر الكشاف8
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ي ف ونكی ال یجوز أن ھوأن المعنى، إلى ین مستندابري رأي الكوفید الطقد أیو      

ھا واو عطف القول أن ني ذلك عندي مواب فوالص: " ولقی زائد القرآن شيء

 مكقوف انعفرو مكاقيثم انذخأ ذإو ﴿:ثناؤه جل الق ھأنكھا ألف االستفھام، یلخلت عأد

 يقرف هذبن داهع واداهع املكوأ  ﴿)1(﴾انيصعو انعمس واالق واعامسو ةوقب ماكنيآت ام واذخ ورالط

  ﴿    ﴾ انيصعو انعمس واالق ﴿:الق، ف) وكلما ( أدخل ألف االستفھام على ثم ﴾ مهنم

ي ف ونكی أن جائز غیر ھیما مضى أنف انبی وقد ﴾ مهنم يقرف هذبن داهع واداهع املكوأ

 زعم أن ن، فأغنى ذلك عن إعادة البیان على فساد قول مھال معنى ل  حرفكتاب اهللا

)2(﴾ املكفأ ﴿و ﴾ املكوأ ﴿:ھقول نالواو م
"ما ھزائدتان ال معنى ل 

)3(
  .  

  

العاطفة ) أو ( ا ھنأ یرى ثیح ینالكوفی بھوللكسائي رأي آخر یخالف أصحا       

).4(قرأھا ساكنة  نده قراءة مؤی، ویكت الواو تسھیالرما ح، وإن) بل( بمعنى  يتال
   

  

)5(،األخفش الواو فنجدهین بزیادة البصری نم ولقین ونبحث عم     
ق القاضي وعل 

)6(فمتكل ھلذلك ك بأن ة ابن عطی عبد الحق دمحمأبو 
 .  

  

    الق.  ھ أقوال نل ماألو ھین وجعلإلى رأي الكوفی و البقاء العكبريوذھب أب       

  ارــى اإلنكــلى معنام عـــا لالستفھــھزة قبلـــھمالواو للعطف وال: " ي إعراب اآلیةف

                                                             

  ) .  93( ـ سورة البقرة من اآلیة 1

  ) .  87( ـ سورة البقرة من اآلیة 2

  .  566/  1: ـ جامع البیان3

  . 323/  1: البحر المحیط ـ4

  .  323/   1: معاني القرآن ـ5

   . 124 /  1: ـ ینظر المحرر الوجیز6
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 وما ﴾ ولسر مكاءج املكفأ  ﴿:ھي قولم فا على معنى الكالم المتقدنوالعطف ھ     

 رئ شاذاكت بالفتح وقد قریئین حي ألحد الشت، وقیل ھي أو القیل الواو زائدة بعده

"بسكونھا 
)1(

  .  

  

؛ بل ر محذوفبري لم یجعل عطف الواو على مقدالط ا أننبالمالحظة ھ والجدیر  

  .  مخشريللز ھا خالفاربطھا بما قبل

  

وھذه الحروف : " الفق یذكر اسمھ دون أن ي توجیھھبري فالط ضيد الروقد أی      

)2(افي الكش فعیھ جار اهللار كما یدمقد ھیللیست بعاطفة على معطوف ع
ولو كانت  

ة على ولم تجئ مبنی ھیلع م معطوفال الكالم قبل تقدي أولجاز وقوعھا ف الكما ق

"م كالم المتقد
)3(

   .  

 

الواو  أن يففاق نحاة الكوفة والبصرة، آراء، نرى ات نخالل ما أوردناه م نوم      

ة االستشھاد باألدل أن مزة لالستفھام عدا الكسائي واألخفش، إالھلحرف عطف وا

  . ھیلإ ما ذھباضعف و اةحالن ھبة ما جاءوا ، یوقفنا على صحوعقال نقال

  

  

   

  

                                                             

  .  97/  1 :إعراب القرآن يفـ التبیان 1

  .  295ـ  294/  1: افـ ینظر الكش2

  .  392/  4: ضيـ شرح الر3
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    ):  بل ( ـ لإلضراب ك) أو ( مجئ ـ  ثانیا 

                خالل قول اهللا نھذه المسألة م يفرأي أھل الكوفة  بريالطذكر      

)1(،﴾ ةوسق دشأ وأ ةارجاحلك يه ﴿:تعالى
 القو   ..." :الق ثیحبذلك،  حرصی ملوإن  

فھي كالحجارة : عندھم ھل، فكان تأوی) بل( ھذا الموضع بمعنى  يف)  أو:( آخرون

)2(﴾ ونيدزيوأ فلأ ةئم ىلإ اهنلسرأو ﴿:ثناؤه جل القة، كما بل أشد قو
  بل : بمعنى 

"یزیدون 
)3(

  .  

  

خالل البیت  نم ھذه المسألة أیضا يفذكر رأي أھل الكوفة  العیني كما أن        

  : القائل

 )4(يالدأو تــلـقت دــق كاؤـجال روــل          ةـیانــمـوا ثادز أو ینانــمــوا ثــانــك

)  أو(  وأبو الفتح وابن برھان أن  وأبو علي ونیوفكال ھب واحتج: " ... القعندما 

" مطلقا)  بل( ـ تأتي لإلضراب ك
)5(

  .  

  

             ھل، إذ یذكر قوم كان صحیحاھنع بريالط ھلما نق بأن اءالفرن وبی      

 (     معنىعلى غیر )  أو(  زعم أن نم"   ﴾ ونيدزي وأ فلأ ةئم ىلإ اهنلسرأو ﴿:تعالى

" تبارك وتعالى ال یشك اهللا ؛ ألنفقد افترى على اهللا، ) بل
)6(

  .  

                                                             

  ) .  74( ـ سورة البقرة من اآلیة  1

  ) .  147( ـ سورة الصافات من اآلیة  2

  .  469/  1: ـ جامع البیان 3

   :،  والمقاصد النحویة86/  1: من شواھد المغني ھو، و123، ینظر الدیوان، ص يفطـ البیت لجریر بن الخ 4

  .    192/  3: ، وشرح األشموني144/  4

  .  145/  4: ـ المقاصد النحویة 5

  .  250 / 1: ـ ینظر معاني القرآن للفراء 6
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حوا صر ینالكوفی أن يف؛ اةحالن نوغیرھم م ینالكوفیویظھر الخالف بین      

أو  يفم نن بضرورة تقد، ولكن بعضھم اآلخر یرومطلقا)  بل( بمعنى )  أو(  بمجئ

خالل آرائھم  نھي لإلضراب، ونرى ذلك م يتال)  بل( معنى )  أو( نھي لتعطي 

  : یأتي المتشابكة كما

ا ما ھي بمنزلة إمبرجل راكع أو ساجد، فإنمررت : ھنمو: " القفسیبویھ          

، فقد یجوز أو ساجد: القیرید أحد األمرین، وإذ  ھأن علما لیھبجاء ا یإم أن إال.اوإم

)1(" ھیلع یقتصر أن
  .  

  

أو نھي وإعادة  يفم نتقد: أجاز ذلك بشرطین ھأن ھنعابن ھشام قد نقل  أن إال       

)2(أو ال یقم عمرو أو ما قام عمرو، وال یقم زید ما قام زید:العامل، نحو
 .  

) بل( بمعنى )  أو( ین عدم إجازة مجئ عند البصری ھوروالمش
)3(

 . 

  

تكون  ھاأنذكر ب ھنكل، و) بل( ـ تأتي لإلضراب ك)  أو(  أن دربالمولم یرد عند      

 أو عمرا زیدا ضربت: ا، ومن ذلك قولكھلللعطف فتجزي ما بعدھا على ما قب

                ) ونكی أن إال:( بعدھا؛ إذا كان المعنى)   أن(  ح كذلك بإضماروصر

، على العطف ، أو تكرم عمراأنت تضرب زیدا: ذلك قولك ن،وم)ى یكونحت( و

)4(﴾ ونملسي وأ مولاتقت يددش سأب يلوأ موق ىلإ نوعدتس ﴿:تعالى ھلوكذلك قو
: أي       

  :ولكــكق)  أن( بإضمار  ھــیفاء ـــا جـــا مذا، وأمـــــذا أو یكون ھــــون ھـــیك

  

                                                             

  .  429/  1: ـ الكتاب 1

           :، وحاشیة الصبان193/  3: ، وشرح األشموني146/  2: ، وشرح التصریح86/  1: ـ ینظر المغني 2

  .  107 ـ 106/  3

   . 384ـ ینظر اإلنصاف، ص 3

  ) .  16( ـ سورة الفتح من اآلیة 4
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على  ا یدلى تقضیني، وھذا ممتقضیني، وحت أن إال: ك أو تقضیني أيزمنـــألل     

) بل( تعطي معنى )  أو(  من أن ونیوفكال ھبد ما جاء ال یؤی ھأن
)1(

  .  

  

 وأ فلأ ةئم ىلإ اهنلسرأو ﴿:اآلیة الكریمة يف قابالس اءالفركذلك قول  وقد رد     

       ، وذلك لو أن) بل( بمنزلة )  أو( مجئ  نم ھب، وأظھر فساد ما جاء ﴾ ونيدزي

 يفتقع  لجاز أن كما ذكر، إذا)  بل( ھذا الموضع موقع  يفلوقعت )  بل( ـ ك)  أو( 

ألجل  كالم واحد إال يفالواجب  يفال تأتي )  بل(  أن موضع غیره، وذكر أیضا

: أحدھم القفإذا  ـ  وجل عزـ  فى عن اهللانا یاإلضراب بعد غلط أو نسیان، وھذا مم

ذلك  عمرو لیضرب عن بل  :القر، استدرك، أو نسي فتذك فغلط، ثم بزید مررت

)2(ویثبت ھذا
  .  

  

)  إلى أن(  أو) كي ( بمعنى  ونكت أنة بیفمكت)  أو(  ورأى ابن عصفور بأن      

ال  ھاأني، كما ذكر بكي تقضیني حق: يي، أك أو تقضیني حقأللزمن: ذلك قولك نم

)3(رورةللض غیر ذلك إال يفتنصب 
  .  

سیبویھ باشتراط  ابن عصفور عن ھلما نق ح األشموني بذلك ذاكراكما صر       

)4(،﴾اورفك وأ اآمث مهنم عطت الو ﴿:تعالى ھلذلك بقو داھي، مؤیأو الن ،يفم النتقد
فإن  

ھي عن الن إضرابا یصیر  ذلك بأن يف، النقلب المعنى ) أو ال تطع كفورا: ( قلت

)5(اني فقطعن الث ل، ونھیااألو
  .  

                                                             

  .  28/  2: ـ ینظر المقتضب 1

  .  90 ـ 89فقھ اللغة، ص  يف، والصاحبي 305 ـ 304/  3: ـ ینظر المقتضب 2

  .  262 ـ 261/   2: ياججالزـ ینظر شرح جمل 3

  ) .  24( ـ سورة اإلنسان من اآلیة 4

  .  194 ـ 192/  3: ـ ینظر شرح األشموني5
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فسیر القرآني إلى الت استنادا ھي األخذ بدون ف، ویتشدونیوفكره الي یقرذھذا ال      

عند  ولقی. ین البصری نن خالفھ مب ممویتعجتھ، بري یوافقھ، ویحكم بصحنجد الط

بعضھم ـ ھم            الوق: " ﴾ ةوسق دشأ وأ ةارجاحلك يهف ﴿:ضھ لآلیة الكریمةتعر

)1(يمرواألخفش والج ونیوفكال
 وأشد: بمعنى ﴾ ةوسق دشأ وأ  ﴿:ھي قولف) أو ( ـ   

  .  وكفورا: بمعنى ﴾اورفك وأ اآمث مهنم عطت الو ﴿: تبارك وتعالى القسوة، كما ق

  : ةجریر بن عطی الوكما ق     

)2(ردى قـلــى عوسم ھبـى را أتـمك     راقـد ھل تـانك أو ةـالفخال ـالن
 

  : ابغةالن الوكما ق.  قدرا ھیعني نال الخالفة وكانت ل

)3(ـدـقف ـھفـصنـ ا أونـتامـــمـى حنـا     إلل ــاممحا الذـا ھمتـلی أال ـتـالق
 

  . یرید ونصفھ 

عندھم فھي  ھ، فكان تأویل) بل( ي ھذا الموضع بمعنى ف)  أو:( آخرون الوق "   

: بمعنى ﴾ ونيدزيوأ فلأ ةئم ىلإ اهنلسرأو ﴿:ثناؤه جل القسوة، كما ق أشد كالحجارة بل

  . یزیدون  بل

  

أبو          الق. قسوة عندكم  أشد فھي كالحجارة أو: معنى ذلك: آخرون الوق    

 ي كالم العربغیر أني حكینا وجھ ومخرج فتا قیل من ھذه األقوال المم ولكل: جعفر

ھ ذلك إلى ن وجي ذكرناه عمذالقول ال ، ثمالا قلناه أوي ذلك ممف أعجب األقوال إلي 

ھا نم ، على تأویل أنكالحجارة أو أشد ونكت ي القسوة من أنفھي أوجھ ف: بمعنى ھأن

  اكن الواو ــي أماكن من أموإن استعملت ف)  أو( سوة؛ ألن ــق ھا أشدنحجارة، ومــكال

                                                             

  .  85/  1: ـ مغني اللبیب1

  .  69/  11: ، الخزانة211، ص انھـ دیو2

  .  251/  10: ، الخزانة)ونصفھ (  یھفوایة ، والر16، ص انھـ دیو3
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 ي بعض تلك األماكن، فإناھا ومعنى الواو لتقارب معنییھما فنعى یلتبس محت      

 وجد إلى ذلك سبیال نھا متأتي بمعنى أحد االثنین، فتوجیھھا إلى أصل ھا أنأصل

"ھا اھا المعروف لنعھا ومإخراجھا عن أصل نم أعجب إلي
)1(

  .  

  

ق    ابي البیت السین فبري قد استشھد بروایة الكوفیالط نبغي مالحظة أنیا نوھ     

         یھبالواو فال یكون ف) ونصفھ فقد ( وایة الر رون أنی ونیرصفالب) أو نصفھ فقد ( 

د           ویؤی  )2(ین،ه على الكوفیي معرض ردأبو البركات األنباري ف الشاھد كما ق

ین ة الكوفیف حجھا تضعاألنباري أن ي یظنتوایة الین بتلك الرابن ھشام رأي الكوفی

) "ونصفھ ( روي  ھیھ أنویقو): "  أو( ي المنطوق بلفظ وفكد الاھھ عن الشبقول
)3(

.    

  

فریق  لكل یرى أن ین، بلبري لم یذھب إلى تخطئة البصریالط كما نالحظ أن     

  .   ده لغة العرب تؤی ومحمال مخرجا

ھان وابن   وابن بر الفارسي ین ألبي عليوقد نسب األشموني أخذ رأي الكوفی    

)4( يجن
)5(ونیوفكال ھالقما  األصح ونكی أنینبغي  بیدي بأنالزویرى .  

  .  

  

  

  

  

                                                             

  .  469/  1: ـ جامع البیان 1

  .  383ـ اإلنصاف، ص  2

  .  85/  1: ـ مغني اللبیب 3

  .  192/  3: ـ شرح األشموني4

  .  149ـ ینظر ائتالف النصرة، ص 5



143 

 

 : حذف حرف الجر مع المصدر المنسبكـ  ثالثا 

بذلك، وذلك من  حرصی ملھذه المسألة وإن  يفرأي أھل الكوفة  بريالطأورد       

)1(﴾ اهللا وددح ايمقي نأ انظ نإ اعاجرتي نأ امهيلع احنج الف ﴿:تعالى خالل قول اهللا
 ثیح 

موضع  يف ةالعربیا بعض أھل ھلجع ) أن یتراجعا  (  يف يتال )  أن (و " :الق

ا یتراجعا، فلم أن يفما ھیلعفال جناح :  معنى الكالم نصب بفقد الخافض؛ ألن

"ا ھبكانت تخفضھا نص يتال ) يف (حذفت 
)2(

 .  

  

   ﴾ اعاجرتي نأ امهيلع احنج الف ﴿ :ھلوقو: " الق ثیحكذلك  اءالفروھذا ما ذكره     

"خفض  موضعھ: ولقیوكان الكسائي  ...أن یتراجعا، يفما ھیلعفال جناح : یرید
)3(

.   

  

أیین وذلك بشكل عام، بل كان قد عرض الر ینالكوفیفلم یذكر رأي  ا العینيأم      

  : راعالشقول  يفما یظھر 

)4(ھــبالا طا أنــھب نـــیال دو يـإل         ةــــیببح ونكت أنى ــلیل ترا زـمو
  

  

حرف الجر، إذ  ھنمحذف  ثیححبیبة،  ونكت أن: ھلقو يف: یھفاالستشھاد : " ھلبقو

  فــــــــل عطـــبدلی الجر ھلمح عى الخلیل أنخالف، فاد یھف، و) ونكت نأل:( ھلأص

  

                                                             

  ) .  230( ـ سورة البقرة من اآلیة  1

  .  588/  2: ـ جامع البیان 2

  .  148/   1:ـ معاني القرآن 3

 : ، رواه40 / 1: انھدیوـ البیت للفرزدق، ینظر  4

  ھبا أنا طالھبحبیبة      إلي وال دین  ونكت أنسلمى وما زرت 
 . 556/  2: ، والمقاصد النحویة83/  2: ، والمغني336، واإلنصاف، ص 29/  3: من شواھد الكتاب ھوو
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 ، ومذھب سیبویھمذھب الكسائي أیضا ھو، وھیلع ، بالجر)وال دین :( ھلقو        

)1(" بصالن ھأن اءالفرو
  .  

   ھنع ھل، على عكس ما نقح بالجرصر نم ھوسیبویھ  یبدو لي أن يذالو       

        ھأنصار ك ھألنه؛ قد جر راعالش بأن داھالشالبیت  يفالعیني، إذ ذكر سیبویھ 

)2(،) ألن:( الق
)3(على موضع المصدر المجرور عطفا)  دین(  وذلك جر 

  .  

  

مجرور  ھل، إذ أصھلة وما بعدھا مفعول ألجالمصدری)  أن(  نوالمصدر المنسبك م 

حرف  وألن) حبیبة  ونكت نأل(  علیل، وأصل الكالم كما ذكرتالة على التم الدبالال

 اةحالن، وقد اختلف )المؤكدة  أن( ة، و المصدری)  أن( قبل ذف حما ی الجر كثیرا

 بالجر ھیلعجعل العطف  نم مھنم، فلمصدر المنسبك بعد حذفھم لحرف الجرا يف

 ھیلع، ویجعلون العطف ھبرأى بنص نم مھنمحقیقة، و ھیلع ھو يذال ھحالل تبعا

 قبل حذف حرف الجر، أو ھلكان  يذالمعطوف على محل المصدر  ھألنا إم بالجر

كثیر  ھألنأدخل حرف الجر؛  ھأن مقد توھ راعالش أن: وھم، أيمعطوف على الت ھأن

)4(؛ لذا أتى بالمعطوف مجروراھبما یتكلم 
  .  

 الموضع جر الخلیل یرى أن  جماعة منھم ابن مالك نقلوا أن وذكر ابن ھشام أن     

     ح بالجرصر ھنإ یس بصحیح؛ إذول ھوعلى الس ھوفنصب  ھسیبویھ یرى أن وأن

     لـالحم نأظھر م الحمل على العطف على المحل ـ واعترض بأن سابقا ـ كما ذكرت

القواعد ال تثبت  وذكر ابن ھشام عن ھذا االعتراض أن ،معلى العطف على التوھ

)5(بالمحتمالت
  .  

  

                                                             

  .  559/   2: ـ المقاصد النحویة 1

  .  171 ـ 170/  3: ، وحاشیة الدسوقي183/  2: ، والمغني29/  3: ـ ینظر الكتاب 2

  .  171/  3: ، وحاشیة الدسوقي)امش ھلا(  29/  3: ـ ینظر الكتاب 3

  ) . امش ھلا(  336ـ ینظر اإلنصاف، ص  4

  .  171 ـ 170/  3: ، وحاشیة الدسوقي183/  2: ـ ینظر المغني5
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وصلتھا  )  أن( حذف إذ كان المجرور حرف الجر ی موضع آخر بأن يفوذكر       

         نأ هيلع احنج الف ﴿:تعالى ھلقام، وقو أن نم: ، أيقام زید أن تعجب:ذلك قولك نوم

)1(﴾ ام فوطي
 نأ    ماكيإو ولسالر ونجرخي  ﴿:تعالى ھلما، وقوھبف أن یطو يف: أي 

 والضت  نأ مكل اهللا نيبي ﴿:ىالعت ھلي قوف ھلا قوتؤمنوا، وأم ألن:أي )2(،﴾ اهللاب وانمؤت

﴾،)3(
األصل  ؛ ألن)ال ( ذفت، وكذلك م الجارة حوا، فالالتضل لئال: ایھفاألصل  فإن 

تقدیر حرف  يفللمضاف، وكما اختلفوا  انھ الحذفوا، فكان تضل كراھیة أن: ایھف

)4(،﴾ نوهحنكت نأ ونبغرتو ﴿:ىالعت ھلي قوفالمحذوف  الجر
 أن يف: بمعنى أي 

)5(،تنكحوھن ، أو عن أنتنكحوھن
 واولقت نأو اءشحفالو وءالسب مكرمأي ﴿:تعالى ھلوقو 

)6(،﴾ ونملعت ال ام اهللا ىلع
العزیز،  كتاب اهللا يف تقولوا، ومثل ذلك كثیر وبأن: أي 

)7(بصالنموضع  يفا منصوب أو مإ ھلجمیع ذلك، ومث ر بأنوقد ذك
 .  

  

 ھأن إال موھ ھوف ھنعكر ل عن الخلیل، وما ذقیوطي بإبطال ما نكذلك الس القو    

المعطوف  يفره ھولظ رج: الكسائي القو: " ھلوذلك بقو ،ذكر رأي الكسائي بالجر

)8(،" ھیلع
  .استشھاد الكسائي  نم قابالسالبیت  وذكر أن 

  

                                                             

  ) .  158( ـ سورة البقرة من اآلیة 1

  ) .  1( ـ سورة الممتحنة من اآلیة 2

  ) .  176( اآلیة  ـ سورة النساء من3

  ) .  127( ـ سورة النساء من اآلیة 4

  .  291ـ ینظر شرح شذور الذھب، ص 5

  ) .  169( ـ سورة البقرة من اآلیة 6

  .  88/  2: ـ ینظر الكناش7

  .  12/  5: معھلـ ا8
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رد یط انھالحذف  بس امتنع الحذف، وكما أنإذا خیف الل ھأن أىواألشموني ر     

)1(﴾ مكبر نم ركذ ماءكج نأ متبجعوأ ﴿:تعالى ھل، وذلك نحو قوقیاسا
 أن من: أي 

 ح، وقد رجبصالنب اءالفر، ورأي سیبویھ وجاءكم، كما ذكر رأي الكسائي بالجر

)2(األقیس ھوأي الثاني، إذ یراه الر
 .  

  

حرف بعد حذف  جواز الجر: مذھب سیبویھ یحتمل األمرین؛ أي أن ر أیضاذكو     

)3(ب،صالنوالفعل، أو )  أن(  نالجر للمصدر المنسبك م
 ھبجوع إلي كتاولكن بالر 

ح ة ولم یصرصب وأتى بشواھد شعریقال بالن ھنإ، حیث ناقضھذا الت كل يفیخت

  . بالجر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  )  .  63( ـ سورة األعراف من اآلیة 1

  .  166 ـ 165 ـ164/  2: ـ ینظر شرح األشموني2

  .  184/  5: ، والدرر اللوامع559/  2: ـ ینظر المقاصد النحویة3
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 : ؟) لكن ( أم  )الواو ( بمعنى )  إال( ھل تكون ـ  رابعا

  ھا ال إلى أن ونیرصتكون بمعنى الواو، وذھب الب)  إال(  إلى أن ونیوفكالذھب     

)1(تكون بمعنى الواو
   نـالقرآن الكریم وبشواھد م نبآیات م ونیوفــكال وقد احتج. 

   واملظ ينذال الإ ةجح مكيلع اسلنل ونكي الئل﴿ :ھ تعالىفمن القرآن قول. عر الفصیح الش

)2(﴾ مهنم
         لوــقال نم ءوالسب رهاجل اهللا بحي ال ﴿:تعالى ھوقول. ظلموا ینذأي وال 

)3(﴾  ملظ نم الإ
  :راععر قول الشالش نوم .

 اندـــقرـــفـــال إال أبیك رـــمعل          وهــأخ قھارـفم أخ لـــكو
)4(

  

  . واھد الش نوبغیر ذلك م

  فھو استثناء ) لكن ( بمعنى )  إال(  وا إنالوق نییوفكشواھد ال ونیرصالب وقد رد  

)5(منقطع
  .  

  ذاـــھبرط إتیانھا ـ، ویشتبمعنى الواو مطلقا)  إال( بري ال یجیز أن تجئ والط      

  اك ــأخ إال راـعم سار القوم إال: لـــول القائـــد سبقھا استثناء كقــق ونكی المعنى أن 

  ي شيء من كالمھا بمعنى الواو ف)  إال( غیر موجودة  ھوذلك أن: " ولقأي وأخاك ی

  اك ــأخ إال راـــمـع وم إالـــار القــس: لــا، كقول القائـمھقدــمع استثناء سابق قد ت إال

     ق لـــالواو لتع ھني عا تؤدمـــیة عحینئذ مؤد)  إال( وأخاك، فتكون  عمرا إال: بمعنى

                                                             

  .  232ـ اإلنصاف، ص  1

  ) .  150( ـ سورة البقرة من اآلیة  2

  ) .  148( ـ سورة النساء من اآلیة  3

 يف، ونص البغدادي 383التبصرة والتذكرة، ص  و ،334/  2: البیت لعمرو بن معد  یكرب، ینظر الكتاب ـ 4
 71 ، ص، والمفصل94/ 1 :المغني يفشعرین، وبال نسبة  يفیوجد  ھنأعلى  321/  9، 421/  3: ةالخزان

                                               . 89/   2: ، وابن یعیش273/  3: معھل، وا310/  2 :واألشباه والنظائر

  .  403، والتبیین، ص 234ـ اإلنصاف، ص  5
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  : الوالواو، فیق)   إال( بین  ا أیضااألولى، ویجمع فیھ)  إال(انیة بـ ــالث)   إال(       

  : الـــا، فیقـــھنوب األخرى عـداھما فتنذف إحــأخاك، فتح وإال عمرا ار القوم إالــس

"أخاك  إال عمرا وأخاك أو إال عمرا ار القوم إالــس
)1(

  .  

  ا ــفیھ)  إال(  ونیوفكل الأوــي تتاآلیات ال بري قد ردالط وجدیر بالمالحظة أن     

   ينذــال الإ ﴿:ھ تعالىتوجیھ قولي اء فالفر ولقی. اءبمعنى الواو، وكذلك فعل الفر

   ھي ھذا الموضع بمنزلة الواو؛ كأنف)  إال:( ینیوحبعض الن الوقد ق: " ﴾ مهنم واملظ

  ر ــــفسیي التفھذا صواب ف.  ذین ظلمواوال لل) ة اس علیكم حجیكون للن لئال:(  الق

"ة ي العربیخطأ ف
)2(

     .  

  ظ، وكان األجدر بأبي البركاتبتحف ھة نقبلین عامھذا فإطالق الجواز على الكوفیول  

  .  ي توجیھ ھذه اآلیات بري فاء والطاألنباري توضیح رأي الفر 

  

  م ھنــمللمعاندین  د إالیھولایكون حجة ألحد من  لئال اهنعمو: " مخشريالز الق       

  م ھـــللق على قوـم، وأطھل الدین قومھ وحب میال ما ترك قبلتنا إلى الكعبة إال: القائلین

"ة مساق الحج م ساقوهھألن ة؛حج
)3(

 .  

  

  

  
                                                             

  .  42/  2: ـ جامع البیان1

  .  89/  1: ني القرآناـ مع2

  .  346/   1: الكشافـ 3
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  ذین ـــاحضة للة الدالحج ة ألحد علیكم إالال حج ھأن المعنى: " ابن عطیة القو      

  ادھاـة، وحكم بفساھا حجازلة، وسمالن يفموا تكل ینذالد وغیرھم ھوبلا ظلموا یعني

"ظالم  نحین كانت م 
)1(

  .  

 :      راعالشخالل قول  نھذه المسألة م يف تحدیدا اءالفررأي  وقد ذكر العیني    

)2(ورـــببا والدــالص إال وهــربـــأق       ھنع بیـــتغ عــضائ دمــــل
  

ن ــلك: قدیرــ، والت)لكن ( بمعنى  انھھا)  إال( ابن مالك  الـــقو: " ھـیف قائال

   باصــال

   اة إالــعافــتي مــأم كل: " المالس ھیلع ھـــلقو يفا ــوذلك كم ،ھنعبا بور لم یتغیوالد

"المجاھرون
   اءرـالفل ل ھذاتأومثبیعافون، ولكن المجاھرون بالمعاصي، ال : ؛ أي)3(

)4(؛﴾ مهنم ياللق الإ هنم وابرشف ﴿:قراءة بعضھم
"یشربوا  م لمھنم قلیال إال: أي 

)5(
  .  

  ، بمعنى الواو ﴾ مهنم واملظ ينذال الإ  ﴿:ىالعت ھلي قوف)  إال(  وذھب أبو عبیدة أن

  : ھلذلك قو نوجعل مالعاطفة، 

 اندــقرفـــال إال كـــأبی رمعـــل          وهـــأخ ھــقارـــفم أخ لـــكو
)6(

  

                                                             

  .  452/  1: ـ المحرر الوجیز 1

 : وي، ور170/  3: دررــــ، وال105/  3: من شواھد المقاصد النحویة ھوـ البیت غیر منسوب، و 2

  أقربوه إال الصبا والجبوب        ھنعلدم ضائع تغیب 

ن ــــاھرین، وإن مـــكل أمتي معافاة إال المج: " امھــوي عن أبب ھریرة، وتم، ر2291/  4: مسلمـ صحیح 3
قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد ! یا فالن : ولیقف، ھبم یصبح قد ستره رثاإلجھار أن یعمل العبد باللیل عمال ،

  " .   ھنع ، ویصبح یكشف ستر اهللاھببیت یستره ریف، ھببات یستره ر

  ) .  249 (ـ سورة البقرة من اآلیة  4

  .  107/  3: ـ المقاصد النحویة 5

 يف، ونص البغدادي 383التبصرة والتذكرة، ص  و ،334/  2: ـ البیت لعمرو بن معد  یكرب، ینظر الكتاب6
 71 ،ص، والمفصل94/ 1:المغني  يفشعرین، وبال نسبة  يفیوجد  ھنأ على 321/  9، 421/   3: الخزانة

     . 89/   2: ، وابن یعیش273/  3: معھل، وا310/  2 :واألشباه والنظائر
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  : وقول آخر

  )1(اـانورــم ارد إال ةـیفلـــخال ارد     ةدــاحو رــیغ ارد ةــیندمــالا بـم

    ذا قیلــــــوك" . ـ ودار مروان  ـ والفرقدان" ظلموا  ینذالوال : " وتقدیر ذلك عنده 

)2(﴾ وننمم ريغ رجأ مهلف اتاحلالص والمعو وانآم ينذال الإ  ﴿:ىالـــــــعت ھلوــــــي قف  
 

)3(آمنوا ینذوال: أي  
   .  

   :الىـــــــتعھ لمعنى قو ذھب إلى أن نن خطأ مذلك، وبی يف بريالطأه وقد خط     

   ؛ ألن)الواو (معنى ـــب)  إال(  م، وأنھنمظلموا  ینذال، وال ﴾ مهنم واملظ ينذال الإ ﴿

  ى ــة علـــم حجھل ونكی أناس ـ ل عن جمیع الناألو يفان النك، لاهنعمان ـــذلك لو ك

  راد ــعنى المــن المــع ناھم ـ مبیـم نحو الكعبة بوجوھھلتحو يفھ بوأصحا رسول اهللا

  عالى ـــیت يذاللبیس ـالت إال ﴾ مهنم واملظ ينذال الإ  ﴿:بعد ذلك ھـلر قوـذكي فن ـولم یك

  ) إال( ھت ــع خروج الكالم ـ إذا وجـــــــ ھذا م ھبف ــأو یوص ھیلإ افــیض ن أنـع

  ودة ــغیر موج ھنأوذلك . الم العرب ــــــــك نـ م ومعنى العطف)الواو  ( إلى معنى

  ول ــكق. مھا مع استثناء سابق قد تقد إال) الواو ( كالمھا بمعنى  نشيء م يف)  إال( 

   ینئذـح)  إال( وأخاك، فتكون  عمرا إال: بمعنى) إال أخاك  عمرا سار القومإال:(القائل

  إال مراـع أو إالـ  وأخاك عمرا سار القوم إال:( الفیق) الواو (  ھنعیة كما تؤدي مؤد

                                                             

  .   90/  1: وینظر معاني القرآن للفراء.  373/  1: ـ نسب في كتاب سیبویھ إلى الفرزدق 1

  ) .  8( سورة التین من اآلیة  -2

  .  60/  1: ـ ینظر مجاز القرآن 3
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  يـف)  إال(  أن عياس أن یدالن نم عدان ذلك كذلك، فغیر جائز بمـــــإذا ك) .أخاك  

)1(تأتي بمعنى العطف يتال) الواو ( بمعنى ھذا الموضع       
 .  

ي ف إال: ینیوحالنبعض  القوقد : " معانیھ قائال يف اءالفرعلى ذلك  أیضا ورد     

 ذینــوال لل ﴾ ةجح مكيلع اسلنل ونكي الئل ﴿ :الق ھنكأ؛ )الواو ( ھذا الموضع بمنزلة 

  ) الواو ( بمعنى  ) إال(  ما تكون، إنةالعربی يففسیر، خطأ الت يففھذا صواب .مواظل

  النـــلي على ف: كقولك) الواو ( ك تصیر بمنزلة انھا، فھلإذا عطفتھا على استثناء قب

"ترجع على األلف  انیة أنالث)  إال( ـ مائة،  ترید ب عشرة إال ألف إال 
)2(

  .  

  

   یھف، وینیوحالناق من ھذا خطأ عند الحذ: " القھذا القول، و اججالزوكما أبطل     

   م أنـــندھع والقول. وما بعدھا مستغن عن ذكرھما )  إال( بطالن المعاني، وتكون 

)"ون م یحتجھإنم فھنمظلموا  ینذاللكن ( ل، أي األو نھذا استثناء لیس م
)3 (

 .  

على  بريالط رد: " قابالس بريالطتعلیقھ على كالم  يفمحمود شاكر  القوقد    

"وأقوم  اءالفر رد نأبي عبیدة أمثل م
)4(

  .  

  

  تكون  ) إال(  رأى بأن ھنإ ذه المسألة، إذھباالھتمام  نم جزءا اةحالنوأفرد شیخ      

)1(﴾ مح نم الإ اهللا رمأ نم مويال ماصع ال ﴿:ىالعت ھلوـي قفما ــ، وذلك ك) لكن( بمعنى 
 

   تنآم ةيرق تانك الولف ﴿:تعالى ھــلرحم، وكذلك قو نــم نــولك: اھنمالمقصود  أي أن

                                                             

 .  42/  2: ـ ینظر جامع البیان1

 . أبو عبیدة  ھباستشھد  يذال داھالشالبیت  اءالفروقد ذكر .  90 ـ 89/  1: ـ معاني القرآن 2

  .  227/  1: ھبـ معاني القرآن وإعرا 3

 ) .  5( ، تعلیق رقم 204/  3: ـ جامع البیان 4
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)2(،﴾ وانآم آمل سوني موق الإ اإميإ اهعفنف     
      :ھلوـــآمنوا، وق اوم یونس لمـــق لكن: أي 

     انيجنأ نمم ياللق الإ ضراأل يف ادسفال نع نهوني ةيقب والوأ مكلبق نم ونرقال نم انك الولف ﴿

)3(،﴾ مهنم
  . م ھنمن أنجینا مم قلیال لكن: والمقصود 

   ھنم قصدی يذالالقرآن الكریم ـ على قول سیبویھ ـ و يفرب ر ھذا الضوقد كث      

    :المــالك نــذلك م نوم ،عطفـلل يتال) لكن ( لالستثناء بمعنى  يتال)  إال( استعمال

  قص ــما ن ما زاد إال: مھلبسالم، وكذلك كقو سالما شيء إال يففالن  نم ال تكونن 

   إنـــف ،رران، الضـقصالن: ثلــمع الفعل بمنزلة اسم م) ما ( ـ ، فما ضر وما نفع إال

  ز ـجـــلم ی) ما ( ولوال وجود  زید كالم ا أحسنــم ھوف ،م زیداا أحسن ما كلــم: قلت

   ھأنـــك)  ما (وكما ال یجوز بعد ما أحسن بغیر  ھذا الموضع، يف)  إال ( الفعل بعد

)4(نقص ھنكلو: الق، وضر ھنكلو :الق
  .  

  

     :تعالى ھــلول الـــــــلق ھلتأوی يفا، فنالحظ ھلما قب)  إال( بع ما بعد تی اءالفرو        

)5(،﴾ مهنم ياللق الإ هنم وابرشف ﴿
  ینصب ما بعدھا إذا كان ما  أن)  إال(  يفالوجھ  أنـب 

  اھــــللما قب جحد جعلت ما بعدھا تابعا یھف)  إال( كان ما قبل  ، فإنیھفا الم جحد ھلقب

  كرة ا النزید، وأم اس إالما ذھب الن: سواء كان معرفة أو نكرة، فالمعرفة مثل قولك 

                                                                                                                                                                               

  ) .  43( د من اآلیة ھوـ سورة  5

  ) .  98( من اآلیة  ـ سورة یونس 1

  ) .  116( د من اآلیة ھوـ سورة  2

  .  79/   2: ، وشرح المفصل326 ـ 325/  2: ـ ینظر الكتاب 3

  ) .  249( ـ سورة البقرة من اآلیة  4
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     يللق الإ وهلعف ام ﴿:الىــتع ھلقو نا مك، وأمغالم إال دـــا أحیھفما : فمثل قولك      

)1(،﴾ مهنم
   يفین يذالحد ــالج يفالوجھ  عفالر، فكان رفةــمع اسما) فعلوه (  يف ألن 

   الــــرج إال مھل، الما قام القوم: مثل قولك يفا ـــ، وأمتھ لما بعد إالم، ویثبھنعالفعل 

  ان على ھذا ـوما ك رفعت الصنویت االت نویت االنقطاع نصبت وإن أو رجلین، فإن

   موق الإ اإميإ اهعفنف تنآم ةيرق تانك الولف ﴿:الىــتع ھلقو نـا ذكره سیبویھ مــالمعنى م

)2(،﴾ وانآم آمل سوني
   نهوني ةيقب والوأ مكلبق نم ونرقال نم انك الولف ﴿:الىـتع ھلقو ھلومث 

)3(،﴾ ضراأل يف ادسفال نع
   الم ـ  وإنــالك فأول )4(،﴾ مهنم انيجنأ نمم ياللق الإ ﴿:الق ثم 

  ة الوصلعلى نی ھاتین اآلیتین رفعا يف)  إال(  ـ جحد، ولو كان ما بعد استفھاماكان 

)5(،﴾ اتدسفل اهللا الإ ةهلآ اميهف انك ول ﴿:ھلوــثل قــ، ذلك ملكان صوابا 
  ةیــذا نـھــف 

   اــاسم)  إال( قبل ، وإذا لم تر ) إال( بل ــغیر جائز أن یوقف على ما ق ھألنوصل؛  

  زیدإلعمالك ام إالــما ق: مثل قولك يــــف)  زیدا( عدھا، فترفعــما بیفا ھلفاعمل ما قب

  ا ــأخاك، وم إال ربتــما ض: كذلك قولك و عدھا،ـب اسما)  قام   (، إذ لم تجد )قام ( 

)6(بأخیك إال مررت
  .  

                                                             

  ) .  66( ـ سورة النساء من اآلیة  1

  ) .  98( ـ سورة یونس من اآلیة  2

  ) .   116( د من اآلیة ھوـ سورة  3

  ) .  116( د من اآلیة ھوـ سورة  4

  ) .  22( ـ سورة األنبیاء من اآلیة  5

  .  167 ـ 166/  1: ـ ینظر معاني القرآن 6
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  ذلك  ن، وم) لكن( االستثناء المنقطع بمعنى  يفعند األنباري )   إال( ومعنى       

)1(،﴾ نالظ اعبات الإ ملع نم هب مهل ام ﴿:تعالىھ ـــلقو
     نـــبعون الظیت نـكـــل: اهنـــعم 

)2(،﴾ ىلعاأل هبر هجو اءغتاب الإ ىزجت ةمعن نم هندع دحأل امو  ﴿:ىــالــتع ھـلوــوق 
  : أي 

   وانآم ينذال الإ  نيلافس لفسأ اهنددر مث  ﴿:ھلوــلى، وقــاألع ھـــبھ رــوج یستغني كنـــل

)3(،﴾اتاحلواالصلمع
.م أجرھلات فــالحملوا الصــنوا وعــآم ینذال نــلك: ىــمعنــب 

)4(
   

)5(،﴾ مهنم واملظ ينذال الإ ﴿:ھلوقو
  ینذال نــــلك: نىــاستثناء منقطع كذلك، وبمع ھوف 

)6(ة ون علیكم بغیر حجظلموا یحتج 
 .  

  

       نـــم ھـیــفستثنى ــان المــما ك ھ، بأنناء المنقطعـوبعدما ذكر ابن یعیش االستث      

   ھلفظ وإذا لم یتناوالل ھلغیر الجنس فال یتناو نا إذا كان مفإم"  :القل، غیر نوع األو

  لق ـــيء وأطـبإزاء ش فظ إذا كان موضوعا، إذ اللھنمفظ فال یحتاج إلى ما یخرجھ الل

  ل على ــحمــاز والــطریق المجــب حــما یصــفال یتناول ما خالفھ، وإذا كان كذلك فإن

"لكن
)7(

 .   

                                                             

  ) .  157( ـ سورة النساء من اآلیة  1

  ) .  20( ، ) 19( ـ سورة اللیل من اآلیتین   2

 ) .  6( ، ) 5( ن من اآلیتین یتالـ سورة  3

  .  234ـ ینظر اإلنصاف، ص   4

  ) .  150( ـ سورة البقرة من اآلیة  5

  .  404، ص الكوفیینوالبصریین  ینیوحالنـ ینظر التبیین عن مذاھب  6

  .  205/  1: ، وحاشیة الخضري163 ـ 162، وینظر ائتالف النصرة، ص 80/  2: ـ شرح المفصل 7
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  إال دـار أح، وما بالدحمارا ما جاءني أحد إال :ھقولیضرب لذلك أمثلة، وھي  ثم     

   يــفدل ــب ؛ لتعذر البدل فالمنصوبا یكون ھلمث وـھ ى وماــستثنــھذا الم ، إذ إنوتدا

)1(بصالنن ل، فإذا امتنع البدل، تعیلألو ما كان بعضا االستثناء إال
  .  

  

  ) كن ـل( بمعنى  یھف)  إال(  أنـاألخیر، ب داھالشالبیت  يفنقیطي كذلك وذكر الش     

  ، وأورد " ونراھجالم افى إالعي متأم كل: " المالة والسـالص ھیلعوكما ذكر كذلك 

)2(ذكرھا قابالساآلیة  يف ھلبتأو اءالفررأي 
 .  

  

        ) كنـل( معنى ـلالستثناء ب يتال)  إال( كر الحكیم على مجئ وكثر االستشھاد بالذ   

    نمل ةركذت الإ  ىقشتل آنرقال كيلع انلنزأ ام طه ﴿ :الىــتع ھــلبق، وقوـــذلك ما س نــوم

)3(،﴾ىشخي
    ينذال الإ  يملأ ابذعب مهرشبف ﴿:ھــلوــوق رة،ــاه تذكـن أنزلنــلك: نىــمعـب  

)4(،﴾ وانآم
     ىلوت نم الإ  رطيصمب مهيلع تسل  ﴿:ھـــلوا، وقوــنـــآم نــیذــالن ــكــل: أي 

)5(،﴾ رفكو
) 6(ى وكفرلكن من تول: اهنعم 

 .  

  

                                                             

  .  80/  2: ـ ینظر شرح المفصل 1

  ) .  249( من سورة البقرة من اآلیة  اءالفرا ھلتأو يتالیة ، واآل170/  3: ـ ینظر الدرر اللوامع 2

  ) .  3( ، ) 2( ، ) 1( ـ سورة طھ من اآلیات   3

  ) .  25( ، )  24( ـ سورة االنشقاق من اآلیتین  4

  ) .  23( ، )  22( ـ سورة الغاشیة من اآلیتین  5

  .  175 ـ 174ـ ینظر األزھیة، ص  6
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   لــبالقرآن الكریم، ب لم یستشھدوا على ھذه المسألة إال اةحالن وال یعني ھذا بأن      

  ره ـالمجال ال یسعني لذك أن ذكر حكیم وكالم وشعر، إال نم عاكان استشھادھم متنو

  .  دة فة والمشدھذه بین المخف) لكن (  يف اةحالنوكما اختلف 

  

  رورةـــالض نــأرى م اــعام إلطالق والحكم على األشیاء حكماباب عدم ا نـوم   

             . ة یبري قد ال یأخذ بأصول كوفالط اإلشارة إلى أن 
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 : تناوب حروف الجرـ  خامسا

 خالل قول اهللا نبذلك، وذلك م حرصی ملرأي أھل الكوفة وإن  بريالطن بی     

 نم ونكنو انبر اتآيب بذكن الو درن انتيل اي واالقف ارالن ىلع وافقو ذإ ىرت ولو ﴿:تعالى

)1(،﴾ نينمؤامل
 ارالن يفیعني " ،) ارعلى الن( :تعالى ھلعند تفسیره لقو الق ثیح 

 ىلع نياطيالش والتت ام واعباتو ﴿:تعالى القكما )  يف( موضع  يف)  على( فوضعت

)2(،﴾ انميلس كلم
"ملك سلیمان  يفبمعنى  

)3 (
.  

 ام واعباتو ﴿:تعالى ھلعند تفسیره لقو الق ثیحمعانیھ  يف اءالفرفھذا ما أورده     

       ) يف( تصلح  .ملك سلیمان يفكما تقول "  ،﴾ انميلس كلم ىلع نياطيالش والتت

"عھد سلیمان وعلى عھده سواء  يفأتیتھ : مثل ھذا الموضع؛ تقول يف) على(و
)4(

 .  

 نم امهامقم انومقي انرآخف ﴿:تعالى ھلقو موضع آخر أن يف اءالفروكما یرى        

 )5(،﴾انيلواأل مهيلع قحتاس ينذال
وردت بنفس  اھا أن، كم) يف( ا بمعنى یھف)  على( 

   :القم، كما یھف: اهنعم )م ھیلع قتحاس( : ھلوقو: " القمواضع أخرى؛  يفالمعنى 

            :ھلملك سلیمان، وكقو يف: ،أي﴾ انميلس كلم ىلع نياطيالش والتت ام واعباتو ﴿

)6(،﴾ لخالن وعذج يف مكنبلألصو ﴿
) 7(" لخالن ذوعى جلعفسیر الت يفجاء  

 .  

                                                             

  ) .  27( اآلیة  ـ سورة األنعام من 1

  ) .  102( ـ سورة البقرة من اآلیة  2

  .  207/  5: ـ جامع البیان 3

  .  63/  1: ـ معاني القرآن 4

  ) .  107( ـ سورة المائدة من اآلیة  5

  ) .  71( ـ سورة طھ من اآلیة  6

  .  324/  3، 23/  1: ـ معاني القرآن 7
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 الیھم، كما قف: اھانعم ي ھذا الموضع، فإنف) ھم یلع:( ھا قولوأم: " بريالط ولقی

  : الي ملك سلیمان، وكما قف: یعني ﴾ انميلس كلم ىلع نياطيالش والتت ام واعباتو ﴿:تعالى

ي ف) على ( ، و)على ( توضع موضع ) ي ف( فـ  ﴾ لخالن وعذج يف مكنبلألصو ﴿    

"ي الكالم ا تعاقب صاحبتھا فھنواحدة م كل) ي ف( موضع 
)1 (

 .  

 ینذالمن  (معنى : بعضھم القو:" الق ثیح اج ذلك أیضاجالزذكر وقد       

، كما ) يف( مقام ) على ( م، وقامت یھف استحق: اهنعم) م األولیان ھیلع استحق

ى لع: اهنعمو ،﴾ لخالن وعذج يف مكنبلألصو ﴿:ھلقو يف، ) على(مقام )  يف(  قامت

، كما "م األولیان ھنماستحق  ینذال نم" ، )على :( بعضھم معنى القو لخالن ذوعج

)2(،﴾ ونفوتسي اسالن ىلع واالتاك اذإ ينذال ﴿ :الق
"اس الن نإذا اكتالوا م: أي 

)3 (
 .  

)  يف( بمعنى ) على ( یرى جواز مجئ  ھاج أنجالزنالحظھ على كالم  يذالو      

صدر  يف ولقی ھألنبذلك، وھذا لیس بمستغرب؛  حرصی مل وإن)  نم( وبمعنى 

"اإلعراب  يفالقرآن  يفوھذا موضع من أصعب ما : " حدیثھ حول ھذه اآلیة
)4(

  .  

       ھلقو يفكالمھ )  يف( بمعنى ) على ( لم یمنع مجئ  ھأن لیل علىوالد        

جاز  ھنكل، ولخالن ذوعى جلع: " اهنعم الق ،﴾ لخالن وعذج يف مكنبلألصو ﴿:تعالى

    فصار ھیلعول، والجذع مشتمل الجذع على جھة الط يف ھألن؛ انھھا )  يف( تقع أن

 " یھف
)5(

          بمعنى) على ( رین ذكروا جواز مجئ والمفس اةحالنأغلب  كما أن.  

)6() نم( أو بمعنى )  يف( 
  .  

                                                             

  .  148/  7: ـ جامع البیان 1

  ) .  1( ن من اآلیة یفـ سورة المطف 2

  .  217/  2: ھبـ معاني القرآن وإعرا 3

  .  قابالسالموضع نفسھ ـ المصدر  4

  .  368/  3: نفسھـ المصدر 5

 371/  1: ، والتبیان ألبي البقاء609/  2: ، وأمالي ابن الشجري377 ـ 376ـ ینظر كشف المشكالت، ص  6

   163/  1: ، والمغني637/  2: ، والدر المصون50/  4: لبحر المحیط، وا100/  2: إعراب القرآن يفوالفرید 

  .    255/  2: معھل، وا51 ـ 50/  3: وشرح التصریح
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 اةحالن نم كثیرا لیل على ذلك أن، والدجائز اءالفرما ذكره  فعلى ھذا نرى أن      

  . ن جواز ذلك یرو

  : وبالعكس) إذا ( مكان ) إذ ( استعمال ـ  سادسا

بذلك  حرصی ملوإن ) إذا ( مكان ) إذ ( استعمال  يف اءالفررأي  بريالطذكر       

)1(،﴾ ارالن ىلع وافقو ذإ ىرت ولو ﴿:تعالى ھلخالل قو نوذلك م
                  ثیح 

      تضعالعرب قد  وذلك أن إذا وقفوا؛ :اهنعمو) ولو ترى إذ وقفوا : ( وقیل"  :الق

) "إذ ( مكان )  إذا( و) إذا(مكان ) إذ ( 
)2(

  .  

 وارفك ينذالك واونكت ال وانآم ينذال اهيأ اي ﴿:ىالعت ھلي قوفموضع آخر  يفو        

)3(،﴾ ضراأل يف وابرض اذإ مإلخوا واالقو
   أن ةالعربی يفكان ینبغي : " اءالفر الق 

ضربتك إذ : ولقی؛ كما ماض ھألناألرض؛  يفإذ ضربوا  انھموا إلخوالقو: القی

حسن      عربي كتاب اهللا يف يذال، ووذلك جائز. ضربتك إذا قمت : قمت وال تقول

"
)4(

              .  

)  إذا( ـ موافقة ل) إذ (  یھف، استعمل )إذ یخرجك قومك :( ھلوقو:" ابن مالك الق     

" ینیوحالنأكثر  ھیلإاستعمال صحیح غفل عن التنبیھ  ھوإفادة االستقبال، و يف
)5(

 .  

  

)1(،﴾ رماأل يضق ذإ ةرساحل موي مهرنذأو ﴿:تعالى ھلقو ھنمو
 موي مهرنذأو ﴿:تعالى ھلوقو 

)2(،﴾ نيماظك راجناحل ىدل وبلقال ذإ ةفاآلز
 يف اللغاأل ذإ ونملعي فوسف  ﴿:تعالى ھلوقو 

)3(﴾ مهاقنعأ
  ) إذ (  ىــــبمعن) إذا( استعملت ) إذا ( بمعنى ) إذ ( وكما استعملت  

                                                             

  ) .  27( ـ سورة األنعام من اآلیة  1

  .  207/   7: ـ جامع البیان 2

  ) .  156( ـ سورة آل عمران من اآلیة  3

  .  243/  1: ـ معاني القرآن 4

  .   9توضیح،ص شواھد ال ـ 5
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 يف وابرض اذإ م إلخوا واالقو وارف ينذالك واونكت ال وانآم ينذال اهيأ اي ﴿:تعالى ھلكقو      

 ينذال ىلع الو ﴿:تعالى ھل، وكقو﴾ والتق امو وااتم ام انندع واانك ول ىزغ واانك وأ ضراأل

)4(،﴾ هيلع مكلمحأ ام دجأ ال تلق مهلمحتل كوتأ ام اذإ
 وأ ةارجت اوأر اذإو ﴿:تعالى ھلوكقو 

ال أجد ما ( و ) لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا " (  ألن )5(؛﴾  اهيلإ واضانف اوهل

ما یف واقع أیضا ھیلإ ما مضى، وكذا االنفضاض المشاریفمقوالن )  ھیلعأحملكم 

"مقامھا ) إذا ( وقد قامت ) إذ ( ـ فالمواضع الثالثة صالحة ل. مضى
)6(

 .  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                                                                                                                                               

  ) .  39( ـ سورة مریم من اآلیة  6

  ) .  18( ـ سورة غافر من اآلیة  7

  ) .  71( ، ) 70( ـ سورة غافر من اآلیتان  8

  ) .  92( ـ سورة التوبة من اآلیة  1

  ) .  11( ـ سورة الجمعة من اآلیة   2

  .   10 ـ 9ـ شواھد التوضیح، ص  3
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   :   معاني الحروف

  :   زیادة الواوـ  سابعا 

ج آیات كثیرة على زیادتھا، وقد خر اءالفرف ،)الواو ( یجیزون زیادة  ونیوفكال     

ا  یھفعلى زیادتھا  اءالفر نص يتالالمواطن  يفذلك فحكم بزیادتھا  يف بريالطتبعھ 

)1(﴾ هب ىدتاف ولو ﴿:ىالعت ھلي قوفذلك الواو  نوم
 أن: وجھین اءالفرا یھفز فقد جو  

               ھلوقو: "  اءالفر ولقی فعل محذوف مؤخر،ھا ل ونكت أن وأ زائدة، ونكت

ملء األرض لو  :ا، فلو قیلھنعستغنى قد ی انھالواو ھا  ﴾ هب ىدتاف ولو ﴿:تعالى

)2(﴾ نينوقامل نم ونكيلو ﴿:ھلبمنزلة قو ھوو . كان صوابا ھبافتدى 
 ا كأننھا ھ فالواو 

"بعدھا  مضمرا ا فعالھل
)3(

 .  

  

      ھلقو يفوأدخلت الواو :" ح قائالالموض ارحكالش بريالطوقد جاء         

 يفدخول الواو، كالواو  ھیلع الكالم بعده دل نلمحذوف م ﴾ هب ىدتاف ولو ﴿:تعالى

الموقنین أریناه ملكوت  نوتأویل الكالم ولیكون م ﴾ نينوقامل نم ونكيلو ﴿:ھلقو

          الكالم يفولو لم یكن  ﴾ هب ىدتاف ولو ﴿:ھلقو يففكذلك  ،السموات واألرض

أحدھم  نیقبل م ك متروك، وكان فلنانھ، ولم یكن لكان الكالم صحیحا)  الواو( 

) 4(ھبلو افتدى  ملء األرض ذھبا
 .  

  

                                                             

  ) .   91( ـ سورة آل عمران من اآلیة 1

  ) .  75( ـ سورة األنعام من اآلیة 2

  .  226/  1: ـ معاني القرآن3

  .  423 ـ 422/  3: ـ جامع البیان4
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 ونارهو ىوسم انيآت دقلو ﴿:ىالعت ھلي قوفبزیادة الواو  أیضا اءالفرح وكما صر     

)1(﴾نيقتملل اركذو اءيضو انقرفال
    اينالد اءمالس انيز انإ ﴿:القفدخلت الواو كما : الق ثیح 

)2(،﴾اظفحو باكوكال ةينزب
 آتینا ذلك) وذكرا وضیاء( جعلنا، وكذلك  

)3(
  .  

 انيآت دقلو ﴿:ھلوقو: " ولقیعدم جواز مجيء الواو زائدة، إذ  اججالزویرى       

یرى حذف الواو   ھأن اسجاء عن ابن عب ،﴾ نيقتملل اركذو اءيضو انقرفال ونارهو ىوسم

، وعند ولقد آتینا موسى وھارون الفرقان ضیاء اهنعم: ینیوحالنبعض  القو

ا یھف يتالوراة بمعنى العطف، وتفسیر الت ال تزاد، و ال تأتي إال الواو ین أنالبصری

)4(﴾ ورنو ىده يهف ﴿:ھلمثل قو انھھا )  ضیاء( و الفرق بین الحالل والحرام،
  

"قین ویجوز ذكرى للمت
)5(

 .  

  

؛ فذھب ینالكوفیین وة بین البصرییفالمسائل الخال نومجيء الواو زائدة م     

فذھبوا إلي عدم  ونیرصالبا تقع زائدة، و أم الواو العاطفة یجوز أن إلي أن ونیوفكال

)6(القائلین بجواز مجئ الواو زائدة نم دربالم ياألنبار جواز ذلك، وقد عد
  .  

 دربالم لیل على ذلك أن، والددربالمسبة إلى واب عدم صحة ھذه النوالص      

   :الق ثیحذكرھا القائلون بجواز زیادتھا  يتالاآلیات  يفزائدة  رفض مجئ الواو

"أبعد األقاویل، أعني زیادة الواو  ھوو "
)1(

  .  

                                                             

  ) .  48( ـ سورة األنبیاء من اآلیة  1

  ) .  7( ، ) 6( ـ سورة الصافات من اآلیتان  2

  .  206 ـ 205/  2: ـ معاني القرآن 3

  ) .  46( ـ سورة المائدة من اآلیة  4

  .  395ـ  394/  3: ھبـ معاني القرآن وإعرا 5

  .  366ـ ینظر اإلنصاف، ص  6
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 أغفل شرطا ھأن إال ینالكوفیرأي  ھبكتا يفوإذا كان األنباري قد نقل        

جواب  يفائدة تقع الواو الز أن ھویجوز الحكم بزیادة واو العطف و حتى اشترطوه

اشترطھ  يذالرط إلى ھذا الش هدیفإبراھیم ر یخالش ن، وقد تفط)ا لم( أو ) ى إذا حت( 

)2( ھب ھبون اءالفر
 املسأ املف ﴿:القكما ی قوط،ا الساھنعمفھذه الواو : " اءالفر ولقی. 

)3(﴾نيبجلل هلتو
)4(،﴾ اهنيادنو ﴿ 

)  ا أنفلم( أو ) ى إذا حت(  يف ھوو. نادیناه : اهنعمو 

"غیر ھذین الموضعین  يفمقول، لم یأت 
)5(

   

  

نفسھ، فقد  ھبلم یلتزم بما ألزم  ھنكل، وھنمأمر ال مناص  اءالفرفزیادة الواو عند      

 ھلي قوفما زیادتھا، فیھفذین حصر غیر ھذین الموضعین الل يفبزیادة الواو  الق

ا یھف اءالفرح ، صر﴾ نيقتملل اركذو اءيضو انقرفال ونارهو ىوسم انيآت دقلو ﴿:ىالعت

 اءالفرح ، فھاتان اآلیتان صر﴾ نينوقامل نم ونكيلو ﴿:ىالعت ھلي قوفبزیادة الواو، كما 

ناقض نفسھ  ھأن ، وھذا یعني) ا أنفلم( أو) ى إذاحت(ما بزیادة الواو، ولم یسبقھا یھف

  . عى ھذین الموضعین كما اد يفبحصر زیادة الواو 

  

 ه أنردفین عدم جواز زیادة الواو، روین یالبصری بأن اججالزا قول أم    

)6(األخفش
)7(،وأبا القاسم بن برھان 

)8(،وابن ھشام 
وغیرھم یرون جواز مجیئھا  

 . زائدة 

                                                                                                                                                                               

  .  81 ـ 80/  2: ـ المقتضب7

  .  257/  1: حو وكتب التفسیرـ ینظر الن1

  ) .  103( ـ سورة الصافات من اآلیة 2

  ) .   104( ـ سورة الصافات من اآلیة 3

  .  226/  1: لقرآنـ معاني ا4

   .  42/   3: ـ ینظر معاني القرآن 5

  .  246 ـ 245ـ ینظر شرح اللمع، ص  6

  .  25/  2 : ـ ینظر المغني 7
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 :   مزةھلعنى امـ  ثامنا

 ابتكال واتوأ ينذلل لقو ﴿:تعالى قول اهللا يفمزة ھلا إلى أن بريالطذھب       

) 1(﴾ متملسأأ نييماألو
 فإن: وكیف قیل: قائل القفإن :" الق ثیحا األمر، ھبمراد 

 ھل: لرجل القیجوز على ھذا الكالم أن ی أسلموا فقد اھتدوا عقیب االستفھام، وھل

خرج  األمر، وإن ھب إذا كان الكالم مرادا ذلك جائز: أكرمك ؟ قیل تقوم ؟ فإن تقم

"مخرج االستفھام 
)2(

 .  

  

 یرى أن ھوجوع إلى معانیھ فخالل الر ن؛ وذلك متحدیدا اءالفرفھذا ما ذكره        

قول  ھلومث. األمر  اهنعماستفھام و ھوو: " ولقیاآلیة األمر، إذ  يفا اھنعممزة ھلا

)3(،﴾ نهونتم منتأ لهف ﴿:تعالى اهللا
"ا ھوانت: ھلاستفھام وتأوی 

)4(
  .   

  

معنى  ینیوحالنبعض  القو: " الق ثیحذلك  يف اءالفرفقد خالف  اججا الزأم      

 اهنعملفظ استفھام  ھأن وحقیقة ھذا الكالم. عندھم أسلموا اهنعمأأسلمتم األمر، 

فأنت  وإال... أقبلت : ھیلعمره وتؤكد أت جل بعد أنھدید كما تقول للروالتوقیف الت

.یفعل ك تأمره بأنمسألتك، لعمري ھذا دلیل أن يف متواعدا ھلما تسأفأنت إن. أعلم
"

)5( 
 

  . ھدید ولیس األمر وقیف والتمزة عنده التھلفمعنى ا

  

                                                             

  ) .  20( ـ سورة آل عمران من اآلیة  1

  .  263/  3: ـ جامع البیان 2

  ) .  91( ـ سورة المائدة من اآلیة  3

  .  202/  1: ـ معاني القرآن 4

  .  390/  1: ھبـ معاني القرآن وإعرا 5
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                 القبیان الت يفرین، فأكثر المفس ھیلإ فقد ذھب اءالفر ھالقا ما أم     

       منتأ لهف ﴿:تعالى ھلمعنى األمر، أي أسلموا، كقو يف ھو): أأسلمتم " (  :البقاء أبو

 )1(،﴾ نهونتم
 "ا ھوانت: أي 

)2(
 اهنعمأأسلمتم لفظھ االستفھام و: " الباقولي القو.  

"ا ھو، أي انت﴾ نهونتم منتأ لهف ﴿:تعالى ھلأي أسلموا، كقو :األمر
)3(

 .  

   

ذلك  ن، فمھلورد االستفھام بمعان مباینة : " ابن الشجري القاألمالي  يفو       

           :  ھلا، ومثھو، أي انت﴾ نهونتم منتأ لهف ﴿:تعالى ھلمجیئھ بمعنى األمر، كقو

)4(،﴾ مكل اهللا رفغي نأ ونبحت الأ ﴿
)5(،"أسلموا : أأسلمتم، أي( أي أحبوا،  

مجمع  يفو 

ا اھنعما لفظھا االستفھام ویھفمزة ھلا) أأسلمتم : " ( ھلقو برسي أنالبیان ذكر الط

"أسلموا  اهنعمكون فیمعنى األمر،  ناكون متضمفیھدید، وقیف والتالت
)6(

 .  

  

 ضمن  يفتقدیر ) " أأسلمتم : ( ھلقو أن انحیر أبو البحر المحیط ذك يفو        

)7(،"األمر 
صورتھ ) أأسلمتم : ( ھلقو يفمزة ھلا ر المصون ذكر الحلبي أنالد يفو 

)8(أسلموا: األمر، أي اهنعماستفھام و
  .  

  

                                                             

  . )  91( المائدة من اآلیة  ـ سورة1

  .  205/  1: ـ التبیان2

  .  221ـ كشف المشكالت، ص 3

  ) .  22( ـ سورة النور من اآلیة 4

  .  403/  1: ـ أمالي ابن الشجري5

  .  41/  3: ـ مجمع البیان6

  .  413/  2: ـ البحر المحیط7

  .  51/  2: ـ ینظر الدر المصون8
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ا الحقیقي  اھنعمھمزة االستفھام قد تخرج عن  إن: " ابن ھشام القالمغني  يفو    

"أي أسلموا : ﴾ متملسأأ  ﴿ :تعالى ھلا األمر نحو قوھنم، فترد لثمانیة معان
)1(

  .  

  

:    ا األمر، نحوھنم لمعان ھمزة االستفھام ترد أن: وطيیمع ذكر السھلا يفو    

)2(أي أسلموا: أأسلمتم
  .  

  

مزة بمعنى ھلعلى مجئ ا اءالفروافقوا  اةحالنأكثر  بعد ھذا العرض أن فنالحظ      

  . ، وھذا یعني وجاھة رأیھ ﴾ متملسأأ  ﴿:ىالعت ھلي قوفاألمر كما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

   . 40/  1: ـ المغني 1

  .  483/  2: معھلـ ینظر ا 2
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   ):  ما ( معنى ـ  تاسعا 

     حرصی مل إلى رأي أھل الكوفة وإن ھذه المسألة مشیرا نع بريالطث تحد     

)1(،﴾ اهللا يلبس يف لاتقن الأ انل امو ﴿:تعالى بذلك، وذلك من خالل قول اهللا
  : "الق ثیح 

 اهللا يلبس يف لاتقن الأ انل امو ﴿:ىالعت ھلي قوف  ) أن(  وما وجھ دخول: لنا قائل القفإن 

)2(،﴾ موكعدي ولسالرو اهللاب وننمؤت ال مكل امو ﴿:ھلقو ن، وحذفھ م﴾
ھما لغتان : قیل 

مالك ال تفعل كذا : ، فتقول)مالك  (ة مع قولنا مر)   أن (  فصیحتان للعرب، تحذف

إلى االستشھاد  ھبال حاجة بالمتكلم  يذالالكالم  ھو؛ وذلك ھلمالك غیر فاع: ؟ بمعنى

 أخرى  توجیھا یھف ) أن  (  وتثبت  .؛ لفشو ذلك على ألسن العربتھعلى صح

 "ما منعك : اهنعم، إذ كان اهنعملقولك مالك إلى 
)3(

  .  

  

وما یمنعنا  ﴾ اهللا يلبس يف لاتقن الأ انل امو واالق ﴿:تعالى ھلقو أن اءالفرفقد ذكر       

    یحتمل دخول يذالا ذھب إلى المعنى مم ھإنف)  أن: ( القا إذا وأم: " ... الق ثیح

 ك أن، بمعنى ما یمنعماعةالج يفي لصمالك ال ت: جلقولك للر ، أال ترى أن) أن( 

على  لیلوالد.  ا معنى المنعاھنعمإ ذ وافق )  الكم(   يف)  أن( ي، فأدخلت لصت

)4(،﴾ كترمأ ذإ دجست الأ كعنم ام ﴿: تعالىذلك قول اهللا
 الأ كل ام ﴿:موضع  آخر يفو 

)5(،﴾ ينداجالس عم ونكت
 د ــما واحاھنعما بلفظین، ویھف الق، فة إبلیس واحدةوقص 

 

 

                                                             

  ) .  246( ـ سورة البقرة من اآلیة  1

  ) .  81( ـ سورة الحدید من اآلیة  2

  .  736/  2: ـ جامع البیان 3

  ) .  12( ـ سورة األعراف من اآلیة  4

  ) .  32( ـ سورة الحجر من اآلیة  5
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فظ  قول الل يف ھبلصاح مخالف ھوما حمل على معنى، و ثلھوم. وإن اختلفا       

  : راعالش

  )1( مـــائدب یذلذ شیــو عأخ لــأال ھ         تدرــأقا وھـیلى علولــا اقإذ ولقی     

الجحد  ) ما (  يفما تدخل الباء ، وھي استفھام، وإن)ھل (  يففأدخل الباء         

. ا الباء ھلا الجحد أدخلت ھبیراد ) ھل (  يفة یالنا كانت فلم. ما أنت بقائل : كقولك

)2(﴾ دهع نيكرشملل ونكي فيك ﴿:قراءة عبد اهللا يف ھلقو ھلومث
لیس یكون للمشركین  

  : راعالشوكذلك قول . عھد

)3(لــبال جو جــعد مــلظ ھموی نــم       هرزــأح اســالنفي ى تف أيف بـھاذـف     
 

 نلیس یحرز الفتى م: اهنعماس أحرزه الن يفالمعنى أي فتى  بال، كأن ھیلع رد  

. ي جو منت لتننأین ك: العرب تقول سمعت: الكسائي القو. یومھ ظلم دعج وال جبل

  : راعالش القو

)4(بارض فیـالسب نأی نـكلو یرثـك       كالـم نب يدا صی وفــیذي ســھف    
  

           نالباء م الكلمة؛ ألنلم یجز ) لیس ( یف ضارب، ولو لم یرد لیس بالس: أراد

  الیفضربت بالجاریة ك: ك ال تقول؛ أال ترى أنھلم صلة اسم قب، وال تقد)ضارب ( 

ال ترفعھ  ) ما (  ا أن ترفع االسم كما أنھلا ال ینبغي ھألن؛ )ما ( نظیرة )  لیس(  ألن

 أال يفما لكم : ھلبمنزلة قو ھو): مالك (  يف)  أن( م ھلإدخا يفالكسائي  القو

  كت ومالك أنقم مالك أن: تقول الكالم أن يفلجاز  القتقاتلوا ولو كان ذلك على ما 

                                                             

 :، وخزانة األدب202/  1: وشرح التصریح 636، وجمھرة اللغة، ص 863 / 1:انھدیو يفالبیت للفرزدق   ـ1

         736/  2: ع البیانــــ، وجام164/  1: ي القرآن للفراءـــ، ومعان77/  2، 12/  1: امعھول، وھمع ا142/  4

وأقرد الرجل .  198/  15: لسان العرب) قال ( مادة  ،ال یستقر قلقا أي عال على ظھرھا مستوفزا): اقلولى ( و 
    .  348/   3: لسان العرب) قرد ( سكن وتماوت، مادة : وغیره

  .   176/  5: التبیان للطوسي يف، ینظر القراءة ) 7( ـ سورة التوبة من اآلیة  2

.    164/  1: معاني القرآن للفراء، و1283/  3: ذلیین للسكريھلذلي، ینظر شرح أشعار اھلـ البیت للمتنخل  ا3

  .  127/  2: لسان العرب) دعج ( واد، مادة ة السالسواد، وقیل شد): دعج ( 

   ، وشرح أبیات المغني 408/  1: و أمالي ابن الشجري، 164/  1: اءي المعاني للفرمن غیر نسبة فـ 4

  .  76/  6: للبغدادي
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ما المنع إن ، وذلك غیر جائز؛ ألنومستقبال قیامك، ماضیا يف: ك تقولألن  نائم     

           يفاءت جفلذلك . قمت  منعتك أن: تقوم، وال تقول منعتك أن: یأتي باالستقبال، تقول

)1(،دائم يفالمستقبل، ولم تأت  يف) مالك ( 
فاق معنى على ات وال ماض، فذلك شاھد 

"مالك وما منعك 
)2(

 .  

  

ت كما دل ،یاقاتبعض الس يفعلى المنع  قد تدل) ما (  أن اءالفرومعنى كالم        

على  ا قد تدلھإن، ف)أین ( ، أو كاسم االستفھام مثال ، كأييفبعض الحروف على الن

  . ، وھكذا ھیلع سیاق خاص یدل يف، وذلك أیضا يفالن

  

 اججالزولكن . ة على جواز مجیئھا بمعنى المنعساق أدل اءالفر فإن) ما ( ا أم      

زعم : " الق ثیحال ترك القت يفشيء لنا  وأي: المعنى لیس ما یمنعنا، بل ذكر أن

)3(،زائدة انھھا )  أن(  أبو الحسن األخفش أن
 يفوما لنا ال نقاتل : المعنى: الق 

 القو) .  يف( ، وأسقط سبیل اهللا يفنقاتل  أال يفغیره، وما لنا  القو .سبیل اهللا

الكالم مالك تفعل كذا، وكذا، والقول  ؛ ألن) أن( ما دخلت إن ینیوحالنبعض 

نقاتل  أال يفوأي شيء لنا : المعنى ، وأنانھال تلغى ھا )  أن(  حیح عندي أنالص

"ترك القتال  يفشيء لنا  أي: ، أيسبیل اهللا يف
)4(

  .  

)5( اسحكالن اةحالن نم كثیر ھب الققد  اججالزاختیار  والواقع أن      
 

)6(،مخشريوالز
)7(،والعكبري 

)8(انحیوأبي  
  .  ھیلإ وھذا یعني رجحان ما ذھب. 

                                                             

  .  310ینظر مدرسة الكوفة، ص . اسم الفاعل  اءالفر ھبیقصد  يفـ دائم مصطلح كو 1

  .  164 ـ 163/  1: ـ معاني القرآن للفراء 2

  .  194ـ ینظر معاني القرآن، ص  3

  .  327 ـ 326/  1: ھبـ معاني القرآن وإعرا 4

  .  325/  1: ـ ینظر إعراب القرآن 5

  .  291/  1: ـ ینظر الكشاف 6

  .  165/  1: ـ ینظر التبیان 7

  .  256/  2: ـ ینظر البحر المحیط 8
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 أخرى توجیھا یھف وثبت أن: " القإذ  ،اءالفر ھیلإ ح ما ذھبفقد رج بريالطا وأم    

"ما منعك : اهنعم، إذ كان اهنعما مالك إلى ھللقو
)1(

  .  

، كما يفالن اهنعمبعض االستفھام قد یكون  على أن اءالفرجري وقد وافق ابن الش   

  : راعالشقول  يف

  بارــض فیالســب نأی نكلو رــیكث        كالم نب يدا صی وفیھذي سف         

لیس أحد : ، أييفالن) ن أی(  ھلقصد بقو راعالش جري إنالش ابن ولقیإذ        

)2(یفیضرب بالس
  .  

وتعالى  انھسبح إبلیس وسجوده هللا نالقرآن ع يفوردت  يتالة القص على أن    

  . ن یفوردت بلفظین مختل اءالفرواحدة، ولكن ھي كما ذكر 

  

     تلغى  صحیح؛ فاألخفش یذھب إلى جواز أن ھوا ما ذكره عن األخفش فأم      

ھا  أن: " ولقیالعمل،  نتلغي الحرف م یادة ال تعني أنھذه الز زاد، ولكنوت)  أن( 

ھذا المعنى  يف، فھي تزاد ) لو( ، و)ا لم( ، و )ا فلم( زائدة كما زیدت بعد  انھ

ما أتاني من :( القوھي زائدة، كما )  أن( وما لنا ال نقاتل، فأعمل : اهنعمو كثیرا

  : الفرزدق القوھي زائدة، )  نم( فأعمل) أحد 

)3( راـمـا عـھباـسو أحوذ المـل نا      إذھل وبـنال ذ انفطـغ نكت مـل ول
 

" ا ھلزائدة وأعم) ال ( ا ذنوب، و ھللو لم تكن غطفان : المعنى
)4(

  .  

  

                                                             

  .  736/  2: ـ جامع البیان 1

  .  408/  1: ـ ینظر األمالي الشجریة 2

، وبال 50 ـ 32 ـ 30/  4: ، وخزانة األدب237/  1: ، وشرح التصریح230/  1: انھدیو يفـ البیت للفرزدق 3
، وھمع 3/  2: وأوضح المسالك، )غطف ( مادة  269/  9: ، ولسان العرب330الخصائص، ص  يفنسبة 
  .    326 ـ 325، ینظر المعجم المفصل، ص 147/  1: امعھولا

  .  147/  1: ـ المعاني لألخفش 4
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  ): أن( معنى ـ  عاشرا

خالل  نبذلك، وذلك م حرصی مل ھذه المسألة وإن يف اءالفررأي  بريالطأورد      

)1(،﴾ ميتوتأ ام لثم دحأ ىتؤي نأ  ﴿:تعالى ھلقو
: تأویل ذلك: آخرون القو: " الق ثیح 

ال :اهنعمو: واالقیؤتى أحد،  أن البیان بیان اهللا إن ،دى ھدى اهللاھلا إن دمحمقل یا 

)2(،﴾ والضت نأ مكل اهللا نيبي ﴿:القاألمم مثل ما أوتیتم، كما  نم یؤتى أحد
بمعنى ال  

)3(،﴾ هب وننمؤي ال نيمرا وبلق يف اهنكلس كلذك ﴿:ھلوكقو ون،تضل
یعني أن ال  

)4(" ﴾ ميتوتأ ام لثم دحأ ىتؤي نأ ﴿یؤمنوا
  .  

  

، ویكون يفد النیفإذا وقعت موقع المصدر قد ت) وصلتھا  أن(  أن اءالفرمذھب       

؛ لوضوح أیضا) ال ( حذف  اءالفر، وعلى ھذا یجیز )ال ( ا حینئذ معنى اھنعم

    جاءت ... ، ﴾ ميتوتأ ام لثم دحأ ىتؤي نأ ﴿:تعالى ھلقو: " ولقی ثیحا ھیلعاللة الد

)5(﴾ىدهلا نإ لق ﴿:ھلقو يف ألن)  أن( 
ال  ھأن ن، فقد بیالبیان بیان اهللا إن: ھلمثل قو 

      معنى)  أن( معنى  ألن)  أحد( وصلحت . مثل ما أوتي أھل اإلسالم  ؤتى أحدی

 القو. ونتضل ال :اهنعم، ﴾ والضت نأ مكل اهللا نيبي ﴿:تبارك وتعالى القكما ) ال ( 

( موضع  يفأن تصلح  ،﴾ هب وننمؤي ال نيمرا وبلق يف اهنكلس كلذك ﴿:وتعالى تبارك

) "ال 
)6(

  .  

  

                                                             

  ) .  73( ـ سورة آل عمران من اآلیة  1

  ) .  176( ـ سورة النساء من اآلیة  2

  ) .  201( ،) 200( ـ سورة الشعراء من اآلیتین  3

  .  385/  3: ـ جامع البیان 4

  ) .  73( ـ سورة آل عمران من اآلیة  5

  .  223 ـ 222/  1: اءـ معاني القرآن للفر 6
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 ایف، مكتھنعدونما تصریح باسمھ أو كنایة  اءالفرفقد ذكر مذھب  اججالزا أم      

ما وإن) ال ( معنى  انھھا )  أن( معنى : ینیوحالنبعض  الق: " بذكر رأیھ قائال

الكالم  يف ألن) ال ( ال تؤتى فحذف )  ألن( ما أوتیتم، أي  ؤتى أحدال ی المعنى أن

"واتضل  ، أي لئال﴾ والضت  نأ مكل اهللا نيبي ﴿:وجل عز اهللا القا كما ھیلع دلیال
)1(

        .

ھذه اآلیة كراھة  يفقدیر الت ھذه المسألة، على أن يف أیضا دربالمذكر رأي  ھنكلو

)2(،ؤتى أحد مثل ما أوتیتمی أن
  .  اءالفربذلك رأي  خالفام 

)3(﴾ م يدمت نأ ياسور ضراأل يف انلعجو ﴿:ىالعت ھلي قوفا وأم      
)4(اءالفرفقد وافق  

 

 القو"    : الق ثیحح المذھب القائل بتقدیر مضاف محذوف رج ھنكلعلى رأیھ، و

ال تضمر واالسم المضاف ) ال (  أن م، والمعنى كذلك، إالھبتمید  أال اهنعم قوم

"م ھبتمید  م یؤدي عن معنى أالھبیحذف، وكراھة أن تمید 
)5(

  .  

ن یرو ونیرصالب؛ فمذھبي رد ھوما إن دربالمكالم  اججالزاختیار  والواقع أن      

غیرھا من اآلیات  يفكذلك  ھو، وأحد ؤتىی كراھة أن ھوھذه اآلیة  يفقدیر الت أن

) ال ( ، فأضمرت لئال: ھو قدیرالت وافقھم أن نوم ونیوفكالحین یرى  يفة، القرآنی

 ، وھذااججالز ھب الق اءالفر ذكره يذال الوجھ أن نغم معلى الر ا،ھیلعاللة للد

                        ده ما، ویعض﴾  م يدمت نأ ياسور ضراأل يف انلعجو ﴿:ىالعت ھلي قوف ضحیت

         اتاومالس كسمي اهللا نإ  ﴿:ىالعت ھلي قوف مین الحلبيوالس انحیأبو  ھیلبھ إنس

)6(﴾ ضراألو
)7(یزوال لئال: قدیرالت أن نم 

  .  

                                                             

  .  431 ـ 430/  1: ھبـ معاني القرآن وإعرا 1

  . ـ ینظر المصدر نفسھ  2

  ) .  31( ـ سورة األنبیاء من اآلیة  3

  .   421/   2: اءـ ینظر معاني القرآن للفر 4

  .  390/  3: ھبـ معاني القرآن وإعرا 5

  ) .  41( ـ سورة فاطر من اآلیة  6

  .  475/  2: ، وینظر الدر المصون424/  3: ـ ینظر البحر المحیط 7
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ولم  اةحالنرین وأغلب المفس ذكره ینالكوفیو اءالفررأي  أضف إلى ذلك أن      

)1(،حاس، كالنینكروه
)2(،وابن قتیبة 

)3(،ومكي 
 )4(،وأبي البقاء 

)5(وغیرھم  
  .  

   

 راجع إلى أن ھوف) كراھة (  ھوقدیر الت ونكی أن اججالزا عن سبب ترجیح أم      

)6(،)ال ( حذف  نحذف المضاف أكثر م ن أنین یروصریالب
إلى  اججالزذا مال ھلو 

  .  البصري ھبمذھ

  

 نة مع وجود عدد م، خاصاءالفرتقدیر ال یوجد ما یمنع جواز مذھب  وعلى أي     

  .   ا مرموا ذلك كازأج ینذال اةحالن

         

 

 

 

 

 

  

                                                             

  .  511/  1: ـ ینظر إعراب القرآن1

  .  225ـ ینظر تأویل مشكل القرآن، ص 2

  .  216/  1: ـ ینظر إعراب القرآن3

  . 329/  1: ـ ینظر التبیان4

 :مداني ھل،والفرید ل 10/  3: ، والتبیان للطوسي281/  1: يغریب إعراب القرآن لألنبا رالبیان في ـ ینظر 5

  .    46/  6: وجامع البیان للطبري، 830/  1

  .   162ینظر كشف المشكالت للباقولي، ص  ـ 6
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  : تركیب الكلمة المفردة

 ):       ماذا ( ـ تركیب الحادي عشر 

) ماذا ( ككلمتین، والثاني ) ذا + ما ( أحدھما : ، تحتمل تركیبین)ماذا ( كلمة       

)1(،ة توجیھاتب على ھذا عدا یترتكلمة واحدة، مم يف
              :ىالعت ھلي قوفف 

)2(،﴾ نيدالوللف ريخ نم متقنفأ ام لق ونقنفي ااذم كونلأسي ﴿
 ) اذ (استفھام و ) ما ( 

    ، فتكونواحدا اسما) ذا ( و ) ما ( وإن شئت جعلت " خبر،  ھوو) ي ذال( بمعنى

) "ینفقون ( موضع نصب ب يف) ذا ما( 
)3(

 .  

  

، وال )ینفقون ( ا ھیلعموضع نصب وتوقع  يف) ما ( تجعل : " اءالفر الق      

شئت رفعتھا  وإن. یسألونك أي شيء ینفقون : المعنى ؛ ألن)یسألونك ( ـ ا ببھتنص

. ینفقون  يذالما : ك قلت، كأن)ما ( اسما یرفع ) ذا ( تجعل  وجھین؛ أحدھما أن نم

: معنى يفذا القول ذاك ؟  نوم: ولفیق؛ يذلاذا وذا إلى معنى ھب والعرب قد تذھب

  : ذاك ؟ وأنشدوا ولقی يذال نم

)4( قـیلط ینلــمذا تحــھو تـنــأم        ةارــإم كیلع ادــبعا لس مدــع
  

"تحملین طلیق  يذالو: الق ھأنك
)5(

  .  

كان  ، وإن)ماذا ( رفع فیشيء،  أي: ماذا بمعنى ونكت أن: عفالروجھي  نواآلخر م

،ال یصلح تقدیمھ )ینفقون (  ھوو ،یھف ، إذ كان العاملھیلع واقعا) ینفقون :( ھلقو

   فھامـــقبل حرف االست ھــیفل ــدیم الفعـــوز تقــجـھام ال یــتفــاالس وذلك أن. ھــلـــقب

  

                                                             

  .  422/  2: ـ ینظر جامع البیان1

  ) .  215( ـ سورة البقرة من اآلیة 2

  .  94 ـ 93/  1: ـ مشكل إعراب القرآن3

  .  422/  2: ، وجامع البیان138/  1: ـ البیت لیزید بن مفرغ الحمیري، ینظر معاني القرآن للفراء4

  .  139 ـ 138/  1: ـ معاني القرآن5
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  :راعالش القكما 

  )1(؟ لاطـبو اللض ى أمضقیف بـح؟      أن لاوـحذا یاـم ءرــمال أالنـأال تس     

  : اآلخر القوكما 

)2(فارـا عى أننى مشـغی نم لـا كمو!      ى نم نم لازـنما الھـفروا تعـالقو 
  

یغشى منى  نم وما كل:( ھل؛ إذ كان معنى قو)عارف ( ـ ب بھولم ینص)  كل( فرفع

)3(ما أحد: معنى يف، فصار یغشى منى ن، جحود معرفة م)أنا عارف 
 .  

  

 ونیوفكالوأجاز . ین عند البصری) ما ( مع  إال)  يذال( بمعنى ) ذا ( وال تجعل "   

) "ما ( ذلك مع غیر 
)4(

  .  

  

)5(،﴾ وفعال لق ونقنفي ااذم كونلأسيو ﴿:تعالى ھلومثل ذلك قو    
) العفو ( برفع   

)6( اھبونص
 

)7(
  . ةقابالستأویل اآلیة  نعلى ما ذكرنا م.  

 

 

                                                             

          :، ومعاني القرآن للفراء556/  2: نة، والخزا405/  1: ، ینظر الكتاب 31ـ دیوان لبید بن ربیعة، ص 1

  )ماذا (  يف) ما ( مردود على  ھوو) نحب ( البیت رفع  يف داھالشو. ،422/  2: ، وجامع البیان139/  1

  .  ھلما قبیف، وما بعده من صلة فال یعمل )  يذال( بمعنى ) ذا (  ذلك على أن فدل

وما كل ( ورفعھا، وروایتھ ) كل ( على نصب  ، شاھدا120/  1: یلي، ینظر الكتابـ البیت للشاعر مزاحم العق2
  .   423/  2: ، وجامع البیان139/  1: ومعاني القرآن للفراء) . من وافى منى أنا عارف 

  .  423/  2: ، وجامع البیان139/  1: ـ ینظر معاني القرآن للفراء3

  .  140/  1: إعراب القرآن يفـ التبیان  4

  ) .  219( ـ سورة البقرة من اآلیة 5

. ع كأبي عمر فب كالجمھور، والرصالن ھنواختلف عن ابن كثیر فروي ع. ع فبالر) العفو ( قرأ أبو عمرو  ـ6

  .  407/  2: البحر المحیط

    . 454/  2: ، وجامع البیان139/  1: ینظر معاني القرآن للفراء ـ7
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  ):ما إن( تركیب  ـالثاني عشر

 واحدا حرفا ونكت أنوتحتمل ) ما + إن ( ن ھما یفحر ونكت أن) ما إن( تحتمل    

صریح باسمھ ھذه المسألة دون الت يف اءالفرض صاحبنا لقول ، وقد تعر)ما إن( ھو

)1(﴾يررتاخل محلو مالدو ةتيامل مكيلع مرح امنإ ﴿:ىالعت ھلي قوف ولقی ثیح ھنعى أو یكن
  "

إذا ) المیتة (  يف ، وغیر جائز)المیتة والدم ( ولذلك نصبت ؛ واحد حرف) ما إن( و

وكانت منفصلة  نیفحر) ما إن( ولو كانت  .بصالن إال واحدا حرفا) ما إن( جعلت 

)2(مرفوعة وما بعدھا) المیتة ( ، لكانت ) إن( من 
 .  

م ولحم المطاعم والمیتة والد نعلیكم م م اهللاحر يذال إن: وكان تأویل الكالم حینئذ 

"الخنزیر، ال غیر ذلك 
)3(

  .  

)  إن( خبر ) المیتة ( ، و ) يذال( بمعنى ) ما (  ونكت أنیجوز " وعلى ھذا      

"المفعول القائم مقام الفاعل ) المیتة ( ة، و كاف ونكت أنویجوز 
)4(

  .  

  

   تجعل   أحدھما أن): " ما إن( وجھي  يف ولقی ثیح اءالفرذلك  يفل وقد فص     

كانت  األسماء، فإن يفتكون بعدھا  يتالتعمل األفعال  ، ثمواحدا حرفا) ما إن( 

.  ما مالي مالك ما دخلت دارك، وإنإن: رافعة رفعت، وإن كانت ناصبة نصبت؛ فقلت

    كونفی)  إن(  نمنفصلة م )ما ( تجعل  ا الوجھ اآلخر فأنوأم. واحد فھذا حرف

  ع ــیرف ، ثميذال ھب، فإذا كانت كذلك وصلتھا بما یوصل ) يذال( على معنى ) ما ( 

  

                                                             

  ) .  173( ـ سورة البقرة من  اآلیة  1

ینظر . ، وقرأ ابن أبي عبلة، وأبو جعفر، وأبو عبد الرحمن السلمي، برفعھا )المیتة ( ـ قرأ حفص بنصب 2
  .   136/  1: معجم القراءات القرآنیة

  .   104/  2: ـ جامع البیان 3

ولم . نفس الكالم  یھف، 37/  1: غریب إعراب القرآن يفوینظر البیان . 117/  1: إعراب القرآن يفـ التبیان 4
  .    73/  1: یذكر ذلك مكي بن أبي طالب القیسي، ینظر مشكل إعراب القرآن
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. ما ركبت دابتك  ما أخذت مالك، إن إن: لة؛ فقولكیأتي بعد الص يذال االسم    

"أخذت مالك  يذال ركبت دابتك، إن يذال ترید إن
)1(

  .  

  

 ھلي قوفنزیل، فالت يفموضع  نأكثر م يف موجود) ما إن(  يفوالقول         

) 3(ابھأو نص) كید (  تقرأ برفع صواب أن.  )2(﴾ راحس ديك واعنص امنإ ﴿:ىالعت
على 

)4(﴾ مكنيب ةدوم اانثوأ اهللا وند نم متذاخت امنإ ﴿:ھلقو يفوكذلك  .أوجھ نما ذكرنا م
    "

)5(،قوم) المودة ( قد نصب 
)6(ورفعھا آخرون 

لك        رتلذین فسعلى الوجھین ال 

"
)7(

   .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .  101 ـ 100/  1: ـ معاني القرآن للفراء 1

  ) .  69( ـ سورة طھ من اآلیة  2

  .     409/  4: المحرر الوجیز.  بصالنب)  كید( برفع الكید، وقرأت فرقة ) ساحر  كید( ر ھوـ قرأ الجم3

  ) .  25( ـ سورة العنكبوت من اآلیة 4

  .  351/  8: البحر المحیط. وحمزة كذلك ) مودة ( بنصب : ـ قرأ ابن عامر، وعاصم5

           :البحر المحیط . ، وقرأ أبو عمرو، والكسائي، وابن كثیر كذلك عفالرب) مودة : ( وي عن عاصمـ ر6

8  /351.    

  .  101/  1: ـ معاني القرآن للفراء7
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  :    الحرف الواحد يفتعدد الوظائف 

الم ) لنذھب (  يف،  وتكون ھي الم الجر) للبیت (   يف مثال) م  الال(  ونكت أنك   

اآلیة كما  يفا بھإعرا يفد ا یؤدي إلى تعدنفس الكلمة مم يفق ھذا األمر، وقد یتحق

  : سنرى

  ):  أو(  يفـ الثالث عشر 

 نم افرط عطقيل ﴿:تعالى قول اهللا يفوذلك  ھیلإ یشیر دون أن اءالفرأي ر بريالط لنق

 مإف مذعي وأ مهيلع وبتي وأ ءيش رماأل نم كل سيل نيبآئخ وابلنقيف مهتبكي وأ وارفك ينذال

)1(﴾ وناملظ
وقد یحتمل ) أو یكبتھم  :(ھلقو على منصوب عطفا) م ھیلعأو یتوب " (  

یتوب (    كون نصب فیم، ھیلعى یتوب األمر شيء حت نلیس لك م: ھلتأوی ونكی أن

) "ى حت( معنى  يف يتال) أو ( بمعنى ) 
)2(

  .  

  

حرف  ونكت أنتحتمل ) م  ھیلعیتوب  أو(   يف)  أو(  أن اءالفرویرى        

كما  ) ى حت( بمعنى  ونكت أن، وتحتمل ھیلعكون ما بعدھا معطوف فیعطف، 

)3(يتعطیني حق أن مالزمك أو تعطیني، أو إال ال أزال: تقول
  .  

    معطوفان على      " ما ھإن ) مھبم أو یعذھیلعأو یتوب (  يف: " العكبري الق       

" أن إال: بمعنى) أو :( وقیل) . یقطع ( 
)4(

  .  

   كأللزمن: مھلم كقوھبم أو یعذھیلعیتوب  أن إال األمر شيء نلیس لك م: وتقدیره

)5(تقضیني أن إال: أي. يحق يتقضین أو
 .  

                                                             

  ) .  128( ، ) 127( ـ سورة آل عمران من اآلیتان 1

  .  104/  3: ـ جامع البیان2

  .  234/  1: ـ ینظر معاني القرآن3

  .  232/  1: إعراب القرآن يفـ التبیان 4

  .  158/  1: آن، ومشكل إعراب القر221/  1: غریب إعراب القرآن يفـ ینظر البیان 5
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  ): ال (  يفـ الرابع عشر 

)1(،﴾ ائيش هب واكرشت الأ مكيلع مكبر مرح ام لتأ اوالعت لق ﴿
) ال ( ھي  ونكت أنتحتمل  

 يف) ال (  ونكت أنوتحتمل . بعدھا  يذال، فتجزم الفعل )ال تذھب :( اھیة، كقولكالن

بعضھ )   ھبتشركوا  أال  (تجعل ما نسقتھ على  وتحتمل أن. تعمل  ة، الاآلیة خبری

)2(،بعضھ ونصبا جزما
 نونكت الو ملسأ نم لوأ ونكأ نأ ترمأ ينإ لق  ﴿:تعالى القكما  

)3(،﴾ نيكرشامل نم
  : راعالش القونھى عن آخره، كما  ھلفنصب أو 

  ادـــم أحـلـكــال تى ورـت ا       أالدبـى األعمـیلسى بصأوو جح

)4(داـعـب اءضـفـب شـمــال تو
  

) 5(آخره يفونھي  ھلأو يففنرى الخبر 
 .  

  

قل تعالوا أتل : معنى الكالم: " ولقیلما سبق و ابھیجعل كالمھ مشا بريالطو       

     : ھلقو يف، كان اهنعموإذا كان ذلك . شیئا  ھبال تشركوا  أن ھو، علیكم كمم ربما حر

 :             ، وجھان)تشركوا ( 

  . ھي إلى معنى الن) ال ( ھي، وتوجیھ ـ الجزم بالن

، كما   )أن ال ( ـ ، ب)تشركوا ( ، على توجیھ الكالم إلى الخبر، ونصب بصالنـ و

) "أمرتك أن ال تقوم :( القی
)6(

  .  

 

                                                             

  ) .  151( ـ سورة األنعام من اآلیة 1

، ومشكل إعراب 249/  1: غریب إعراب القرآن يف، والبیان 409/  1: إعراب القرآن يفـ ینظر التبیان 2
  .  298/  1: القرآن

  ) .  14( ـ سورة األنعام من اآلیة 3

  . قائلھ، ولم أقف على اءالفر ھبـ لم ینس4

  .  364/  1: القرآن للفراء ـ ینظر معاني5

  .  95/  8: ـ جامع البیان6
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  ): م الال(  يفـ الخامس عشر 

        ألنت الكریم : مثل) الم االبتداء ( ك انھة، فا وظائف عدھلف) م الال( ا أم      

)1(،"الجازمة للفعل المستقبل الغائب ) " الم األمر ( و
              لتذھب بعیدا: مثل 

 ، وكذلك الم الجحود) الم الجر( و ،خرجت ألشتري خبزا: مثل) الم التعلیل ( و

)2(،) ھلما أعق لزیدا( ـ ب كعجوالم الت
         :بعضھم القم حتى وظائف الالوقد كثرت  

ئة للقسم، والم جواب لو م الموطعریف، والم القسم، والالم ثمانیة أنواع؛ الم التالال" 

ة یفاالن) أن ( فة و المخف) إن ( م الفارقة بین ولوال والم األمر، والم االبتداء، والال

" والم الجر
)3(

 يفة وظائف ك احتمال لعدانھإذا كان  ، ولكنخاصة وظیفة ھل وكل.  

  . إعراب الكلمة سوف یختلف  الم واحدة، فإن

 

م كتيا آتمل نييبالن اقيثم اهللا ذخأ ذإو ﴿:تعالى ھلقو نم) لما آتیناكم (  يف) م الال( ـ ف    

)4(،﴾  هنرنصتلو هب ننمؤتل مكعا ممل قدصم ولسر ماءكج مث ةمكحو ابتن كم
 أن انھتحتمل  

أوائل  يفتدخل  يتال) م الال( ھي  ونكت أناالبتداء، وتحتمل ) الم ( ھي  ونكت

)5(الجزاء
  .  

  

 ﴾ هنرنصتلو هب ننمؤتل ﴿ :ىالعت ھلي قوفذلك  يفرأي أھل الكوفة  بريالطفقد ذكر     

 القفال ی) ال ( وال ) ما ( ـ أوائل الجزاء ال تجاب ب يفتدخل  يتالم الال: " الق ثیح

 علم أن) ال ( و) ما ( اھبجوا يفما أحسن، فإذا وقع : قام نال تتبعھ، وال لم: قام نم

   ىـــ، فتكون كاألول)ال ( و ) ما ( یوضع موضعھا  ھألنألولى؛ لم لیست بتوكید الال
                                                             

  .  92ـ كتاب الالمات، ص 1

  . ـ المصدر نفسھ 2

  . ـ المصدر نفسھ 3

  ) .  81( ـ سورة آل عمران من اآلیة 4

، ومشكل 209/  1: غریب إعراب القرآن يف، والبیان 222 ـ 221/  1: إعراب القرآن يفـ ینظر التبیان 5
  .  147/  1: إعراب القرآن
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 ،  بمعنى إسقاط﴾ ةمكحو ابتك نم مكتيا آتمل  ﴿:ھلا قووھي جواب لألولى، وأم      

 يفتدخل وتخرج ال تقع مواقع األسماء، وال تقع  يتال)  نم(  غلط؛ ألنفھو  ) نم( 

"الجحد واالستفھام والجزاء  يفما تقع ، إنالخبر أیضا
)1(

  .  

  

 يذالو) الالم ( قرأ بفتح  نتأویل ھذه اآلیة على قراءة م يف وأولى األقوال عنده     

  ونكت أنولمھما، : بمعنى): " لما (  ھلقو يفبذلك،  حرصی مل ھأن إال اءالفررأي  ھو

أجیبت بما  م، وصیر الفعل معھا على فعل، ثما الالھلیحرف جزاء أدخل ع) ما ( 

"إذ تلقیت بجواب الیمین  م األولى یمینااألیمان، فصارت الال ھبتجاب 
)2(

  .  

  

    أو  ) كي (  واحتمال معنى )  أن( بعض اآلیات بمعنى  يف) م الال( وقد تأتي       

)3(﴾ مكلبق نم ينذال ننس مكيدهيو مكل نيبيل اهللا يدري ﴿ :ىالعت ھلي قوفف). أجل  نم( 
  .

       بمعنى) م الال(  جعلت اآلیة، فإن يفاألوجھ اإلعراب  انھ) ن لیبی) ( الم ( د تحد

 نبیی أجل أن نھذا م یرید اهللا:( ، بمعنىمحذوفا) یرید ( ، صار مفعول )أجل  نم( 

    ) م الال( صارت )  أن( بمعنى ) م الال( جعلت  ، على قول سیبویھ، وإن)لكم 

)4(،زائدة
)  نبیی أن(  نل مؤوعلیل، وصار المصدر الما أعطیت حكم الم التھنكلو 

)5(،ةنصب على المفعولی محل يف
) أن( م، على إضمار بالال جر محل يفأو  

)6(
  .  

  

                                                             

  .  404/  3: ـ جامع البیان1

   225/  1: ، وینظر معاني القرآن للفراء404/  3: ـ جامع البیان2

  ) .  26( ـ سورة النساء من اآلیة 3

  .  271/  1: إعراب القرآن يفـ ینظر التبیان 4

  .  11/  2: انھبیوـ ینظر إعراب القرآن الكریم 5

  .  104القرآن الكریم، ص  يفـ ینظر معجم إعراب األلفاظ والجمل 6
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   ﴾ مكل نيبيل اهللا يدري ﴿:ھلمعنى قو يف ةالعربیواختلف أھل : " بريالط الق      

      : القذلك كما : القو. بین لكم ی أجل أن نھذا م یرید اهللا: معنى ذلك: بعضھم القف

)1(،﴾ مكنيب لدعأل ترمأو ﴿
 القو .أجل ذلك  نذا مبھأمرت : اهنعم م؛ ألنبكسر الال 

             . قبلكم  نم ینذالن لكم ویھدیكم سنن یبی أن یرید اهللا: معنى ذلك: آخرون

 ، وضع كل) أن( و ) الم كي ( و ) كي( عقیب بین شأن العرب الت نم: واالقو

أمرتك  :(ونولفیق) أمرت( و) أردت( واحدة من أختھا مع  موضع كل نھنمواحدة 

            :ثناؤه  جل اهللا القكما ) أردت أن تذھب، ولتذھب ( و ) تذھب، ولتذھب  أن

)2(،﴾ نياملعال برل ملسنل انرمأو ﴿
 نم لوأ ونكأ نأ ترمأ ينإ لق ﴿:موضع آخر يف القو 

)3(،﴾ ملسأ
)4(،﴾ مهاهوفأب اهللا ورن واؤفطيل ونيدري  ﴿:القوكما  

 :موضع آخر يف الق ثم 

)5(﴾ واؤفطي نأ ونيدري ﴿
  . 

) كي ( إلى معنى ) أردت ( ، و )أمرت ( مع )  أن( توجیھھم  يفوا واعتل        

االستقبال ) أمرت ( و ) أردت ( ، لطلب ) أن( مع ذلك إلى معنى ) كي ( وتوجیھ 

 يف احیانأ وكذلك جمعت العرب بینھن: واالقو... ا ال یصلح معھا الماضي ھإنو

  :الجمع يفم ھلقائ القالحرف الواحد، ف

  )6(عـقــلب اءدــیبب اـنـا شھــكرتتـي        فــتبرقب یرـتط ا أنمـیكـل تدأر

  .واختالف ألفاظھن فاق معانیھنفجمع بینھما؛ الت

  

                                                             

  ) .  15( ـ سورة الشورى من اآلیة 1

  ) .  71( ـ سورة األنعام من اآلیة 2

  ) .  14( ـ سورة األنعام من اآلیة 3

  ) .  8( ـ سورة الصف من اآلیة 4

  ) .  32( ـ سورة التوبة من اآلیة 5

    :، وخزانة األدب580، واإلنصاف، ص 262/  1: ینظر معاني القرآن للفراء. غیر معروف القائل  ـ البیت6

     : ، وجامع البیان"كتاب نحوي  ھنمھذا البیت قلما خال : " نفس الموضع يفصاحب الخزانة  الق، و484/  8

المفازة المھلكة، مادة      ): البیداء (  ، 241/  13: لسان العرب) شنن ( الخلق البالي، مادة ):  الشن( .  35/  5
   .   21/  8: اللسان) بلقع ( ا، مادة یھي ال شيء فتاألرض القفر ال): البلقع ( ، 97/  13: لسان العرب) بید ( 
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  : اآلخر القكما و 

  )1(افرــطال اصو فصال ع ریــغب        يفاــجال اندــھلا المــال بـسكـی دـق    

) 2(" يفللن توكیدا) ال ( و ) غیر ( فجمع بین 
 .  

  

  : أنشدني أبو ثروان: القو)  أن( تعاقب  يتال)  كي(  ا المھنأ یرى اءالفرو    

)3(لـمكیفال مكي الطعی يذالذا  نـمو      ةرـثـي عى لرــا ال تـمیكــت لدأر
 

)كي ( وبین ) م الال( فجمع بین 
)4(

  : ھذا القول وأنشد اججالزوقد حكى .  

  )5(دــھوش ودــفوالو سیل قــیاورا        سھنأ اسالن ملـــعا یـمیكـت لدأر

  

  

  

 

 

                                                             

، ومعاني القرآن 122اج، ص عجینظر دیوان ال.  انھدیو يفـ البیت منسوب إلى العجاج، وإلى رؤبة، ولیس 1
ي طلب ھو التصرف ف)االصطراف ( و  )صرف ( ، ولسان العرب 581، واإلنصاف، ص 262/  1: للفراء
ي الوخم األحمق الجاف): دان ھال( و  ،247/  9 ):عصف (  الكسب، مادة): العصف ( ، و 189/  9 :الكسب
  356/  1: غریب إعراب القرآن يف، والبیان  434/  13): ھدن ( دون، مادة ھال ي الحرب والجمعالثقیل ف

 .  35/  5: وجامع البیان

  .   36ـ  34/  5: ـ جامع البیان2

: ،  ومعاني القرآن للفراء514/  8: ، وخزانة األدب292/  2: امعھولـ البیت ألبي ثروان العكلي، ینظر ھمع ا3

1 /262  .  

  .  262/  1: ي القرآن للفراءـ ینظر معان4

اللغة  يف، والكامل 43/  2: للزجاج ھبـ البیت لقیس بن سعد بن عبادة األنصاري، ینظر معاني القرآن وإعرا5
  .  139/  2: واألدب
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  الفصــــــــل الرابــــــع

  األســــــالــــیب
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  محتویــات الفصــل الرابــع

  

  . ـ نصب جواب االستفھام  أوال

  .  داء مع اسم اإلشارة ـ حذف حرف الن ثانیا

  ) . یا ( ـ الجمع بین المیم وحرف النداء  ثالثا

  ) . لئن ( الم  يفـ القول  رابعا

  . للتعجب ) ما ( ـ مجئ  خامسا
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   : نصب جواب االستفھامـ أوال

وجیھ ساق الت ھنكلھذه المسألة؛ و يفرأي أھل الكوفة  بريالطن لم یبی      

 اضرق اهللا ضرقي يذال اذ نم ﴿:ىالعت ھلي قوفالواردة ) ضاعفھیف( اإلعرابي لكلمة 

)1(،﴾ ةريثك اافعضأ هل هفاعضيف انسح
بإثبات )  ھلضاعفھ فی( وقرأه آخرون "  :الق ثیح 

)2(بمعنى االستفھام بھونص )یضاعف (ي فاأللف 
 نم: لوا الكالمتأو مھأنفك . 

 لالستفھام جوابا) ضاعفھ یف: ( ھل؟  فجعلوا قو ھلضاعفھ یف حسنا قرضا المقرض اهللا

وصلتھ بمنزلة  يذال ؛ ألناسما)  حسنا قرضا یقرض اهللا يذالذا  نم:( وجعلوا

 أخوك فنكرمھ ؟ ألن نم: ا تأویل الكالم إلى قول القائلھووج ھمأنفك. عمرو وزید

فعل  نم ھیلع ھبما یعطف  ھلجواب االستفھام بالفاء، إذا لم یكن قب يفاألفصح 

)3(" ھبمستقبل نص
 .  

 ننصب أخرجھا م ومن: " الق ثیح قد أورده أیضا اءالفروھذا ما نجد        

" ا استفھامھألن؛ ) من( ـ ل ا جواباھللة وجعالص
)4(

 .  

   

  : قد أنشد البیت القائل اءالفر وقد ذكر العیني أن     

  )5(دسـجال يف وحالر ضعب رتدیفى قضت       أن وـجاناتي  فأربـل ونفرتع لـھ      

ا جواب االستفھام  ھألن، نصبت؛ )فأرجو ( كلمة  يف یھفاالستشھاد  وقد أوضح بأن

)6(﴾ انل واعفشيف اءعفش نم انل له ﴿:ىالعت ھلي قوفالحال  ھووكما 
  .  

                                                             

  ) .  245( ـ سورة البقرة من اآلیة 1

  .  292/  1: ینظر البحر المحیط. ـ وھي قراءة ابن عامر وأبو عمرو 2

  .  729/  2: ـ جامع البیان3

  .  157/  1: ـ معاني القرآن4

 ، وشرح 388/  4: ، والمقاصد النحویة29/  4: من شواھد شرح التسھیل ھوالبیت غیر منسوب، و -5

  .  540/  3: األشموني

  .   389/  4: ، وینظر المقاصد النحویة) 53( ـ سورة األعراف من اآلیة 6
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فنعمل غیر  أو ھل نرد: " افیھقدیر الت ة، بأنقابالسعند تفسیره لآلیة  اءالفر الق      

)1(،"ا نعمل كن يذال
        بمعنى  انھ) أو( تجعل  على أن)  نرد (ا یھفصبت فقد ن 

)2(فنعمل ى نردحت شفعوا لنا أبدایف: قدیر یكونفالت) ى حت( 
  .  

  

 ھإن ؛ إذینالكوفیأ مذھب خطلم ی ھنأ بن خالویھ، عند عبد اهللا ظھحأل يذالو       

)3(ینصب جواب االستفھام نالعرب م نم ذكر بأن
على ق علالوقت نفسھ لم ی يفو . 

  .  ینالكوفیة مذھب ثبت صحذلك، وھذا ما ی

  

  

 ة أیضاقابالسواآلیة  قابالسالبیت  يف) ھل  (أداة االستفھام  انھ تصوقد خ      

ا بھجوا عن حقیقة الخبر، استفھاما ونكت أن :ن، أحدھمایا موضعھل باالھتمام؛ ألن

 واالق اقح مكبر دعو ام دمتجو لهف ﴿:تعالى ھلھذه الحال یكون بنعم أو ال، وذلك كقو يف

)4(،﴾  معن
     ھلقو يف، وذلك كما )قد ( بمعنى  ونكت أنف: ا الموضع الثانيوأم 

)5(،﴾ اننساإل ىلع ىتأ له ﴿:تعالى
 اءالفرا ھباآلیة المستشھد  ھنم يذالوھذا الموضع  

  . ة قابالس

  

                                                             

  .  218/  7: وینظر الجامع ألحكام القرآن ، 380/  1: ـ معاني القرآن1

  .  380/  1:ـ ینظر معاني القرآن2

  .  270/  2 :وعللھا ـ ینظر إعراب القراءات السبع3

  ) .  44( ـ سورة األعراف من اآلیة 4

  .  102، وینظر معاني الحروف، ص ) 1( ـ سورة اإلنسان من اآلیة 5
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 ﴾ انل واعفشيف اءعفش نم انل لهف ﴿:ىالعت ھلي قوفمني ویحمل االستفھام معنى الت     

)1(منصوبا انھ بھجوا ونكی أن يفوھذا ال ین
  .  

  

 ھیلعق طب ثنا، ثمھل تأتینا فتحد: ھو يذالذا االستفھام، ھل وذكر ابن مالك مثاال      

         كون فی، یھفشریك عدم إرادة الت: اھنم يتال، منصوبا بھلكي یكون جوا اشروط

الحدیث  فألن: رط اآلخرھل یكون منك إتیان فحدیث، والش: على تقدیر بصالن

؟ وقد  ثاھل تأتینا محد: یھفعلى مبتدأ محذوف، فالمعنى یكون  غیر مبني بمسب

جعل شروطھ  ھأن ، وكماقابالسعري الش داھالشة، وقابالسق ھذا على اآلیة طب

لجواب االستفھام   بصالند أوجھ ة، عندما حدأوضح وجعل ھذه المسألة أكثر دق

ن لم یتضمي الفاء، إذا لو يذالیكون لجواب االستفھام  بصالن ؛ إذ ذكر بأنیھف

 داھالش ة والبیتقابالساآلیة  يفاستفھام عن الفعل نفسھ، كما  ھألنا وقوع الفعل؛ إم

متى تزورني : ق الوقوع، وذلك نحوق فعل غیر محقاستفھام عن متعل ھألنأو 

جواب   ھألننصب؛ فی؟  ھلیدعوني فأستجیب  ومن فأكرمك، وأین تسیر فأرافقك ؟

الوقوع  قق فعل محقكون إذا كان االستفھام عن متعلفی عفالرا واجب، وأمفعل غیر 

فال  اإلتیان موجب ؛ ألنعفالر حدثنا، فال یكون إالثنا، و تم تأتینا فتحدل: يفكما 

)2(بعده بصالن یجوز
  .  

  

لجواب االستفھام   بصالنكھ بھذه المسألة، بتمس يفوذكر مذھب ابن كیسان        

ال ھوأبوك فنكرمھ؟ ف نأین ذھب زید فنتبعھ؟ وكم مالك فنعرفھ؟ وم: يفوذلك كما 

  ھیلع بتأویل ما قبل الفاء باسم معمول لفعل أمر دل ن إالیستقیم على مأخذ البصریی

                                                             

  .  218/  7: ـ ینظر الجامع ألحكام القرآن1

  .  30/  4: ـ ینظر شرح التسھیل2
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           لیكن منك إعالم بموضع ذھاب زید : لاألو ھلمثا يفقدیر االستفھام، فالت    

)1(امن فاتباع
  .  

) بالفاء ( جواب االستفھام المقرون  يفا بھونصب )  أن( أضمر م منھنمو       

 ي وغیرھامنحضیض والعرض والتوجعل ذلك لالستفھام والت
)2 (

.  

  

ك مانع آخر، ویحدث انھلم یكن  المضمرة یكون إن)  بأن(  بصالنوھذا       

    م  للمتكل ال حقھومعرفة شيء مج: ھو يذال، حقیقیا ا سواء أكان استفھامابھ بصالن

یكون عن معنى قد وقع قبل الكالم   أال انھشترط ، ویا، أو توبیخیاأو إذا كان إنكاری

)3(داھالشة، والبیت قابالساآلیة  ھنم ھو يذال
  .  

  

ھذه المسألة، وھذا ما  يف ینالكوفیقد وافقوا مذھب  اةحالنأكثر  بأن وأكاد أقول      

  الكریم ، وھي القرآنمتینة اعتمد على أسس يذالة ھذا المذھب، یوقفنا على صح

  . لیم الس عر العربيوالش

  

  

  

 

 

 

                                                             

  .السابقـ المصدر 1

  .  365/  4: يفـ ینظر النحو الوا2

  .  368/  4: نفسھـ المصدر3
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  :   حذف حرف النداء مع اسم اإلشارة ـ ثانیا

 ضرعأ فوسي ﴿:تعالى ھلالمنادى المفرد العلم كقو نداء محذف حرف الن جوزی       

)1(،﴾ اذه نع
)2(﴾ كلمل  نم ينتيآت دق بر ﴿:تعالى ھلومع المنادى المضاف كقو 

 ھوو 

  . وكالم العرب  الكریم القرآن يف كثیر

  

ونائبة ا اختصاراھبما جئ الحروف إن ا یأباه القیاس؛ ألنمم روفالح ذفوح        

          عن ، وھمزة االستفھام نائبة) يفأن( ة نائبة عن یفاالن) ما ( ـ ف .عن األفعال

         داء نائبة عن، وحروف الن)أعطف ( وحروف العطف نائبة عن )  أستفھم( 

ورد  قد ھنأ إجحاف، إال ھوالمختصر و أخذت تحذفھا كان اختصارا ، فإذا) أنادي( 

)3(ھبلفظ الة كالتاللة على المحذوف، فصار القرائن الدة الدالحذف؛ لقو
  .  

  

رأي أھل الكوفة وإن  بريالطداء مع اسم اإلشارة، فقد ذكر ا حذف حرف النأم      

"           :قدیر، والت)4(﴾ مكسنفأ ونلتقالء تؤه منتأ مث ﴿:ىلاعت ھلي قوفبذلك  حرصی مل

 نع ضرعأ فوسي ﴿:الق، كما ھیلعاستغناء بداللة الكالم ) یا ( أنتم یا ھؤالء، فترك  ثم

 "یا یوسف أعرض عن ھذا : ھلوتأوی ﴾ اذه
)5(

 يفداء كثیر وحذف حرف الن  .

)6(كالمھم
  .  

إلى  ونیوفكالفقد ذھب . ذه المسألة ھلما بین مجیز ومانع  اةحالنوقد اختلف       

   اعـــمالسوا على ذلك بداء مع اسم اإلشارة واسم الجنس واستدلجواز حذف حرف الن
                                                             

  ) .   29( ـ سورة یوسف من اآلیة 1

  ) .  110( ـ سورة یوسف من اآلیة 2

  .   62، واللمع البن جني، ص 15/  6: ـ ینظر شرح المفصل3

  ) .  85( ـ سورة البقرة من اآلیة 4

  .  509/  1: ـ جامع البیان5

  .   581ـ ینظر اإلنصاف، ص 6
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 ونلتقت الءؤه منتأ مث ﴿:تعالى ھلة قوقابالسوا باآلیة فقد استدل اعمالسا أم. والقیاس    

  : ةمیا ھؤالء، وقول ذي الر: ، أي﴾ مكسنفأ

  )1(امرــغو ةــعوـذا لـھ كثلــمي         ببــاحص القا ھلي نـیــع تلـمإذا ھ     

  : راعالشیا ھذا، وكقول : یعني

 )2(ذوالخم داكاع نـم قتل مصـتذا اعھ         میھف مھلي ـموا قوــفصاأللى و إن    

  : اآلخر القیا ھذا، و: أي

)3(لـــیـبس نبا مـى الصـإل اــبیش أسال         ر العـتـــاش دـعب سیلــف اءوـعذا ار 
  

  . یا ارعواء : أي

) 4(داءبكونھ معرفة قبل الن العلم اعتباراا القیاس، فبالقیاس على نداء وأم
 .  

)5(ونیرصالبا أم       
داء مع لى عدم جواز حذف حرف النإتبعھم فقد ذھبوا  نوم 

  . اسم اإلشارة 

   یرـــغ يفداء، وحرف النــارة بــعلى اقتران اإلش دلـــنداءه ی بأن: لوا المنعوعل     

  غیره ــداء بداء اللتبس النرف النــح ھنمعلى اإلشارة المطلقة، فلو حذف  داء یدلالن

  خاطبـلم المـلیع) یا ( من  ما تقع من المخاطب إلى غیر المخاطب فال بدفاإلشارة إن

  .  ھیلإ ك تشیرا أنھب   

  
                                                             

    :، وتوضیح المقاصد386/  3: ، وشرح التسھیل1291/  3: ةیفة الشایف، وینظر الكا563، ص انھدیومن  -1

  .  33/  2: معھل، وا272/  3

، وشواھد 336، ومجالس العلماء، ص 386/  3: ، وشرح التسھیل144، ص انھدیو يفـ البیت للراعي 2
  .  211التوضیح، ص 

  .  485 / 2: ، والمساعد211، وشواھد التوضیح، ص 387/  3: ، ینظر شرح التسھیلھلـ لم أقف على قائ3

  .   104/  2: ة ابن معطیفـ شرح أل 4

  .    103/  1: اب القرآنغریب إعر يف، والبیان 258/  4: ـ ینظر المقتضب 5
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  ھا یا أی:( ، كما تقول)ذا أقبل ھا یا أی:( قولــ، ت)أي ( ـ اسم اإلشارة صفة ل وألن    

  )أي (  نم دالــمع اسم اإلشارة ب) یا ( ارت ـــص) أي ( ا حذفت ، فلم)جل أقبل الر

  ك إذا ــذلك؛ ألن نم اماھبإ یھف اإلجحاف؛ وألن نم یھفا حذفھا لما ھوالمحذوفة، فكر 

) 1(النكرة ھب بھام ما أشھباإل نم یھــفف) ھذا ( لت ــق
   ھذا ابن يف نییرصـالبع ــوتب. 

)4(ان حیوأبو  ،)3(، وابن عصفور)2(عطــم 
  رف ـــذف حــوال یح: " الجزولي الق.  

) 5(" ھباسم یصح أن یوصف  منداء الن
 .   

  م ، واسم الجنسھباالسم الم ھو: أي: " على قول الجزولي قالوبین معلالش القو    

 ... "رجل أقبل : ھذا أقبل، وال تقول أیضا :المقصود فال تقول
)6(

  .  

  ل ـــكرة غیر المقبالن نــم) داء حرف الن( وال یجوز حذفھ أي : " ابن عصفور القو

   ونــــكی أنالمنادیات  نا یصلح میقوم مقامھ، وال مم ما الكالم يفلیس  ھألنا؛ ھیلع

       ال تقول ــارة، فـــاء اإلشــا، وأسمـــھیلعبل ــرة المقـــك، وذلك مثل الن)أي ( ـ لصفة 

  : ھلضرورة شعر كقو يف رجل؛ إال): یا رجل (  ــيف

 )7(ماتـع یلـوالل صبح روـن ونولقی     ةـلیل فیالص يف مقوال یتبى یـحتو

 "وأطرق یا كرا : أطرق كرا، یرید: مھلیا صبح، ونحو قو: یرید
)8(

  .  

       :الــــق م بھح مذھـــصح ثیــــحابن مالك ك اةحالنن ـــم نیــیوفـــكالتبع  نـا موأم 

                                                             

 .  184/  2: ، وشرح الجمل البن عصفور104/  2: ة ابن معطیفـ ینظر شرح أل 1

  .  1041/  2: ةیفـ ینظر شرح األل 2

  .  184/  2: ـ ینظر شرح الجمل 3

  .  117/  3: ـ ینظر االرتشاف 4

  .   188ص  ،ـ المقدمة 5

  .  952/  3: ـ شرح المقدمة 6

  ) . نور ( ، ومادة )نوم ( ، ولسان العرب مادة 127، ص انھدیو يف ھوـ البیت لألعشى و 7

  .  185 ـ 184/  2: ـ شرح الجمل 8
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  م ھل، وقوھیلعیقیسون  ونیوفكالو...  ھیلعال یقاس  ایرون ھذا شاذ ونیرصالبو "    

" ھذا أصح يف
)1(

  .  

  جوازه یقل مع اسم  أن إال: " ...  الق ثیحة على قل سھیل أجازهشرح الت يفو       

"داء اإلشارة، واسم الجنس المبني للن
)2(

  .  

  : ةیفاألل يف القو

)3(ھلذادـع رصـانف ھـعنمی نمو لــق        ھلار ـشمالو سنـجال مـاس يف ذاكو
  

    يفرورة ، والضرثالن يفذوذ واھد على الشالش نم مما تقد ونیرصالبل وقد أو     

  : لوا اآلیة الكریمة على أنعر، وأوالش

  . مبتدأ وخبر ) أنتم تقتلون ( ـ ھؤالء منصوبة بإضمار أعني بمعنى االختصاص  1

  . صلة ھؤالء  نوتقتلون أنفسكم م) ھؤالء ( والخبر مبتدأ ) أنتم ( ـ  2

) 4(ـ ھؤالء اسم موصول وما بعده صلتھ 3
 .  

) 5(داءأویل، فالمعنى واضح على النذا التھلال داعي  ھأن والحق
 .  

  ، وقصر ونظما واإلنصاف القیاس على اسم الجنس لكثرتھ نثرا: " المرادي الق    

 "عرالش يف ، إذ لم یرد إالاعمالساسم اإلشارة على 
)6(

  .  

  

                                                             

  .  211، وشواھد التوضیح، ص 1290/  3: ةیفة الشایفـ الكا 1

  .  386/  3: ـ شرح التسھیل 2

  .  132ة، ص یفـ األل 3

  :، والبحر المحیط243/  1: ، وإعراب القرآن للنحاس16/  2: وابن یعیش، 102/  1: ینظر المشكل لمكيـ 4

1  /290  . 

  .  111ة، ص یفـ قوانین نحویة وصر 5

  .  137/  3: ، وحاشیة الصبان 273/  3: ـ توضیح المقاصد 6
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 ): یا ( الجمع بین المیم وحرف النداء ـ  ثالثا

  ح یصر دون أن ةالعربیا اختالف أھل یھف عن ھذه المسألة ذاكرا بريالطث تحد    

   اءشت نم كلامل يتؤت كلامل كالم مهلال لق ﴿:ىـــتعال ھـــلول الــخالل ق نم، وذلك مھب

)1(،﴾ اءشت نمم كلامل عرتتو
  )  مھلال ( نصب میم يف ةالعربیواختلف أھل :" الق ثیح 

   وــھ، ویھفدخول المیم  يف، وعفالرالمفرد غیر المضاف ى ، وحكم المنادىمناد ھوو

  نادي ـــال ی ھألنالمیمان؛  یھفیدت زما إن: بعضھم القف. بغیر میم  ) اهللا (األصل  يف

   ) یا( من  لفاــخ یھففجعلت المیم  :القا، یھفال ألف  يتالكما ینادي األسماء )  یا(  ـب

)2(،م آخرونھلقو نوأنكر ذلك م...
   ) یا  ( ـب مھلال: اديــقد سمعنا العرب تن :واـالقو 

  م ـــدعواه ل يف یباــھذا القول مص الق يذالوا فلو كان ــالق.  یھفیم ـوال مكما تنادیھ، 

  :من العرب ذاك سماعا يفو أنشدوا . ا ھنم، وقد جاءوا بالخلف ) یا(  تدخل العرب

  مھلیا ال تربـأو ك تیلـما      صـلـول كـــتق لیك أنـوما ع

  )3( امــسلنا مــخا شیــنإلی ددار

  فم : نواقص األسماء مثل يففة خفم ولم نر العرب زادت مثل ھذه المیم إال: واالق

"ودم، وھم 
)4(

  .  

 

                                                             

  ) .  26( ـ سورة آل عمران من اآلیة  1

  .   203/  1: للفراء، ینظر معاني القرآن ونیوفكالم ھبـ المقصود  2

  2339/  5: ، واالرتشاف107/  2: ، وشرح الجمل البن عصفور359/  1: الخزانة يفـ البیت بال نسبة  3

    صلیت " بدال من " سبحت و ھللت " بالخطاب إلى المذكر، و " علیك " ، ویروى 157/  2: معھل، وا2400

"  يفوالمیم المشددة " یا " فجمع بین " م ھلیا ال: " ھلقو یھف داھالش، و291، ینظر اإلنصاف، ص "و سبحت 

  .   ، وھذا ضرورة عند البصریین "م ھلال

  .  271 ـ 270/  3: ـ جامع البیان 4
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     يفض الجمع بین العوض والمعو نییوفكالجواز  يفا العیني فقد استشھد وأم      

  :راعالشداء بقول الن 

)1(امـــھلیا ل مــھلا الـی ولــا        أقــألم ثدــا حـي إذا مـإن
  

   یا اهللا: ھلأص ونیوفكال القو: " ... ھلما ذكره العیني بقویف ویبدو ذلك واضحا   

" أمنا   
)2(

 .  

  

   ا العرببھم كلمة تنصھلھذه المسألة بالمنع و اإلجازة، فال يـــف اةـــحـالنف ـــواختل  

   ا زیدــی: ولــما تقــ؛ ك)یا ( ـ ادي بــنا ال تھألنان؛ ــا المیمیھف دتــصب إذا زیــنوت

)یا ( من  ا خلفایھف، فجعلت المیم  ویا عبد اهللا
)3(

 .  

  

  الفم : فة مثلنواقص األسماء وھي مخف يفالعرب زادت مثل ھذه المیم  ر بأنوذك   

  الم ـالك يفنا بخیر، فكثرث مم أھلیا ال: ، ترید) مأ( ا ھیلإ مضوابنم، وھم، وھي كلمة 

)4(لفظ الجاللة ھوا وھلامتزجت بما قب: فاختلطت؛ أي
 .  

  وكان ) أل ( داء و الن يفإلي الجمع بین الیاء  قد اضطر راعالش ونكی أنویحتمل    

)میم ال(  ھو يذالآخر االسم  يفجد العوض قد و
)5(

 .  

  

                                                             

 243ـ  242/  4:من شواھد المقتضب ھوذلي، وأمیة بن أبي الصلت، وھلـ البیت منسوب إلى أبي خراش ا1

  .  358/  1: ، والخزانة41/  3: الدرر اللوامع، و216/  4: والمقاصد النحویة

 .  217/  4: ـ المقاصد النحویة2

  .  310/  1: ـ ینظر الكتاب3

  .  203/  1: ـ ینظر معاني القرآن للفراء 4

  .  242/  4: ـ ینظر المقتضب 5
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  فال  "  ھــلال" األصل  رون بأنــی ینذالین، ریــلقول البص يارــر األنبـــوانتص     

 رورةعلى الض ة إالحج یھفعر، فال یكون ضرورة الش يف یجمعون بینھما إال
)1(

.  

  م  ـــیــد، والمــیا زی: يـــفبناء بمنزلتھا  یھفة منداء، والض ھو، ف) مھلال:( مھلا قووأم

   يذالر ـعالش يف إال) المیم ( مع ) یا ( داء؛ ولذلك ال یجتمع حرف الن نعوض م یھف

  ذفواــحى أتھم حتھم ــكالم يفر كث ھبأنذكرھم، فقد ذكروا  قابالسأنشده أھل الكوفة 

  اــفیفمزة تخـــھلفحذفوا ا) ھا ألمم :( واألصل)  ھلم(  يفا ـ، كمفایفبعض الكالم تخ 

  واــف، فحذفوا وخف)ھ ویل ألم:( واألصل) ویلمھ :( يفالمیم، كما  يفوأدغموا المیم  

  ون ـــیك ھأن ھیلإ على فساد ما ذھبوا دلــا یمــ، وماھذا القول ضعیف وواه جد ولكن 

   ھلوا لما جاز استعماالقر كما ــو كان األمــخیر، كذلك لبم أمنا ھلال: مھلقو يف تكرارا

  نإ  مهلال ﴿:نزیلالت يف، ویكون تناقضا ھألنأھلكھم وال تھلكنا؛  مھلال: مثل قولك يف

)2(،﴾ يملأ ابذعب انتائ وأ اءمالس نم ةارجح انيلع رطمأف كندع نم قاحل هو اذه انك 
  و ـــــل 

   سدــت مسدــاآلیة، ول يفواب ــرط إلى جالفعل لم یجتمع الش نم ت المیم أصالــكان

)3(الفعل نا زائدة ولیست مھنأ على ا یدلالجواب، مم
  .  

  

  

  

 

                                                             

   . 294ـ ینظر اإلنصاف، ص  1

  ) .  32( ـ سورة األنفال من اآلیة  2

  .  17 ـ 16  ـ 15/  3: ـ ینظر شرح المفصل 3
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  ى ـداء ال تدخل علــالن) یا (  منع قول أھل الكوفة بأن نلم وذكر ابن مالك اتباعا     

        ا ھــــیفض وض والمعوـــرورة، وكذلك ال یجتمع بین العالض يف م إالف والالـــاألل

)1(داءعن حرف الن تكون عوضا) المیم ( ـ ف
  .  

   كارـــرتا تبخأ) یا (  نم وضــع)  مھلال( اللة ــلفظ الج يفیمین ـالم كر بأنذو      

) 2(باسمھ تعالى باالبتداء
 .  

    :آخر االسم فتقول يفدة بمیم مشد ھنععویض داء والتجیز حذف حرف النوقد أ     

)3(ھنعض یجمع بین العوض والمعو على أال ةالعربی، ف) مھلال( 
 . 

  ا ــنھـمیم ومنعھ البعض اآلخر، والجمع بیــف ھذه الیفیرى جواز تخ نك مانھو      

 )4(ا؛ إذ ھي ضرورة نادرةھیلعوبین الیاء ضرورة ال یقاس 
 .  

  

   ؟ ﴾كلامل كالم مهلال لق ﴿ :ىالعت ھلي قوفإذ قلنا بضرورة ذلك، فماذا تقول       

  داء داء، ویمكن دخول حرف النوحرف الن) أل ( لفظ الجاللة بین  يف یھفمع ج يذال

  ة ـــاآلی يفا ــة، كمــدة مفتوحبمیم مشد ھــــنعض داء یعوحرف الن أنـب :أقول ھیلع

  .وا بذلك الق ینذالي رأي أھل الكوفة وھذا ما یقو ةقابالس

  

  

                                                             

  .   300/ 1: ـ ینظر شرح عمدة الحافظ1

  .  386/  1: ةیفـ ینظر شرح الرضي على الكا2

 .  152، وشرح شذور الذھب، ص 32/  4: ـ ینظر أوضح المسالك3

  .  358/  1: ، والخزانة64/  3: معھل، وا172/  2: ـ ینظر شرح التصریح4
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 ):   لئن ( الم  يفالقول ـ  رابعا

 بريئة للقسم، وقد نقل الطم الموطھا الالبأن) لئن ( ي الم ف ونیوفكذكر ال        

 نمل واملع دقلو ﴿:ىالعت ھلي قوف) م الال(  ن بأنبی ثی، حاإلشارة إلیھم ذلك دون

)1(،﴾ قالخ نم ةراآلخ يف هل  ام اهرتاش
ولقد : " ( الق ثیح . ئة للقسمم الموطالال ھاأنب 

ن مم قام خیر نأقسم لم: الكما یق ﴾ اهرتاش نمل ﴿:قت بمعنى الیمین، فقیلحق) علموا 

 ما وإن. فھو حرف جزاء)  نم( ا وأم. أبیك نم لعمرو خیر قد علمت :الوكما یق قعد

شأن  ن، وم)من ( ، لدخول الم القسم على )یشتروه ( ولم یقل ) اشتراه ( قیل 

       ي الفعل معھ إالالعرب إذا أحدثت على حرف الجزاء الم القسم أن ال ینطقوا ف

؛ وھو أن یحدثوا على الجزاء حادثا كراھیة قلیال إال) یفعل ( دون ) فعل ( بـ 

 ھوقد یجوز إظھار فعل) 2(﴾ مهعم ونجرخي ال واجرخأ نئل ﴿:ثناؤه جل المجزوم، كما ق

)3(،" مجزوما) یفعل ( بعده على 
  : راعالش الكما ق 

)4(عـاسو يــتیب ي أنــبر ملــعیـــل        مكـوتیب مكـیلـع تـاقض دــق كت نـئل    
  

   : ي البیت القائلة فاء خاصالعیني ذكر رأي الفر كما أن   

)5(اـیادب سـمـلشل ظـیقال ارـھن يف مـأص       اـقادص موـیال ھــثتدــا حم انـلئن ك   
  

)6(" نییوفكئة للقسم عند الم الموطالال یھم فلئن، الال: ھقول: " الحین ق
  .  

  

                                                             

  ) .  102( ـ سورة البقرة من اآلیة  1

  ) .  12( ـ سورة الحشر من اآلیة  2

  .  596ـ  595/  1: ـ جامع البیان 3

  .  596/  1: ، وجامع البیان66/  1: من شواھد معاني القرآن ھوـ البیت للكمیت بن معروف، و 4

       :، والمقاصد النحویة252/  1: ني، والمغ67/  1: من شواھد معاني القرآن ھوـ البیت المرأة من عقیل، و 5

  .  252/  4: معھل، وا438/  4

  .   438/  4: ةحویـ المقاصد الن 6
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        :تعالى ھلر قومعانیھ، عندما فس يف اءالفر عند وظھر ھذا القول واضحا      

 ماإن ﴾ واجرخأ نئل ﴿:ھي قولفذكر ف ،﴾ قالخ نم ةراآلخ يف هل ام اهرتاش نمل واملع دقلو ﴿

    :  ھ تعالىلقول راي موضع آخر مفسھي الم الیمین، كما ذكر ف) لئن ( ي م فالال

)1(،﴾  هلثمب ونتأي ال آنرقال اذه لثمب واتأي نأ ىلع ﴿
      )لئن ( العرب إذا أجابت  بأن 

) ال ( ـ الیمین بكالیمین، وجواب ) لئن (  ألن ؛رفعا) ال (  جعلوا ما بعد) ال ( ـ ب

ھ ا الم فوجھیلعا زیدت بھیجازى  يتال إن) لئن ( ما جزم؛ ألنرب راعالشف مرفوع 

)2(، ویجوز جزمھ إذا أتى بیفعل)ل عف( ا إلي یھفالفعل 
  .  

  

     راعالشقول  يفم الال أن نم اءالفر ھبابن ھشام قد خالف ما جاء  ویبدو أن      

عر، بل ضرورات الش نذلك ضرورة م ئة للقسم، ویرى بأنم الموطھي الال) لئن ( 

أجازه  يذال، قومنألإن تقم  واهللا: ح بعدم إجازة مثل قولكھي زائدة، كما صر

)3(قسم ھأنعلى  ونیوفكال
 .  

  

 ي      فغیر من رط مضارعالكون الش تفعل، أنت ظالم إن: وال یجوز مثل قولك    

)4(رورةغیر الض يفأجازوا ذلك  ونیوفكالین، و، وھذا عند البصری)لم ( ـ ب
  .  

  

 ھذه المسألة، فإذا اجتمع القسم يفاألصوب  ھوفإلغاء القسم عند بعضھم یكون 

)5(عرضرورة الش يفا، وذلك ھنمابق واالبتداء، كان الجواب للس رطوالش
  .  

                                                             

  ) .  88( ـ سورة الحشر من اآلیة 1

  .  131 ـ 130/  2، 67 ـ 66/  1: ـ ینظر معاني القرآن للفراء2

  .  221 ـ 219/  4: ـ ینظر أوضح المسالك3

  .  254 ـ 253/  2: ـ ینظر شرح التصریح4

  .  238 ـ 237/  4: ، والدرر اللوامع252/  4: معھل، وا170/  1: ـ ینظر شرح كتاب سیبویھ5
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 ، والجواب بعدھا مبنيكانت أم اسما م تدخل على أداة شرط حرفالالفھذه ا      

  )ئة الموط( م ، أو الال)المؤذنة ( م ولذلك تسمى الال ،رطعلى الش ا إالھلعلى قسم قب

     :تعالى ھلنحو قو ،اھل، سواء ذكر القسم قبھل ھدتمھ: للقسم، أيالجواب أت ا وطھألن

)1(﴾اربداأل نلويل موهرصن نئلو مورنصي ال والوتق نئلو مهعم ونجرخي ال واجرخأ نئل ﴿
   

 ينراساخل نم نونكنل انمحرتو انل رفغت مل نإو ﴿:ىـالعت ھلوقكبنیتھا عن لفظھا،  يفوقد یكت

﴾،)2(
وإن لم تغفر لنا ( :، فلوال بنیھا لقیل)تغفر لنا  ولئن لم:( ایھفإذ األصل  

   نتغفر لي وترحمني أكن م إال (و ر، كما ذك)وترحمنا نكن من الخاسرین 

)الخاسرین 
)3(

  .  

  

 أن ائدة، ولیست بالم القسم، إالم الزا الالھأن على ینالكوفیعدا  اةحالنفقد أجمع      

 ھبة ما جاءوا عر، یوقفنا على صحبالذكر الحكیم، إضافة إلى الش ینالكوفیاستشھاد 

  .  اةحالن نما ذكره غیرھم مضعف و

  

  

 

 

 

 

  
                                                             

  ) .  12( ـ سورة الحشر من اآلیة  1

  ) .   23( ـ سورة األعراف من اآلیة  2

   .  539 ـ 538 ـ 535/  4: ینظر الخزانةـ 3
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  : بعجللت) ما ( جيء مـ  خامسا

وذلك بسبب اختالف ب؛ عجبمعنى االستفھام، وقد تكون بمعنى الت) ما ( تأتي      

       :بريالط الق )1(﴾ ارالن ىلع مهربصأ آمف ﴿:ىالعت ھلي قوفضح ذلك أویل، ویتالت

شيء  رھم، أيصب يذالفما : الق ھأنھي بمعنى االستفھام، وك: بعضھم القف  "

)2(رھم ؟صب
م ھلار بعمجراءتھم على الن أشدفما : ب، یعنيتعج ھو: آخرون القو...  

 ینذالأولئك : ھ تأویل الكالم إلىب، وجتعج ھو القفمن ! ... ار أعمال أھل الن

ذلك  نم ما فعلوا مھلجراءتھم بفع دى والعذاب بالمغفرة فما أشدھلاللة بااشتروا الض

)3(﴾ هرفكأ ام انسناإل لتق ﴿:تعالى القار، كما م النھلعلى ما یوجب 
كفره  نم باتعج 

"ى خلقھ خلقھ وسو يذالب
)4(

  .  

  

: وجھان): " ما (  يف الق ثیح، اءالفرإلى ما ذكر  ھذا قریب بريالطوقول      

فما أجرأھم على : والوجھ اآلخر. ار ؟ رھم على النصب يذالفما : اهنعمأحدھما 

 نرجالن م اختصم إلي: القة، فبمك ھوسألني قاضي الیمن و: الكسائي الق! ارالن

ھذه  يفو!  ما أصبرك على اهللا :ھل الق، فھبصاح فحلف أحدھما على حق العرب،

 : ؛ كما تقولكون كالمافیتلقى العذاب  ، ثمما أصبرك على عذاب اهللا: اھبأن یراد 

"سخاءك بحاتم  بھما أش
)5(

   .   

  

                                                             

  ) .  175( یة ـ سورة البقرة من اآل 1

  .   183/  4: وینظر المقتضب.  64/ 1: ـ مجاز القرآن 2

  ) .  17( ـ سورة عبس من اآلیة  3

  .  113ـ  112/  2: ـ جامع البیان 4

  .  103/  1 :معاني القرآن ـ 5
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ار، بمعنى ما ما أجرأھم على الن: " الق نقول م ھببصوا بريالطیرى  يذالو    

     :العرب نم مسموع ھأن ا؛ وذلكھلم بأعمال أھھلار وأعمأجرأھم على عذاب الن

! " على اهللا ما أجرأ فالنا: ، بمعنىعلى اهللا ما أصبر فالنا
)1(

      .  

  

موضع رفع باالبتداء، وما بعدھا خبرھا  يف) ما " (  :ي بن أبي طالبمك الق      

ار جرأة الكف نالمؤمنین م ، یعجب اهللاباتعج ونكت أن، واستفھاما ونكت أنویحتمل 

)2(ار، وكذلك معنى االستفھامم إلى النبھعمل یقر نم
لما ذكره  بھكالم مشا ھوو. 

)3(مبتدأ، وما بعدھا الخبر) ما ( ب واالستفھام تكون عجوجھي الت يفو.  بريالط
  . 
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  : داللة الفعل المضارع على الماضيـ  أوال

)1(،﴾ لبق نم اهللا اءينبأ ونلتقت ملف ﴿:تعالى الق        
ي وجھ القول ف)  ونلتقت(  

تقتلون (  ي ل ھذا فاألمر، ویتمث على مضي المضارع مع وجود قرینة تدلب اإلتیان

بعض  الي تأویل ذلك، فقة مختلفون فأھل العربی إن:" بريالط ال، ق)قبل  نم... 

قد ) فعل ویفعل (   وزعم أن... قبل ؟  ن مفلم قتلتم أنبیاء اهللا: معنى ذلك :ینالبصری

  : راعي معنى واحد، واستشھد على ذلك بقول الشتشترك ف

)2(دي غف ــانا كم ـابیجتاسو ــراألم ــنى      مــضــا ممرتشك ـمـیكــي آلتنإو  
 

 ونلتقت ملف ﴿:ما قیلإن: ینالكوفی يیوحبعض ن الوق... ي غد یعني بذلك ما یكون ف

 جلالماضي، كما یعنف الر اهنعالفعل وم نفخاطبھم بالمستقبل م ﴾ لبق نم اهللا اءينبأ

ض نفسك إلى ویحك لم تكذب ولم تبغ: ھل ولفعل، فیق نم ھنعلى ما سلف م جلالر

  : راعالش ولقاس، كما یالن

)3(ــداب ھى بقــرت أن ني مــدجت ملو        ةیمئي لــندتــل ما لنبستــا انا مإذ   
  

  . المعنى معروف، فجاز ذلك  ا قد مضت؛ وذلك أنھفالجزاء للمستقبل، والوالدة كل

لم تجده : ي سیرة عمر لم تجده یسيء، والمعنىي الكالم إذا نظرت فف ھومثل:الق

مستقبل، فلذلك  ھي الوھم أني مضیھ لم یقع فف ا كان أمر عمر ال یشكأساء، فلم

خوطبوا  ینذولیس ال: الق . ﴾ لبق نم اهللا اءينبأ ونلتقت ملف ﴿:ھقبل مع قول نصلحت م

)4(مضوا  قتلوھم ینذھم الأسالف ما قتل األنبیاءھم القتلة، وإن بالقتل
على ذلك ورضوا  

"ھم یلإ سب القتلفن
)5(

 .  

                                                             

  ) .  91( ـ سورة البقرة من اآلیة 1

  .  539/  1: من شواھد جامع البیان ھوو.  ھلـ لم أقف على قائ2

  .   539/  1 :یان، جامع الب61/  1: من شواھد معاني القرآن ھوو.  572للطرماح في دیوانھ، ص  ـ3

  .  61/  1: ینظر معاني القرآن. وھم فتول :ـ الصواب4

  .  539ـ  538/  1: ـ جامع البیان5
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 اء، إالقول الفر نالكوفة ال یختلف ع بري إلى بعض نحويالط ھوما نسب    

)1(ي العبارةف یسیرا اختالفا
  .  

 ینذي ھذه اآلیة خاطب یھود بني إسرائیل ال فاهللا بري أنواب عند الطوالص       

الفھم، فأضاف ذلك إلى المخاطبین ـ بما فعل أس وسلم هيلع صلى اهللا  ـأدركوا رسول اهللا

فعلنا بكم یوم كذا كذا وكذا، وفعلتم بنا یوم كذا كذا : كقول العرب بعضھا لبعض ھب

: ھا اإلخبار عن المخاطبین بنوھم یقصدون األسالف، فكذلك إذا أرید ھ وكذا،

قل فلم یقتل : قبل، فیكون المعنى على ھذا نم الیق فعل أسالفھم جاز أن ناإلخبار ع

)2(قبل ن مأسالفكم أنبیاء اهللا
  .  

بري ذكره الط ي سبق أنذاء، والالفر ھیلإ ا ذھببري ھذا قریب مموقول الط     

)3(،متلتقتلون بمعنى قت ة أنوذكر بعض علماء العربی. ھنع
ا نیذكر ھ ما جاز أنوإن"  

)4("﴾ لبق نم ﴿:ھلفظ االستقبال والمعنى المضي لقول
   .  

)5(،﴾ لبق نم:  ھا أسالفھم بدلیل قولنالمراد بالخطاب ھ وذكر أن     
بعضھم  ویرى 

الیھود والماضین، على طریق  نالخطاب للحاضرین م: " قیل ثیغیر ذلك ح

 ھمي العقد والعمل، كان االعتراض على أسالفكانوا مشاركین ف ثیوحغلیب الت

"أخالفھم   على اعتراضا
)6(

ي معنى الماضي فائدة سوق المستقبل ف: " وقیل . 

" األمر مستمر اإلعالم بأن
)7(

  .  

     . ي ذلك وھذان القوالن األخیران ھما الوجھ المقبول ف 

 

                                                             

  .  61ـ  60/  1: ـ ینظر معاني القرآن1

   . 540ـ  539/  1: ـ ینظر جامع البیان2

   175/  1: للزجاج ھب، ومعاني القرآن وإعرا144/  1: ـ ینظر معاني القرآن لألخفش3

  .  161/  1: ، وینظر مجمع البیان175/  1: ھبـ معاني القرآن وإعرا4

  .  372/  1: ـ ینظر غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنیسابوري5

 .  328/  1: سن التأویل للقاسمياـ مح6

  .  493/  1: ـ البحر المحیط7
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  أنیثـذكیر والتــالتـ  ثانیا

  : أنیثذكیر والتمفھوم الت

ھو ما اشتمل على إحدى : ثأنیث، والمؤنعالمات الت نھو ما خال م: رالمذك     

)1(أنیثعالمات الت
 .  

"اه بذي أو تلك ھو ما حسن أن یشار إلى مسم: ثالمؤن: " وقیل    
)2(

  .   

)3(واأللف الممدودةاء، واأللف المقصورة، الت: أنیثوعالمات الت  
  . 

  : ث قسمینوینقسم المؤن 

"ي الحیوان وھو ما بإزائھ ذكر ف:" ث الحقیقيالمؤن
)4 (

ویكون ظاھر العالمة  

)5(ر العالمة كزینبفساء، أو مقدكن
  .  

"ي الحیوان ي لیس بإزائھ ذكر فذال" وھو : )غیر الحقیقي ( فظي ث اللالمؤن
)6(

  

ظاھر العالمة  ھندونما المعنى، ویكون بالوضع واالصطالح، ومفظ بالل ویختص

)7(ردر العالمة كقكصحراء، ومقد
  .  

  

)8(أنیث،عالمات الت ناء مر التوتقد    
ي الثالثي یظھر أمرھا بشیئین ف: " وقیل 

"باعي باإلسناد فقط ي الرصغیر، وفباإلسناد وبالت
)9(

  .  

    ھما األصل ؟   أی

                                                             

  .  198ل للزمخشري، ص ـ ینظر المفص 1

  .  825/  2: بن مالكة الالفظ الـ عمدة الحافظ وعد 2

  .  322/  3: ةیفعلى الكا ضيـ ینظر شرح الر 3

  .  338/  3: ةیفعلى الكا ، وشرح الرضي198ـ المفصل للزمخشري، ص  4

  .  321/  3: ةیفعلى الكا ضيـ ینظر شرح الر 5

  .  قابالسـ المصدرنفسھ، الموضع  6

  .  92ـ  91/  5: ـ ینظر شرح المفصل البن یعیش 7

  .   321/   3: ةیفعلى الكا ضيـ ینظر شرح الر 8

  .  199ل للزمخشري، ص ـ المفص 9
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ر أصل أمران        المذك لیل على أنوالد" ، ھیلث فرع عر أصل والمؤنالمذك     

  . ث وھو شيء ر والمؤنالمذك ر یعممجیئھم باسم مذك: أحدھما

"لم یفتقر إلى عالمة  ث یفتقر إلى عالمة ولو كان أصالالمؤن أن: الثاني
)1(

     .  

  

  أنیثمعاني تاء التـ  ثالثا

)2(أنیث،ة عشرة معان لتاء التذكر بعض علماء العربی     
وأضاف آخر إلى ذلك  

)3(أربعة معان
  . وسأذكر بعض معانیھا.  

  : أنیثفمن معاني تاء الت

الة            بصیغة فع) ابة نس( بصیغة فاعلة، و ) راویة ( ي الوصف كـ ـ المبالغة ف 1

  . بصیغة مفعالة ) بة مطرا( بصیغة فعولة، و ) فروقة ( و

) ضاربة(ي اسم الفاعل كـ فة، وھذا مقیس في الصث فر والمؤنـ الفرق بین المذك 2

والمنسوب بالیاء             ) حسنة ( فة المشبھة كـ والص) منصورة ( واسم المفعول كـ 

)ة بصری( كـ 
)4(

  .  

)5(﴾ مرحمو انوركذل ةصالخ امعناأل هذه ونطب يف ام واالقو ﴿:تعالى الق      
) خالصة  ( 

 ثتأن ھأجل ني مذي المعنى الة فاختلف أھل العربی:" بريالط العلى وزن فاعلة، ق

 ھثت لتحقیق الخلوص، كأنأن: ینالبصرة وبعض الكوفی يیوحبعض ن الالخالصة، فق

  ) . ابة نس( و ) راویة ( م الخلوص أشبھ الكثرة، فجرى مجرى ھا حقق للم

                                                             

  .  88/  5: ل البن یعیشـ شرح المفص 1

  .  200ـ  199ل للزمخشري، ص ـ ینظر المفص 2

  .  وما بعدھا  324/  3: ةیفعلى الكا ضيـ ینظر شرح الر 3

  .  326ـ  324/  3: ـ ینظر المصدر نفسھ 4

  ) .   139( من اآلیة  األنعام ـ سورة 5
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 ثتھا، فأني بطونھا مثلما ف لتأنیث األنعام؛ ألن ثتأن: الكوفة يیوحبعض ن الوق    

) خالص: ( ي قراءة عبد اهللاوھي ف: ال، ق)ما ( ره فلتذكیر ذك نوم. لتأنیثھا
)1(

   

 یة والعاقبة، وھو مثل ، كما تقول العافي تأنیثھا مصدراوقد تكون الخالصة ف:الق

)2(﴾ ةصالخب ماهنصلخأ انإ  ﴿:ھقول
 "

)3(
  .  

الكوفة،ھو قول  يیوحبري، ونسبھ إلى بعض ني ذكره الطذالقول الثاني الو       

)4(اء،الفر
أرید بتأنیث خالصة المبالغة  ھي ذلك أنواب فالص بري یرى أنالط أن إال 

على  ھي الوصف، ودلیلاویة عندما أرید بھا المبالغة فالر ثتي الخلوص، كما أنف

)5(مة،محر اللو كان تأنیثھا لتأنیث األنعام لق ھألن ﴾ مرحمو ﴿:تعالى ھذلك قول
وھو  

  .  ھبصواب الوق ھیلإ یما ذھباء فذا خالف الفرھب

  

ا ھأن ناج مجما ذكره الز: اھني وجھ تأنیث خالصة أقوال، مة فولعلماء العربی      

األنعام  لتأنیث ثتا أنھإن: الق نوھذا الوجھ عنده أجود مم) ما ( لتأنیث معنى  ثتأن

ي بطون ھذه األنعام خالصة جماعة ما ف: قدیرعنده الجماعة، والت) ما ( ومعنى 

ي بطون ھذه ي فتاألنعام ال: قدیراألنعام، والت) ما ( معنى  ونكی لذكورنا، ویجوز أن

)6(األنعام خالصة لذكورنا،
 نا مي وجھ تأنیث خالصة، أماس فحوھو ما استحسنھ الن 

)م ومحر( بعده  ، بدلیل أن)ما ( حمل خالصة على لفظ  ھر فإنذك
)7(

  .  

  

                                                             

  .  660/  4: ـ ینظر البحر المحیط1

  ) .  46( ـ من سورة ص من اآلیة 2

  .   57ـ  56/  8: ـ جامع البیان3

  .  359ـ  358 / 1:ـ ینظر معاني القرآن4

  .  57 / 8: ـ ینظر جامع البیان5

  .  295ـ  294/  2: ھبـ ینظر معاني القرآن وإعرا6

  .  100/  2: ینظر إعراب القرآن ـ7
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م ھأن إالي وجھ تأنیث خالصة، اس فحاج والنجكقول الز وذكر آخرون قوال    

)ما ( على لفظ  ر حمالذك ﴾ مرحمو ﴿ ة وذكروا أنبمعنى أجن) ما (  جعلوا
)1(

وھو   

)2(اججذكره الز ما سبق أن
  .  

م على لفظ           محر ، وحمل)ما ( حمل خالصة على معنى  نع القیسي الوق    

فظ      حمل الكالم على الل) ا ، ومنم( ي فما یأتي ، وإنھھذا نادر، ال نظیر ل: " )ما ( 

ل مح على المعنى، ثم محموال الفظ أوعلى المعنى بعد ذلك، وھذا أتى الل ، ثمأوال

"قلیل  ھفظ بعد ذلك، فاعرفھ،فإنعلى الل
)3(

  .  

ما  اھنععلى م ، ثمالأو)  نا ومم( ویجوز عند أبي زرعة الحمل على لفظ       

 ااحلص لمعيو اهللاب نمؤي نمو ﴿:ھ تعالىعلى لفظھما كقول ما ثماھنعویجوز الحمل على م

د ضمیر فوح )4(﴾ اقزر هل اهللا نسحأ دق ادبأ ايهف يندالخ ارألا اهتحت نم يرجت اتنج هلخدي

  ﴾ يندالخ ﴿           :الجمع فق ثم فظ،على الل حمال) یؤمن، ویعمل ( ي ف)  نم( 

)5(فظعلى الل حمال ﴾ هل ﴿:الد فقوح ثم)  نم( على معنى  حمال
  .   

) 6(بصعوبة ذلك الق نالباقولي على م ھب وھو ما رد 
 .  

بلفظ المصدر، نحو العاقبة  للمبالغة ولیكون أیضا یھاء فالت:" يابن جن الوق     

"وأوكد  ة، فھي أعمیة، والمصدر إلى الجنسیوالعاف
)7(

 .  

 ثتخالصة أن ، وھو أنھبري بصوابالط الي ذلك عندي ما قأفضل ما قیل ف نوم  

 . ابة الخلوص كراویة ونس يللمبالغة ف

                                                             

  .  39/  8: ، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 55/  2: ـ ینظر الكشاف للزمخشري1

  .  295/  2: ھبـ ینظر معاني القرآن وإعرا2

  .   292/  1: ـ مشكل إعراب القرآن3

  ) .  11( ـ سورة الطالق من اآلیة 4

  .  274، ص ـ ینظر حجة القراءات5

  .  455، صإعراب القرآن وعلل القراءات يفـ ینظر كشف المشكالت وإیضاح المعضالت  6

  .  232/  1: ـ المحتسب 7
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  :  ھلصل بفعاھر المتفظي الظث اللالمؤنـ  رابعا

صل أنیث المتاھر غیر حقیقي التفعل الظ نأنیث وحذفھا مإلحاق عالمة الت إن     

فصل بین لم ی ثیمس، حطلعت الش: حذفھا، نحو نھ فصیح، وإلحاقھا أفضل مبفعل

) 1(بكالم ھالفعل وفاعل
 .  

  

)2(﴾ مهاهوفأ نم اءضغبال تدب دق  ﴿:تعالى الق       
       الق) بدت البغضاء (  

(             : بن مسعودي قراءة عبد اهللاا فھالبغضاء مصدر، وقد ذكر أن: " بريالط

)قد بدا البغضاء من أفواھھم 
)3(

ذكیر ولفظھ جاز ذلك بالتما ذكیر، وإنعلى وجھ الت 

 )4(﴾ ةحيالص واملظ ينذال ذخأو ﴿:وجل عز الث، كما قلفظ المؤن
              :القوكما  

)5(،﴾ مكبر نم  ةنيب ماءكج دقف ﴿
 واملظ ينذال تذخأو ﴿:رــــــــموضع آخ يفو 

)6(﴾  ةحيالص
)7(﴾  مكبر نم ةنيب مكاءتج دق  ﴿و 

 "
)8(

 .  

ي تة الواھد القرآنیاء باستثناء الشذكره الفر ي ذلك سبق أنبري فوما ذكره الط     

ضح ھذا أكثر ي نحو ذلك، ویتأنیث بالفعل فاللة على جواز إلحاق عالمة التساقھا للد

) أفواھھم  نقد بدا البغضاء م: ( ي قراءة عبد اهللاف: " الق ثیاء حبإیراد قول الفر

م                ھ إذا تقدجاز تذكیر فعل ثاالبغضاء مصدر، والمصدر إذا كان مؤن ر ألنذك

"وأشباه ذلك  ﴾ مكبر نم ةنيب ماءكج دقف ﴿و  ﴾ ةحيالص واملظ ينذال ذخأو ﴿:مثل
)9(

  .  

                                                             

  .  341/  3: ةیفعلى الكا ـ ینظر شرح الرضي1

  ) .  118( ـ سورة آل عمران من اآلیة 2

  .  490/  1: ـ ینظر المحرر الوجیز3

  ) .  67( د من اآلیة ھوـ سورة 4

  ) .  157( ـ سورة األنعام من اآلیة 5

  ) .  94( د من اآلیة ھوـ سورة 6

  ) .  85ـ  73( ـ سورة األعراف من اآلیتین 7

  .  78/  4: ـ جامع البیان8

  .  231/  1: ـ معاني القرآن 9
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بالمعنى ولم یشر      ھناء فقد یكون أخذ عق یشبھ قول الفراببري السفقول الط      

  . إلى  ذلك 

  

فظي ث اللزان تأنیث وتذكیر الفعل مع المؤنوجما یھھما أنقول نضح مویت      

ي ف ألن﴾ اءضغبال تدب دق  ﴿:ھتشبھ قولة ال شواھد قرآنی نما ساقاه م أن اھر  إالالظ

صل بینھما ي تلك اآلیات فقد فا فبفاصل، أم ھھذه اآلیة لم یفصل بین الفعل وفاعل

  .  ھبالمفعول ب

 ااھنعم على معنى البغضاء؛ ألن حمال) بدا :( قرئ ھنأة وذكر بعض علماء العربی  

)1(البغض
   .  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                             

  .  172/  4: ـ ینظر الجامع ألحكام القرآن 1
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 :ذكیرا التیھفثة جاز ألفاظ مؤنـ  خامسا

 ھیلإ ھغة ألفاظ مؤنثة جاز تذكیر ضمیرھا أو خبرھا أو ما أشیر بي اللفیوجد     

  : ذلك نعلى المعنى، م حمال

  : سفالن

)1(﴾ ةداحو سفن نم مكقلخ  ﴿ ":تعالى الق
تعالى  الق: " بريالط الق) نفس واحدة (  

رجل واحد، ولو     نم: والمعنى) س فالن( لتأنیث  ﴾ ةداحو سفن نم مكقلخ ﴿:ذكره

" ذكیر للمعنى كان صوابافظ على الت، وأخرج الل)نفس واحد  نم:(  قیل
)2(

 . 

  

س، وھو یعني فالنلتأنیث  ﴾ ةداحو ﴿ : "الي قذاء الھ ھذا الفربري بقولوتبع الط   

"جل ، یذھب إلى تذكیر الرلكان صوابا) نفس واحد  نم: ( آدم، ولو كانت
)3(

  .  

  

اء، ولقد قاربھما قول الفر ي ذلك یشبھ كثیرابري فالط ھالما ق ا سبق أنویبدو مم  

)4(اج،جي ذلك الزف
)5(برسي،والط 

)6(والقرطبي 
  .  

  

س فس، فإذا أردت بالنعندي ثالث أنف:ث لفظي، تقولس مؤنفالن د أنربوذكر الم    

)7(عندي نفس واحد:ر، تقولالمذك
  .  

                                                             

  ) .  1( ـ سورة النساء من اآلیة  1

  .  270/  4: ـ جامع البیان 2

  .  252/  1: ـ معاني القرآن 3

  .  5/  2: ھبـ ینظر معاني القرآن وإعرا 4

  .  2/  3: ـ ینظر مجمع البیان 5

  .  4/  5: ـ الجامع ألحكام القرآن 6

  .  187ـ  186/  2: ـ ینظر المقتضب 7
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س فأن: ، وجمعھا األقلةیسفثة، تصغیرھا نس، مؤنفنتي المي فتس الفالن: " وقیل      

، جاءني ثالثة أنفس، ذھب ولقی نو سمعت مرة أرأیتھا مذك وس، فإنفوالكثیرة الن

"یھا ي فتإلى ثالثة أشخاص أو ثالثة نفر ال إلى األنفس ال
)1(

  .  

ث ر وتؤنس تذكفالن: " انأبو حی الذكیر، قأنیث والتا التیھس یجوز ففالن أي أن   

)2(،"أنیث ھا التیلوالغالب ع
)نفس واحد  نم:( عبلةي قراءة ابن أبي وھي ف 

)3(
  .  

  

ذكیر إذا یھا التیجوز ف الفظی ثاس مؤنفقة تدور حول كون الناباألقوال الس وكل    

  .  راراد بھا مذككان الم

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

                                                             

  .   107ص  ر والمؤنث البن التستري،ـ المذك 1

  .  420/  1: البحر المحیطـ  2
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 ): لكبیرة  (سبب تأنیث ـ  ساساد    

 ىلع الإ ةريبكل تانك نإو ﴿:تعالى ھلخالل قو نم الكوفة نا رأي أھلأورد صاحب       

)1(،﴾اهللا ىده ينذال
نثت الكبیرة لتأنیت أ: الكوفة يیوحنبعض  القو:" الق ثیح 

)2(،"حویلة ولیة والتالت
)3(یجعلون تأنیتھا لتأنیت القبلة  كما یذكر ـ ـ  ونیرصالبا أم 

 .  

  

فریق  ذلك،فابن األنباري اكتفى بتوجیھ كل يفلوا رون لم یفصوالمفس اةحالنو      

)4(ین،الكوفیوین البصری نم
) كان ( كبیرة خبر :" ھلبن أبي طالب اكتفى بقو ومكي 

         ولیة نحو المسجد الحرام لكبیرةكانت الت وإن:أي ا،یھفمضمر ) كان (  واسم

) " إال( بمعنى )  مالال( و ) ما ( بمعنى ) إن ( 
)5(

  .  

   

 ا أیضایھفلى رأیھ أد) الكبیرة ( تأنیث  يفأیین ذكر الر فبعد أن بريالطا أم       

 يتالة یذكر بعد ذلك األسباب المنطقی لى القولین، ثمأو ھأنوبلرأي أھل الكوفة  تابعا

أویالت عندي أویل أولى التالتوھذا " :ینالكوفیرأي أھل  يف ولفیقتقوي رأیھ، 

بي وجھھ عن القبلة األولى إلى م تحویل النھیلعما كبر القوم إن ألن ؛واببالص

  )القبلة ( إلى ) الكبیرة ( تأنیثوجھ موجھ ی أن إال... ال عین القبلة  األخرى،

؛ لداللة الكالم على )حویلة ولیة والتالت( ذكر  نم) القبلة (  اجتزئ بذكر:ولقیو

)6(" ماھومف ، ومذھباصحیحا كون ذلك وجھافی... معنى ذلك 
      .   

 

                                                             

  ) .  143( ـ سورة البقرة من اآلیة  1

  .  21/  2: ـ جامع البیان 2
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  اللـــــــاإلع

 ة األلف والواو والیاء؛ طلباي یطرأ على أحرف العلذر الغیھو الت:اإلعالل     

 )1(،رھاة؛ لكثرة تغییت ھذه الحروف بحروف العلمیف، وسخفللت
جعل بعضھم وقد " 

ي یھا ما جرى فلم یجر ف ھھا كثیر؛ ألنة لذلك، ولم یعدحروف العل نھمزة مال

"ي كثیر من األبواب زم فاالطراد الال نة محروف العل
)2(

 نھمزة عند سیبویھ مفال.  

)3(،حروف االعتالل
)4(ةحروف العل نلیست م ھاأند فیرى ربا المأم  

  .  

  

ر ھي األلف والواو والیاء، وقد غییھا التي یحدث فتة الحروف العل أي أن     

  ة إالحروف العل نكان أخرجھا م د وإنربرھا، والمھمزة لكثرة تغییلحقون بھا ال

ي ھي عین الفعل تفقلبت األلف ال اسم الفاعل اعتل ي بعض المواضع أنذكر ف ھأن

)5(،كھاقائل وبائع اللتقاء ألفین وتحر : ي نحوھمزة ف
ي قلب األلف ھمزة ف أي أن 

  . صور االعتالل  نصورة م

)6(ویكون اإلعالل بالقلب والحذف واإلسكان
  :   ومن ذلك ما یلي.  

  

  

  

  

  

                                                             

  .  252/  2: رفحو والصي النفن يفاش ر الكنـ ینظ1
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  : قلب الواو ھمزةـ  ابعسا

ل الكلمة ھمزة        ي أورد قلب الواو المضمومة أو المكسورة إذا وقعت فیط     

)1(ة،للخف وه، ووعاء وإعاء طلباجوه وأجو :نحو
 ھفإذا كانت الواو مضمومة فكأن " 

 اجتمع لك یاء و واو، فكما أن قد ھواوان، وإذا كانت مكسورة فكأناجتمع لك  قد

مة، والواو والیاء والواو، مستثقل فكذلك اجتماع الواو والضاجتماع الواوین، 

"والكسرة
)2(

یجوز إبدال الواو المفتوحة  ھنأ كما ي مثل ھذا،ویجوز ترك اإلبدال ف 

)3(؛ردلیس بإبدال مط ھنأ ناة وأناة، إالو: ل الكلمة نحوي أوف
الفتحة بمنزلة  ألن"  

، فكذلك ال تستثقل الواو ھوأمثال دعاو: نحو ياأللف ال تستثقل األلف والواو، ف

"المفتوحة 
)4(

 .  

  

ھ ذلك قول ني بعض ألفاظ آیات الذكر الحكیم، مولقد قرأ بعضھم بھذا اإلبدال ف      

)5(﴾ ااثنإ الإ هوند نم ونعدي نإ ﴿:تعالى
اس وي عن ابن عبر:" بريالط ال، ق) إناثا( 

)6(،)نا ثا إن یدعون من دونھ إال:( یقرؤھاكان  ھأن
 ثناجمع و ھبمعنى جمع وثن، فكأن 

جوه، بمعنى الوجوه ما أحسن ھذه األ: قلب الواو ھمزة مضمومة، كما قیل نا،ثمثو

)8(وقتت: بمعنى )7(﴾ تتقأ لسالر اذإو ﴿:وكما قیل
كان یقرأ  ھوذكر عن بعضھم أن. 

)نا ثا یدعون من دونھ إالإن :( ذلك
)9(

كما   ثاأراد جمع اإلناث، فجمعھا أن ھكأن 

             :رأـــق نـــا قراءة مـــراءة بغیرھــز القـــي ال أستجیتراءة الـوالق. راجمع الثمار ثمت
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واإلجماع ي مصاحف المسلمین، ا كذلك فھبمعنى جمع أنثى، ألن  ﴾ ااثنإ  ...﴿     

"ة على قراءة ذلك كذلك الحج
)1 (

 .  

  

 أن اس إالقراءة ابن عب نیما رواه عكل فن بالشثاء أث بطضبري لم یوالط       

یما اء فالث شیر إلى ضمقلبت الواو المضمومة ھمزة ی ن، ثمثو ھأصل ھ إنظاھر قول

قراءة ابن  نع برسي أیضا، وھو ما رواه الط)نا ثا:( اسقراءة ابن عب نرواه ع

)2(اسعب
)نا ثا: ( قرأ ذلك ھنأ اسابن عب ناء علما رواه الفر وھذا مخالف 

)3(
ونسب  

صلى نسبھا إلى الرسول ـ ) نا ثا( عطاء ابن أبي رباح، و ي ھذه القراءة إلىابن جن

)4() ثاأن( و )  ناثو( قرأ ذلك  ھاس أنوي عن ابن عبـ ور وسلم هيلع اهللا
  .  

  

ي قراءة من قلب الواو المضمومة ھمزة، وما ذكره ف نبري عا ما ذكره الطأم      

)5(اءفسبق أن ذكره الفر)  ثاأن:( قرأ ذلك
  .  

  

الواو  یھن قلبت فثو ھصلثن وأجمع و ثنایجعل أ ھبري أنقول الط نویفھم م     

برسي  ي والطابن جن ھیلما ذھب إ ي وجوه، وھو أیضاوه فجالمضمومة ھمزة كأ

)6(یند بسكون السن كأسثوعندھما أ
  .  

  

                                                             

  .  344/  5: ـ جامع البیان 1
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  .  288/  1: ـ ینظر معاني القرآن 3

  .  198/  1: ـ ینظر المحتسب 4

  .  289ـ  288/  1: ـ ینظر معاني القرآن 5

  .  111/  3: ، ومجمع البیان198/  1: ـ ینظر المحتسب 6



219 

 

"ن ثو: صحیحالت یھف ثن ولم یأتجمع و)  ناأث: " ( ... وقیل     
)1 (

ویرى بعضھم .  

)2(الواو المحذوفة نم ضعو یھھمزة فال أن
  .  

  

ون بتقدیم الن)  ثاأن( ا أم: " آخر الجمع إناث، وق ثابري أناء والطوجعل الفر      

نیث الحدید، وذلك كقراءة أ سیف: ھمجمع أنیث، كقول ونكی اء فینبغي أنعلى الت

"األصنام  ھ، یعني ب﴾ ااثنإ الإ ﴿:العامة
)3(

قین اببرسي كال الوجھین السز الطوجیو.   

)4(ثي أنف
 .  

                                     

صفة مفردة               ونكت یجوز أن): "  ثاأن( ي قراءة من قرأ ف البري فقكا العأم  

)5(جمع أنیث، كقلیب ونكی ب، ویجوز أننامرأة ج: مثل
"ب لوق 

)6(
  .  

  

ھمزة ال ھمزة والثاء، وبضمال بضم)  ناأث:( قرأ نقراءة م ا سبق أنویبدو مم     

ي الواو المضمومة إذا وقعت ف الواو المضمومة، ألن نھمزة موإسكان الثاء أبدل ال

كان  ي اإلعالل واإلبدال، وإنھذه المسألة ف تسرل الكلمة جاز قلبھا ھمزة؛ لذا دأو

  . أكسیر كثیرجمع الت نیھا عالحدیث ف

  

  

  

                                                             

  .   689ـ الخصائص، ص 1

  .  187/  2: ـ ینظر أمالي ابن الشجري2

  .  199/  1: ـ المحتسب3
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 دالـــــــاإلب

ي إبدال وبي فأبو الفداء األی الحرف آخر، ق اإلبدال یكون بإحالل حرف محل     

ي أثبت ھو ذفال... حروف اإلبدال  نھو جعل حرف مكان حرف م: " الحروف

)1(" ھنائل ھو المبدل مالبدل والز
  .  

" ا صنعة واستحساناا ضرورة وإمتقیم حرف مكان حرف إم أن" ھو:والبدل  
)2(

 .  

"یف خفالت ھنالغرض م" ، وما واحدھتعریف اإلبدال والبدل أن نم حضویت     
)3(

 

ھمزة أرقت   نبدل م یھھاء فھرقت، فال:ھم، كقولھني موضع المبدل مفیوضع البدل ف

 ھمزة عوضي سمو، فالاسم ف: ض، نحوي غیر موضع المعوفیوضع ف ا العوضأم

 بدال ق بعضھم بین البدل والعوض، فالعوض قلیل ویعدا فرنھ نالواو، وم نم

)4(تجاوزا
  .  

 ھقام، أصل: ھمزة إلى لفظ غیره، نحوة أو الحروف العل نالبدل قلب حرف م نوم   

)5(القلب نوأشمل م یكون البدل أعم ھیل، وعألفافقلبت الواو  موق
  .  

الباء  نھم الیاء ممقیس، وغیر مقیس، فغیر المقیس كإبدال: والبدل على ضربین"   

رد، والزم الزم مط: ا المقیس فضربان أیضاوأم... األراني : واالي األرانب، فقد قف

مانع  ھنة ما لم یمنع موجدت العل ثیة الزم حل لعلدل، ما أبرد، فاألوغیر مط

   . ھما كھما وانفتاح ما قبللتحر والیاء ألفا كإبدال الواو

ما لیس بالزم وال . ي أعیاد الواو ف نإبدال الیاء م: رد، نحوزم غیر المطوالال  

)"وشاح ( ي ھم الواو ھمزة فرد فھو الجائز كإبدالمط
)6(

 .  

  

                                                             

  .  217/  2: رفحو والصالن يفن يفاش ـ الكن 1

  .  7/  10: ل البن یعیشـ شرح المفص 2

  .   284/  2: علل البناء واإلعراب للعكبري يفـ اللباب  3

  .  7/  10: یشل البن یعـ ینظر شرح المفص 4

  . ـ المصدر نفسھ  5

  .  285ـ  284/  2: علل البناء واإلعراب يفـ اللباب 6
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جد ع ھذا وھا، ومي كثر إبدالتة حصر الحروف الولقد حاول بعض علماء العربی     

ھاء والیاء ھمزة، واأللف والال: ي بعضھا، وھي كما ذكرھا سیبویھاختالف بینھم ف

)1(وناء والذال والمیم والنال والطاء والدوالواو والت
ي توھي الحروف نفسھا ال. 

)2(الذال نم ذكر الجیم بدال ھأن د إالربذكرھا الم
  .  

  

حروف  مخشري أني ألفاظ، فذكر الزة فء العربیولقد جمعھا بعض علما      

 )3(اإلبدال یجمعھا استنجده یوم صار زط،
ھا ي كثر إبدالتالمراد الحروف ال" و 

"الحروف سوى ما ذكر  ني شيء مالبدل ف واشتدت واشتھرت بذلك ولم یقع
)4(

  .  

  

)5(یا،وطت مھدأھا تسعة ویجمعھا ائع إبدالولقد جعل بعضھم األحرف الش  
وجمعھا  

)6(ي طویت دائمابعضھم ف
   :   ذلك ما یلي نوم.  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  . وما بعدھا  237/  4: ـ ینظر الكتاب 1

  .  وما بعدھا  61/  1: ـ ینظر المقتضب 2

  .  360ل، ص ـ ینظر المفص 3

  .  7/  10: ل البن یعیشـ شرح المفص 4

  .  222/  3: ـ ینظر أوضح المسالك 5

  .  256/  6: امعھولـ ینظر ھمع ا 6
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  : ونالن نإبدال الیاء مـ  اثامن

ون اء والنین، والباء والرھاء والسھمزة، والاأللف، والواو، وال ندل الیاء متب      

)1(اء والثاء والجیموالكاف والتال والعین اد والمیم والداد والضم والصوالال
  .  

  

ضعیف  الت نم نون، ھروبا نفظة أكثر مي اللف ون إذا توالتالن نبدل الیاء موت    

)2(تننظي تف تینظت: ھمكقول
   .  

  

)3(﴾ هنستي ﴿ مل:تعالى ھومثل ذلك قول      
       :ھقولا أم: "  بريالط ال، ق)ھ یتسن(  

) لم یتسن( أحدھما : القراءة نوجھان م یھفف ﴾ هنستي ﴿ مل
)4(

ي الوصل ھاء فبحذف ال 

ھ زائدة صلة         ي یتسنھاء فیجعل ال ھقرأه كذلك فإن ني الوقف، وموإثباتھا ف

)5(،﴾ هدتاق ماهدهبف ﴿:ھكقول
نة الس ي ذلك بأنف ، واعتلتسنیایت تسن: ھنموجعل فعلت 

على ذلك  ة فجائزنیننة سي السف الق نتجمع سنوات، فیكون تفعلت على نھجھ، وم

: واالونات كما قا كثرت النون یاء لم، أبدلت النلتتفع تنتسن ونكی أن وإن كان قلیال

)6(﴾ وننسم إمح نم ﴿:ھقول نأخوذ مقوم ھو م ال، وقد قنالظ ھوأصل تیتظن
 ھوو 

            قراءة  ھونونھ یاء و تلدا أبمم ضاأی ھوف ،إذا كان كذلك وذلك أیضا .رالمتغی

)7(وقفـــوصل والـــال يفاء ـــھلات اـــإثب :اـمھنمر ـــــواآلخ. وفةـــاء الكة قرــعام
   

                                                             

  .  731/  2: ـ ینظر سر صناعة اإلعراب 1

  .  25/  10: ، وشرح المفصل البن یعیش757/  2: ـ ینظر المصدر نفسھ 2

  ) .  259( ـ سورة البقرة من اآلیة  3

، والبحر 142، ص حجة القراءات  و ،188 ، صالقراءات يفینظر  السبعة . ـ وھي قراءة حمزة والكسائي  4
   . 635/  2: المحیط

  ) .  90( ـ سورة األنعام من اآلیة  5

  ) .   33ـ  28ـ  26( ـ سورة الحجر من اآلیات  6

      حجة القراءاتو ،189القراءات، ص  يفالسبعة  ینظر. في كشف المشكالت ـ ذھب إلى ذلك الباقولي 7

  .    635/  2: ، والبحر المحیط142ص 
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ا مجزومة بلم ھلالم الفعل ویجع) ھ یتسن(  يفاء ھلیجعل ا ھإنقرأه كذلك ف نوم      

  ةھینس: نةتصغیر السي ف القھ تسنھا، وأتسن: ویفعل ،تھتسن نم لتفع ویجعل

اء إذا أقمت سنة، ھذه قراءة عامة قر: ھت عندھمالقوم، وتسن عند أسنھت :ھنمو

"والحجاز  المدینة
)1 (

.     

)2(اء،الفرذلك سبق أن ذكره  يف بريالطوما ذكره      
األسلوب  يفاختلفا  وإن 

نوات الس نا مھلالوصل جع يف ﴾ هنستي ﴿ مل ناء مھلحذف ا نم ا سبق أنویبدو مم

ون یاء لكثرة الن یھف تلدیت أباء زائدة، ویكون الفعل تسنھلوا المسنون، نأوم

 تھنست: الفیقا الم الفعل، ھلالوصل جع يفاء ھلا تأثب نت، ومیظنت: ونات مثلالن

  .  ھاء أو واوا ونكت أنالم سنة یجوز  ألن؛ ھاتسن

)3(ي الوقف والوصل،ھاء فبري القراءة بإثبات العند الط وابوالص    
اء ا الفرأم 

)4(ي الوصلھاء وحذفھا ففیجیز إثبات ال
  .  

ر نون فیتغیالس ھیلع لم یأت ﴾ هنستي ﴿ مل:ھومعنى قول: " بري أیضاالط الوق     

  : راعالش الإذا أقام سنة، وكما ق: ھنعندكم أس تأسنھ: الق نعلى لغة م

 )5(ائـحــوجـنین الي السـا فایرع ـنكلو     ـةیــبجر الو ءـاھنسب ـتسیلو  

"غة الفصحى ، وھي اللنة أصالي السھاء ففجعل ال
)6(

  .  

                                                             

  .   48ـ  47/   3: ـ جامع البیان 1

، ینظر اءالفرمع ما ذكره  اهنعم يفالفارسي یتفق  أبو علي ھالق، وما 173ـ  172/  1: ـ ینظر معاني القرآن 2
  .   375ـ  374/  2: اء السبعةة للقرالحج

  .  48/  3: ـ ینظر جامع البیان 3

  .  173/  1: ـ ینظر معاني القرآن 4

، والرجبیة ھي 49/  19) سنة : ( ینظر تاج العروس. تحمل سنة وال تحمل أخرى  يتالھي النخلة : نھاءـ الس 5
. الحاجة  يفوحوائج مفرد حائجة لغة .  17/  2) رجب : ( جبة ینظر تاج العروسني تحتھا رب يتالالنخلة 

         :، وجامع البیان173/  1: القرآن للفراءمن شواھد معاني  ھو، و333/  3) حوج : ( ینظر تاج العروس

3  /48  .  

  .  48/  3: ـ جامع البیان 6
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ي الوصل، ومعنى ھاء فال تتقویة لمن أثب ھاء ھذا البیت، ویرى أنولقد ذكر الفر     

)1(ھیلین عنر بمرور السھ عنده لم یتغیلم یتسن
  .  

  

 ننون ولو كانت مالس ھیللم یأت ع: ﴾ هنستي ﴿ ملمعنى "  ویرى ابن خالویھ أن

ھاء         نون یجتدبھا أصالن الواو والوالس. ر لكان لم یتأسنوھو المتغی: اآلسن

)2(" ةانھومس اكتریت غالمي مساناة :الیق
 .  

) 3(عبیدةأبوسبق أن ذكره  ﴾ هنستي ﴿ ملي معنى وما ذكره ابن خالویھ ف
 .  

ـ وھو  مسنون من حمغ مأخوذ)  یتسن(  ونكی ز أنجو ناج على مجالز ورد     

 نمغییر الت نم ونكی جائز أن ھإن :ینیوحبعض الن القد ق: " الاء ـ  فقزه الفرما جو

ون یاء كما الن نأبدل م ھنكول)  لم یتسن( األصل عنده  وكأن مسنون إقولك من حم

  :                 الق

  )4( رشي البازي إذا البازي كتقض                          

وب على سنة بما ھو مصإن) مسنون (  ض، وھذا لیس من ذلك، ألنیرید تقض  

"الطریق 
)5(

  .  

ر، وھذا دلیل على متغی ، أي﴾ وننسم ﴿:ھقول نم)  یتسن(  ي حین یرى آخر أنف 

)6(،المعتل نف ال مالمضع ني األصل مف ھأن
      إذا كان من  )  لم یتسن( وأصل  

    اــقلبت الیاء ألف ھا یاء، ثمنن بثالث نونات متوالیات قلبت األخیرة میتسن) مسنون ( 

                                                             

  .  173ـ  172/  1: ـ ینظر معاني القرآن 1

  .  94/  1: اھلـ إعراب القراءات السبع وعل 2

  .  80/  1: ـ ینظر مجاز القرآن 3

   .  479/  4: )ضبر  (و  219/  7):  قضض(  صاحب اللسان إلى العجاج، مادة  ھبـ نس 4

  .    345ـ  343/  1: ھبـ معاني القرآن وإعرا 5

  .  758/  2: ـ ینظر سر صناعة اإلعراب 6
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)  لم یتسن( ذفت األلف للجزم، فصار ح ثم        
)1 (

كھا لتحر قلبت الیاء ألفا"  و 

)2(،"ھا ي األصل وانفتاح ما قبلف
 ون األخیرة، ثمالن نالیاء أبدلت م ویرى آخر أن 

)3(ذفت ھذه الیاء للجزمح
  .  

  

)4(،"حركة ھ لبیان اللم یتسن: ولھاء، فیقویقف على ال"      
ون          أي حركة الن 

)5(،"كت یت ھاء السمولذلك س" 
ھاء على الوقف وصلوا بال ینذیحمل قول ال" و 

)6(،" يالخف
الم الفعل وسكونھا عالمة  ﴾ هنستي ﴿ ملي ھاء فال ونكت یجوز أن" و 

 )7(،"الجزم 
)8(سانھت نم ة ویكون مشتقاھاء أصلیفتكون ال 

  .  

  

أصل الكلمة  نھا مي الوصل والوقف جعلھاء فأثبت ال نم ا سبق أنمم ضحویت    

ي ي الوصل وأثبتھا فحذفھا ف نا ماإلبدال، وأم یھولم یحدث ف ھاتسن ھتتسن: فتقول

  .  ي سبق ذكرهذاإلبدال ال یھ، فحدث فیت تسنیاتسن: الالوقف، ق

  

  

  

                                                             

   309ـ  308/  1: ا وحججھا للقیسيھل، والكشف عن وجوه القراءات السبع وعلقابالسـ ینظر المصدر  1

   :، والممتع البن عصفور25/  10: ، وشرح المفصل البن یعیش209/  1:إعراب القرآن للعكبري يفوالتبیان 

  .   373ـ  372/  1

  .  232/  2: رف لألیوبيحو والصي النفن يفاش ـ الكن 2

  .  299، صإعراب القرآن وعلل القراءات يفـ كشف المشكالت وإیضاح المعضالت  3

، وحجة القراءات ألبي 49/  1: اھلراءات السبع وعل، وینظر إعراب الق332/  1: اسحـ إعراب القرآن للن 4
  .  109/  1: ، ومشكل إعراب القرآن143زرعة، ص

  .  307/  1: ا وحججھا للقیسيھلـ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعل 5

  .  198/  1: ـ معاني القرآن لألخفش 6

ا ھلكشف عن وجوه القراءات السبع وعل، ینظر ال 95/  1: ا البن خالویھھلـ إعراب القراءات السبع وعل 7
  .  308/  1: وحججھا

  .   308/  1: ا وحججھاھلـ ینظر الكشف عن وجوه القراءات السبع وعل 8
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  : القلب المكانيـ  تاسعا

تصییر حرف "  ھو: انحیأبو  القالقلب المكاني یكون بتبادل أماكن الحروف،      

   یرھما قلیلغ يفو والمھموز كثیر المعتل يف ھوو...  ،أخیرقدیم والتمكان حرف بالت

"أینق شاك و: الیاء، نحو يف ھنمالواو أكثر  يفلعمري، و يفلي عمر: نحو
)1 (

 .  

  

 ھوبب ھذا الس والمھموز، ولعل المعتل يفأكثر ما یكون  فالقلب المكاني إذا      

     نقل األصل إلى أصل آخر يف: " الق، القلب إعالال يف ي یرى أنجعل ابن جن يذال

 ھبوأیط ھبم ما أطیھلصبر، وبصر وصرب، وربص، صورة اإلعالل كقو: نحو

     ذه الكلم وما جرىھلإعالل  ھلوھذا ك... وأینق،  ، وقسيوامضحل واضمحل

 "مجراھا 
)2 (

 .  

  

  : ة أشیاءعرف األصل من المقلوب بعدوی  

لعمري : اآلخر مثل نم فظین أكثر استعماالأحد الل ونكی أنـ كثرة االستعمال، ب 1

)3(مقلوبا استعماال واألقل، أصال كون األكثر استعماالفیورعملي، 
  .  

شوائع وشوارع  : صریف على نظم دون اآلخر، مثلیأتي الت صریف، بأنـ الت 2

)4(ھنعشعا، فشاع أصل، وشعا مقلوب : القشاع شوائع، وال ی: الفیق
  .  

یئس لوجب  نم أیس، إذ لو لم یكن مقلوبا يفحة وعدم اإلعالل كما الص" ـ  3

)5(" ھبا، فتصحیحھ دلیل على قلھلك الیاء وانفتاح ما قبآس لتحر القوأن ی ھلإعال
  .  

                                                             

  .  334/  1: ـ ارتشاف الضرب 1

  .  87ـ الخصائص، ص  2

  .  336/  1: انحی، وارتشاف الضرب ألبي 617/  2: ـ ینظر الممتع البن عصفور 3

  .  336/  1: ـ ینظر ارتشاف الضرب 4

  .  279ـ  278/  6: امعھولـ ھمع ا 5
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 طأ من أصل: ، مثلمزیدا واآلخر ال یوجد إال دایوجد أحدھما مجر یادة، أنـ الز 4

)1(ھنممقلوب  واطمأن
  .  

)2(،كراھیة اجتماع ھمزتین وشاء جاء: نحو يفرد عند الخلیل القلب ـ یط 5
ر ویفس 

ى ما أدیفعى الخلیل ما اد إال من القلب قیاسا ولیس شیئا: " ولفیقین ذلك الد رضي

)3(،" عنده قیاسي ھإنف ،وسواء مزتین كجاءھلإلى اجتماع ا یھفترك القلب 
ابن  القو 

"عند الخلیل فالع وعند غیره فاعل  وزن جاء:" ي جن
)4(

  .  

  

)5(،مقلوب اآلخر بدلیل أحدا عرف أنإذا لم ی ن أصاللفظیكال ال ویعد    
     : وقیل 

 قنومثل ذلك أی... ما قلبوا كراھیة الواو والیاء، كما ھمزوا كراھیة الواو والیاء إن" 

ما ، إنيسومثل ذلك الق... وا الیاء مكان الواو وقلبوا لداألصل فأب يف قوأن ھوما إن

)6(" قنوس، فقلبوا كما قلبوا أیواألصل الق يفھي 
  .  

  

م مكان العین ضع الالو ر قیاس، ثمغیوس جمع قوس على وق وأصل قسي    

)7(،قلبت یاءول عوالواو إذا كانت الم لفظ مجموع بصیغة ف و،وسفصار ق
 ھأن أي 

ما ساكن قلبت ھنمل كلمة األو يفي، وإذا التقت الواو والیاء وسذا القلب صار قھب

)8(،الیاء يفھذه الحالة تدغم الیاء  يفو یاء،
القاف بالكسر  كتر، وحيقس: فتقول 

  . لمناسبة الیاء 

                                                             

  .  617/  2: ـ ینظر الممتع 1

  .  377/  4: ـ ینظر الكتاب 2

 .  24/  1: ة ابن الحاجبیفـ شرح شا 3

  .  54/  2: ـ المنصف 4

  .  336/  1: ـ ینظر ارتشاف الضرب 5

  .  467ـ  466/  3: ـ الكتاب 6

  .  234/  3: ـ ینظر أوضح المسالك 7

  .  233/  3: ـ ینظر المصدر نفسھ 8
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) 1(وشاك الث: نحو عاتوسا ة، وإمعریرورة الشا للضوالقلب یكون إم   
 .  

             ھلقو يفما ورد  ةالعربیالقلب المكاني على قول بعض علماء  نفم    

)2(﴾ كيلإ نهرصف ﴿:تعالى
       وقد زعم جماعة من: " بريالط الق، ) نھرصف(  

)3(نھرم ال یعرفون فصھأن لكوفةا يیوحن
)4(،نھرصوال ف 

كالم  يف بمعنى قطعھن 

 ا جمیعاھأنبمعنى واحد، و ذلك إال يفھا اد وضمم ال یعرفون كسر الصھأنالعرب، و

وأنشدوا لبعض بني  ؛میلیل وسذھ يفا لغة ھنماد الص كسر لغتان بمعنى اإلمالة، وأن

 : سلیم

)5(حـوالالد ومرـكال انوـنـق لیتى الـلع      ھأنك فـحو یدـجال یرـصی عرـفو
 

 ر، وصیراص یرهیص ھوصاره و: ونولقیغة أھل الل یمیل، وأن: یصیر ھلیعني بقو  

"ره ص: ، كما تقولھل، أي أموجھك إلي
)6(

  .  

    

)7(اء،الفر ما ذكره ھنم قریب ینالكوفیعن جماعة  بريالطذكره  يذالوھذا     
 إال 

 اهنعم ، ویرى أننھلاد وكسرھا بمعنى أمالص ھن بضمرص لم یذكر أن اءالفر أن

  . القلب  نشيء م یھف، وھذا لم یحدث ھھنوج
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غیر  اد وكسرھا بمعنى قطعھنالص بضم ھنرص أن قابالسالقول  نویبدو م     

)1(زعم ذلك نجھل م ھأنعلى ھذا القول ب بريالط كالم العرب، ورد يفعروف م
  .  

  

)  نرھصف:( ھلال یعرف لقو ھأن الكوفة يیوحنزعم بعض :" أیضا بريالط القو   

 أن قطیع، إالالت يف اد وكسرھا وجھاالص بضم)  نھرفص(  :قرأ نوال لقراءة م

 أنالمقلوب، وذلك  ناد مقراءة من قرأه بكسر الص يف) إلیك  نھرفص(  ونكی

ي رصى یرص نكون مفیجعلت مكان عینھ، وعینھ مكان المھ،  ھلالم فع ونكت

 نقطع واستقى، وم إذا استقى، ثم: حوضھ يفري بات یص: العرب تقول فإن یارص

  :راعالشذلك قول 

 ودــلـخـب ھــــآت مــــي إذا لــل نـمــــف          ھــلأھ لتـقـی امـــشـــال إن ونــولقی   

)2(يوددجوا وـبذھـی مـل أن تومال نـم         مـــــاھرـــص الـھـــي فــائـب آبرقت  
 

لت عینھا للفعل، وحو ناھي الم الفعل فجعلت عی يتال، ثم نقلت یاؤھا یعني قطعھن

فجعلت  ،ت المھاحول ، ثمعثا ىیعثي عث:فقیل صار یصیر، كما قیل ،فجعلت المھا

"عینھا، فقیل عاث یعیث 
)3(

 .  

  

)4(اءالفرالكوفة سبق أن ذكره  يیوحنإلى بعض  بريالط ھبنس يذالوھذا القول   
  

  . أورده بشرح أوفى  بريالط أن إال
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صرى  نم مقلوبا ونكی أن إال بمعنى قطعھن عنده نھرص ا سبق أناھر مموالظ    

)1(اء،الفرعن  يما ذكره البغو ھو، ویصري صریا
 ینالكوفیقول  بريالطأ وخط 

أمر صرى  ھنرصأ ھلأص على أن بمعنى قطعھن)  نھرصف( لوا لو تأو أنھمھذا ب

أمر  نھراء فأصبح صوالیاء مكان الر اء مكان الیاء،علت الرلب فجق یصرى، ثم

 قرأه ناد ومقرأ ذلك بكسر الص نصار یصیر لكانوا فصلوا بین معنى قراءة م

اد، وھم مع قراءتھم ذلك الص قرأ بضمی على ھذا القلب أن جائز غیر ھألن؛ ھابضم

)2(على القراءة بالكسر إال لوهاد وكسرھا لم یتأوالص بضم نرھفص
  .  

  

سواء  ﴾ كيلإ نهرصف ﴿:واالقم ھإنو البصرة فا نحویفأم: " أیضا بريالط القو      

      قطیع ھذا الموضع الت يف ھب معني ھأني فاد وبالكسر من الص مإذا قرئ بالض اهنعم

   فلقول  :واالق...  یرار یصور، واألخرى صصار یص: إحداھما: وھما لغتان: واالق

 :كمالح ھبصرنا  :، وحكوا سماعاھعت، وقطأملتھ: يء معنیانت الشرص: القائل

 "الحكم  ھبلنا فص
)3(

  .  

  

اد وكسرھا بمعنى الص بضم ھنرالفعل ص ن أنورالبصرة ی يیوحن أي أن     

صار  نم ھلعكسر ج ن، ومورصار یص نم ھلجع ضم ن، فھما لغتان، فمقطعھن

  .  یرصی

          جعل نذلك م يفواب األولى بالص یرى أن ثیح بريالطما اختاره  ھوو     

؛ إلجماع أھل ھذا الموضع بمعنى قطعھن يفاد وكسرھا الص بضم)  فصرھن( 

)4(إلیك ، أو أضممھنمعنى ذلك قطعھن أویل على أنالت
  .  
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بمعنى  ورصی ارص نم نھر، وص یرصی ارص نم نرھص ویرى بعضھم أن     

)1(،قطعھن
المیل  يففھما لغتان  أو قطعھن نھلما بمعنى أمھأن ویرى آخر 

)2(،قطیعوالت
)3(،إلیك نممھوأض نھلوعند بعضھم بمعنى أم 

ما اھنعم وذكر آخر أن 

  .   نھلأم

                 قرأ ناختار ابن خالویھ قراءة م ثیحق بعضھم بین معنیھما، ویفر    

 يفعند العرب بمعنى مال، وأنشد  ورصی ارص ؛ألناد الص بضم)  نھرصف(  :ذلك

  : ذلك

 )4(مـیرغال بــخا صمك ابــظ ھل      مــنیوى زــا أحھــوقبـع ورــصی         

ھا بمعنى ، وبضمنعھبمعنى قط یرصی ارص ناد عنده مبكسر الص نھرفص     

)5(إلیك نھلوأم ھنمض
  .  

اد بمعنى بكسر الص نھرذلك فجعل ص يفوقارب أبو زرعة ابن خالویھ      

)6(،واجمعھن نھلھا بمعنى أمضم، وبنقھومز قھنوشق عھنقط
وكذلك الباقولي  

، وبكسرھا بمعنى نھلاد بمعنى أمالص بضم نھرص رى أنفیذلك  يفما بھقار

  .  عھنقط

یكون بمعنى  نھرص على ذكر أن أحد لم یأت ھنأ ةقابالساألقوال  نحظ مونال  

 يف اءالفرذین ذكرا رأي والبغوي الل بريالط إال أصرھن نم إذا كان مقلوبا عھنقط

)7(نھلأو أم نعھھا بمعنى قطاد وبضمبكسر الص نھرص ویبدو أن. ذلك 
     .  
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  : رفالص نم) عرفات ( منع ـ  عاشرا 

       خالل قول اهللا نھذه المسألة، وذلك م يفرأي أھل الكوفة  بريالطذكر       

)1(،﴾  اتفرع نم متضفأ اذإف ﴿:تعالى
 ي          ف ةالعربیاختلف أھل  ثم: " الق ثیح 

، وھل ھي اسم لبقعة واحدة أم ا صرفت وھي معرفةھلأج نم يتالة ، والعل)عرفات(

  ھي لجماعة بقاع ؟ 

مسلمات ومؤمنات  : ھي اسم كان لجماعة مثل: ینالبصری يیوحن بعض القف 

قبل أن  البقعة الواحدة، إذ كان مصروفا ھبیت ما سبقعة واحدة فصرف لم ھبیت مس

صارت بمنزلة الیاء والواو  یھفاء الت ؛ ألنھلعلى أص ھل مھنم البقعة تركا ھبى تسم

ترك  ھبا سمي ون، فلمنوین بمنزلة النتذكیره، وصار الت ھألنمسلمین ومسلمون  يف

ال  نالعرب م نوم: الق.  ھلعلى حا ھبي إذا سم) المسلمون ( كما یترك  ھلعلى حا

 واستشھدوا . أنیث؛ وذلك قبیح ضعیفاء التھباء الت بھ، ویشھبي یصرفھ إذا سم

  : راعالش بقول

)2(يـالـع رـا نظھارى دـنأد برـیثـب       ا ھـلوأھ عاتأذر نـا مھـترونت
  

  .   مكان  ھون أذرعات، وكذلك عانات، وال ینو نم مھنمو

على جماع مؤنث  نھألن) عرفات(ما انصرفت إن: ینالكوفی يیوحنبعض  القو     

أو  أو مكانا رجال ھبسمیت  اء، ثموكذلك ما كان من جماع مؤنث بالت: الق. اءبالت

  جماعا الجماع إال نم ي شیئاوال تكاد العرب تسم: الق. انصرفت  أو امرأة أرضا

  .  بعد ذلك واحدا ھلتجع ثم

لیست عرفات حكایة، وال ھي اسم منقول؛ ولكن الموضع : مھنمآخرون  القو   

. ا البقعة اسم للموضع، وال ینفرد واحدھا بھیت سم بعرفات، ثم ھبوجوان ھوى مسم

  .غیرھا من األشیاء يفاألماكن والمواضع، وال یجوز ذلك  يفما یجوز ھذا وإن: الق
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لم یكن  اموضع، ولو كان محكی ھألن ؛ذلك يفاء العرب التولذلك نصبت : الق    

ا اإلعراب عم يف ھلمسلمات أو بمسلمین لم ینق ى رجالسم نم ، ألنجائزا یھفذلك 

األسماء على  نم ھبي األصل، فلذلك خالف عانات وأذرعات ما سم يف ھیلعكان 

"جھة الحكایة 
)1(

  .  

  

  : ما یأتيیفة قابالسل ھذا العرض یمكن تلخیص األقوال  خال نم   

 ھل بقعة واحدة، فصرف حمال ھبیت عرفات اسم لجماعة سم أن ونیرصالبیرى ـ أ 

اء شبیھة الت الم، أو أنجمع المذكر الس يفون اء بمنزلة الیاء والنالت ؛ ألنھلعلى أص

  . أنیث بتاء الت

 ھبي ا سمعلى صیغة جمع المؤنث، فلم ھألنصرف : ینالكوفیبعض  الق ـ  ب

ذا ھلا واحد وھلاسم لبقعة ولیس  ھأن علة صرفھ؛ إن: مھنمآخرون  القو.  انصرف

  . صرف 

  

 يذال صالن أن ھیلعما اطلعت یف أصحاب ھذه اآلراء وجدت نوإذا بحثنا ع     

)2(،ین لألخفشعن رأي البصری یھفث تحد
   معرفة) عرفات (  أن دربالمویرى  

)3(،اسم موضع بعینھ ھألن
) عرفات ( ولو كانت : " ھلبقو ھلره سیبویھ قبما قر ھوو 

"غیر موضع  يف) عرفات (  نكرة لكانت إذا
)4(

      .  

  

  

                                                             

  .  353 ـ  325/  2: ـ جامع البیان 1

  .  177/  1: ـ معاني القرآن 2

  .  331/  3: ـ المقتضب 3

  .  233/  3: ـ الكتاب 4



234 

 

مسلمات  يفاء الت سیبویھ یرى أن ھنعموضع، والخلیل كما ینقل  نأي أكثر م     

ـ أي  القو: " ھبكتا يفسیبویھ  ولقیى، الم والمثنجمع المذكر الس يفشبیھة الیاء 

.  كما ترى ومسلمات ھذه ضربات: رجل اسمھ مسلمات أو ضربات يفالخلیل ـ 

  يفا صارت ء لماھذه الت وذلك أن. ذا انصرفتبھیتھا كما ترى، وكذلك المرأة لو سم

رجلین            يف يتالوالیاء ، مسلمین يف يتالت عندھم الیاء ھبا أشجر والجر بصالن

       كتاب  يف مصروفة)  عرفات( أال ترى إلى . ون نوین بمنزلة النوصار الت

)1(ـ وھي معرفة ـ عز وجل اهللا
  .  

 

اء الت بھ، ویشھبى ال یصرفھ إذا سم نالعرب م نوم" : قابالس بريالطوقول      

"أنیث اء التبھ
)2(

  ن أذرعات ال ینو نالعرب م نوم: " ولقیقول سیبویھ،  ھو 

"أنیث اء التبھھا ھوبھذه  قریشیات كما ترى،  ش: ولقیو
)3(

 يف يذال صالن أن إال 

أخذه عن  بريالط بدو أنیفجامع البیان،  يفمعاني القرآن لألخفش مطابق لما 

ین قول عن البصری بريالطمھ عن سیبویھ، فما حكاه ھواألخفش، واألخفش نقل مف

 يفموجود  ھوكبیر ما  إلى حد بھیش بريالط نص مع أن ھیلإ سیبویھ، ولم یشر

 .             الكتاب 

 نبقراءة م رف مستدالالص نمنع مقد ت) عرفات (  إلى أن) 4(ذھب المالقيو      

" فإذا أفضتم من عرفات: " تعالى ھلقرأ قو
 بدون تنوین، وذلك على رأي من یرى) 5(

األرض  نا علم على تلك البقعة مھألنأنیث؛ ة والترف للعلمیالص نا ممنوعة مھأن

)6(أنیث ولیست عالمة للجمعا تاء التیھفاء الت علم لذلك الیوم؛ ألن) عرفة (  بینما
  .  
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زیدون، ولیست  يفون بمنزلة الن) " عرفات (  يفنوین الت بأن يویرى األنبار    

ا ھألننیث؛ عریف والتأیحذف للت رف لكان ینبغي أنا لو كانت للصھألنرف؛ للص

"ا یھف مباركا ھذه عرفات: واالقا الحال فھنعوقد نصبوا  ،اسم لبقعة مخصوصة
)1(

 .  

  

ى بجماع، فإذا صرف اسم لواحد سم: " ھو ھأنب بريالطوأولى األقوال عند       

اسم  ھأن إلى ھب، وإذا ترك صرفھ ذھب أصال ھلكان  يذالمذھب الجماع  ھبذھب 

لبقعة واحدة معروفة، فترك صرفھ كما یترك صرف أسماء األمصار والقرى 

"والمعارف 
)2 (

  .  ونیرصالب ھیلإ ما ذھب ھوو. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                             

  .  148/  1: غریب إعراب القرآن يفـ البیان 1

  .  353/  2: انـ جامع البی2
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  ــةـــــــــــــــــــــــالخاتم

 ةالحضارة اإلنسانی يف امھم دورا والعربي راث الفكريوالت ةالعربیلعبت اللغة       

مین على رسین والمتعلمثار اھتمام الدا ةالعربیغة منذ أقدم العصور، وھذا ما جعل الل

العلماء مجاالت البحث  ند بعیدة، فقد انفسحت أمام العدید مھوسواء منذ ع حد

الكتب واآلراء ما ال یدخل تحت  نم مھنعر ثعت مقاصدھا وأغراضھا، وأوتنو

تصنیف  نم ا،، إلى یومنا ھذذا الفنبھة راسة قائمة ومستمرحصر وال تزال ھذه الد

  . وتدریس وروایة وغیرھا 

  

حازوا على مكانة كبیرة عند  ینذالھؤالء الجھابذة علماء الكوفة،  نوم    

راسة والعنایة، ولكن الكوفة كالبصرة جدیرة بالد م، إذ إنھلن یفمعاصریھم والخال

 يفة وجد الموضوع، يفالن لنا طرافة ورة، ووعورة الطریق یتمثغموض الص

  .  ھنمل، واستجالء الغامض ھوحان لنا بفرحة استكشاف المجتائج  ویلوالن

  

 ننھ مسن إعمال فكره وتمكعلماء الكوفة ـ ح نم ـ مثال اءالفررف عن فقد ع       

حو علم الن يفوالفلك، إلى جانب براعتھ  بة كالفقھ وأخبار العرب والطعلوم عد

 ، إذ إنھنعا ھلنق يتالكثیر من المسائل  يف یبدو واضحا ھب بريالطر غة، وتأثوالل

عن الكسائي  كثیرة أقواال) معاني القرآن (  ھبكتا يفلثقتھ بعلمھ فقد أورد  اءالفر

  اخاص خذ مذھباات ھنكلم، وبھوثق  ینذال، وبعض األعراب ةالعربیوبعض علماء 

 نم كثیر يفللمذھب البصري  كان مخالفا يذال، يوفكالالمذھب  ھوو ةالعربی يف ھب

  .  انیحاأل
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حفظ ت ا أنھلتعالى ـ  كنوز كثیرة ومتنوعة ـ شاء اهللا ةالعربیللغة  وكما أن     

بین  نة العاتیة ومارات الفكرییتال وا شموخ لكلء، تصدالصان بأیدي علماء أجوت

ترك  يذال، ) بريالطبن جریر  دمحم( ر یفھیر صاحب الفضل الوھؤالء،عالمنا الش

ة، سواء كانت ھذه كتب عد نقد جمعھا م يتالة، عریواھد الشبالش ائملی لنا كتابا

مات واضحة وضعوا أسس ومقد ینذالأحد  ھومن الكتب، فشروح أم غیرھا  الكتب

 ھبالمسائل لالستدالل  نكثیر م يف اءالفروكان یقتدي برأي  ،و العربيحلقواعد الن

   . مسألة ما يف ھیلإ ة ما یذھبعلى صح

  

المسائل بین نحاة البصرة  نھذا شمل على العدید م) جامع البیان ( وكتاب      

 نیرجح م بريالط، وكان ةالعربیغة الل يف يوفكالدت الخالف البصري والكوفة جس

  .  اآلراء ما یراه صوابا

  

ھذا العمل محاولة جمع اآلراء  نم يفھدف، فكان ھد نعمل م لكل وال بد      

ة رس مثل ما نالتھ اآلراء البصریالد نا مبھلم تحض ولم تنل نصی يتالة، یوفكال

  . ھذا المجال  يفیخوض  أراد أن نریق أمام موكذلك فتح الط

  

وصیات تائج والتنتائج وتوصیات، فھا ھي أبرز الن نعمل م لكل وكما أن        

  :اھیلعتحصلت  يتال

اریخ فسیر، والتي التفة فالكتب المصن ني تفسیره على الكثیر مبري فـ اعتمد الط 

  .اء بینھا معاني القرآن للفر نومعاني القرآن، وم
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رین والمفس اةحالنتعدد توجیھ  يفغیر قلیل  ـ القراءات القرآنیة المختلفة تسھم إسھاما

ة قراء كل يفاختالف وجوه اإلعراب  يف، وبحثھم المتواصل لآلیة القرآنیة نحویا

  . آلیة معینة على حدة 

معرفة المعاني  نارس مأویل، وتمكن الدوجوه الت نـ أوجھ اإلعراب تكشف ع

الكتاب  يفي ھلدالئل اإلعجاز اإل نة، وذلك ما اآلیة القرآنیھلتحتم يتالالمختلفة 

  . العزیز 

 ة استخداماویحوس النرعبیر عن الدي التیة فوفكبري المصطلحات الـ استخدم الط

استخدامھ  أن لم یستخدم المصطلح البصري؛ إال ھ، وھذا ال یعني أنرامتكر واضحا

  . ة قلیل للمصطلحات البصری

ي مسألة ف ھیلة ما یذھب إعلى صح ھاء لالستدالل بح برأي الفرصربري یـ كان الط

الكوفة، أو بعض أھل  يیوحبعض ن اناأحی ھیلأي، ویطلق عما، ولمخالفتھ الر

مذھبھ  بعااء ومتما ذكره الفر نابري متضمي أحیان أخرى نجد كالم الطة وفالعربی

  . بعید  نقریب وال م نال م ھیلإ دون أن یشیر نم

ي كثیر من ف ھنع ھیما ینقلبري فاء وعبارة الطـ یوجد اختالف یسیر بین عبارة الفر

  . سخ إلى اختالف الن المواضع، وھذا االختالف قد یكون راجعا

 يیوحالبصرة ون يیوحالمقابالت بین ن نبري على العدید مـ اشتمل تفسیر الط

ة، وكانت أغلب ھذه غة العربیي اللي فوفكبصري الدت الخالف الجس التي الكوفة

ح من اآلراء ما بري یرجاألخفش، وكان الط اج وأیضاجاء والزالمقابالت بین الفر

  .  یراه صائبا

ما یخالفھ ویذھب مذھب  ، ونادراھیلیما یذھب إاء فبري الفرما یوافق الط ـ غالبا

  . ین البصری

  : ھانھم مة كأخذھم بأقوالیوفكة الویحاألصول الن نم ري كثیرابالط ـ أقر
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 ، فإن)م الال( عندما ذھبوا إلى نصب الفعل المضارع الواقع بعد  ینالكوفی ـ أن

  . ة كثیرة ذلك بشواھد قرآنی ، واستشھد علىھل، وانتصر بصالنأجاز ھذا  بريالط

) الكبیرة ( أنثت لفظ  ھلأج نم يذالبب الس يف ینالكوفیقد وافق رأي  ھأنـ وكما 

  . أي ي ھذا الرتقو يتالة بذكر األسباب المنطقی

. مجئ اسم اإلشارة بمعنى االسم الموصول  يف ینالكوفیمذھب  بريالطـ لم یرفض 

  . ا كشاھد على ھذه المسألة بھئت ج يتاللآلیة  ھلخالل تأوی نم وھذا كان واضحا

ن یفتبادل معنى ھذین الحر یھفجاز  يذالوبالعكس، و) إذا ( مكان ) إذ ( ـ استعمال 

استعمال  ھأن متن الرسالة كالم ابن مالك يفوذكر لذلك شواھد كثیرة، وكما قلت 

  .  نییوحالنأكثر  ھیلإ نبیھصحیح غفل عن الت

ذا الحذف، وھذا ما ھلقد اشترط  اءالفر أن حذف الموصول وبقاء صلتھ؛ إال ـ وأیضا

  .  اةحالنمن  كثیر ھب الق

ن ثي ون فأث: ي نحوالواو المضمومة تبدل ھمزة ، ف بري إلى أناء والطـ ذھب الفر

  .    وه، وھو ما سبق أن ذكره سیبویھ جي ووه فوأج

  : ھانة موترجیحھ لآلراء البصری أھل الكوفة نم ةالعربیرأي أھل  بريالطـ خالف 

  ) . قد ( ـ عدم جوازه وقوع الفعل الماضي المثبت حاال بدون 

  ) . الواو ( بمعنى )  إال( ـ عدم وقوع 

  . اھر على المضمر ین ورفض عطف الظبري برأي البصریـ أخذ الط

  ) . كان ( بمعنى ) كن ( ـ مجئ الفعل 

  : ھا نبري الخالف دون ترجیح مـ عرض الط

 . دون ترجیح ) عرفات ( ة صرف ي علة فبري اختالف أھل العربیـ نقل الط
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، لم ینالكوفیحدید ة وبالتویحللمسائل الن ھلعند تناو بريالط نفإصورة عامة بـ و

 ا نجد أنھیلإ تطرقت يتالجمیع المسائل  يفعلماء الكوفة، ف نیذكر اسم عالم م

 ةالعربیذھب أھل ( أو ) الكوفة  يیوحنبعض  القو:( یستخدم العبارة اآلتیة بريالط

  ) . أھل الكوفة  نم

  

إرساء  يفا الفضل الكبیر ھلالكوفة كالبصرة،  ا أنھیلإ توصلت يتالتائج الن نوم     

یخرجوا  ا اآلن فقد استطاعوا أنھیلع يتال، وإظھارھا بصورتھا ةالعربیقواعد 

حو العربي الن يفظر صدي إلعادة النا عند التبھستھدى بآراء جدیرة أن ی احیانأ

  . لتیسیره على طالبیھ 

  

مسموع  م ال یلتفتون إلى كلھألن ؛قیاسا ین أصحالبصری أن ھیلعفق فمن المت       

أوسع روایة، فھم عالمون  ینالكوفی اذ، ولكن ال ننسى أنوال یقیسون على الش

م درایة واسعة ھلعلماء الكوفة كانت  جل ا، ألنھیلعبأشعار العرب، مطلعون 

  .  العربي  عربالش

  

راسة بعد الد نأوصلني إلى ھذه المرحلة م يذالتعالى  اهللا ني أحمدفإن وأخیرا      

 نكل ذلك كم نم یھفي ھذا البحث الوقت والجھد والعمل الكثیر، فقد بذلت أخذ من أن

ني ، فإنجانبا ھلعیب ، وال یھیلعلع اط نا مھنعبصورة یرضى  ھلیظھر عم أراد أن

  بالغرض المقصود يفلمستوى المطلوب، ویإلى ایرتقي  تعالى أن اهللا نأرجو م

  . ویرضى  قنا إلى ما یحبیوف ھذا المجال، وأن يفأراد الخوض  نم ھبینفع  وأن

  نستعین ھبو باهللا قي إالیفوما تو

  الباحثة       
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 فھرس المصادر والمراجع: رابعا

ـ القرآن الكریم، مصحف شریف بروایة حفص بن سلیمان األسدي عن عاصم بن 

  .  يوفكالجود أبي الن

اختالف نحاة الكوفة والبصرة،عبد اللطیف بن أبي بكر  يفصرة ـ ائتالف الن1

ھضة طارق الجنابي، عالم الكتب بیروت، مكتبة الن :، تحقیقالزبیدي الشرجي

  .  م  1987ـ  ـھ 1،1407ط، ةالعربی

  البنا دمحمشیخ أحمد بن ـ إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر، ال2

  . م  1987ـ  ـھ 1419، 1إسماعیل،عالم الكتب، ط دمحمشعبان . د: تحقیق

ین عبد محیي الد دمحم :عبد بن مسلم بن قتیبة، تحقیق دمحمـ أدب الكاتب، أبو 3

  .   م  1963ـ  ـھ 4،1382ط عادة مصر،مركز الس الحمید،

رجب عثمان  :األندلسي، تحقیق انحیرب من لسان العرب، أبو ـ ارتشاف الض4

القاھرة مطبعة المدني  ،اب، مكتبة الخانجيو، مراجعة رمضان عبد التدمحم

  . م  1998ـ  ـھ 1418، 1السعودیة بمصر، ط

عبد المعین  :روي، تحقیقھلحوي االن دمحمعلم الحروف، علي بن  يفـ األزھیة 5

 . م  1993ـ  ـھ 1413 ، دمشق،ةالعربیوحي، مجمع اللغة المل

  بن أبي سعید األنباري دمحم، أبو البركات عبد الرحمن بن ةالعربیـ أسرار 6

  .  1957ـ  ـھ 1377جة البیطار، مطبعة الترقي، دمشق، ھب دمحم :حقیقت

  .م 1975ـ  ـھ 1395طھ عبد الرؤوف سعد، :یوطي، تحقیقه والنظائر،السـ األشبا7

  .  م  1995إبراھیم أنیس، مكتبة األنجلو المصریة، . لغویة، دـ األصوات ال8

عبد الحسین  :اج، تحقیقبن سھل بن السر دمحمالنحو، أبو بكر  يفاألصول  ـ9

  . م 1988ـ  ـھ 1408سة الرسالة، الفتلي، مؤس
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عبد الرحمن عمیرة، شركة مكتبة عكاظ . ـ أضواء على البحث والمصادر، د 10

  . م  1981ـ  ـھ 1401، 3وزیع، طشر والتللن

        :بن إسماعیل النحاس، تحقیق دمحمـ إعراب القرآن، أبو جعفر أحمد بن 11

  . م  1985ـ  ـھ 1405، 2زھیر غازي زاھد، عالم الكتب، ط. د

الحسین بن أحمد بن خالویھ  ا، أبو عبد اهللاھلـ إعراب القراءات السبع وعل12

  حمن بن سلیمان العثیمین، مكتبة الخانجيعبد الر: مذاني الشافعي، تحقیقھلا

  . م  1992ـ  ـھ 1413، 1القاھرة، ط

   ید عزوز، عالم الكتبالس دمحم: واذ، العكبري، تحقیقـ إعراب القراءات الش13

  .  م  1996، 1ط

ین الدرویش، دار الیمامة ودار ابن كثیر ، محیي الدانھـ إعراب القرآن الكریم وبی14

  .  م  1999ـ  ـھ 1419، 6شر، سوریة، طللطباعة والن

مكتب تحقیق دار إحیاء : بن الحسین األصفھاني، إعداد ـ األغاني، أبو الفرج علي15

  . م  1994، 1راث العربي، بیروت، طالت

، منشورات مكتبة ابن تیمیة  1رف، ابن مالك، طحو والصالن يفة ابن مالك یفـ أل16

  . م  1993ـ  ـھ 1413

ودي، عالم الكتب، مكتبة النھضة ھادي حسن حم :ـ أمالي ابن الحاجب، تحقیق17

  . م  1985ـ  ـھ 1405، 1، طةالعربی

 :بن حمزة الحسیني، تحقیق دمحمبن  بن علي جري، ھبة اهللاـ أمالي ابن الش18

  .م  1992ـ  ـھ 1413،  1القاھرة، ط ،الطناحي، مكتبة الخانجي دمحممحمود 
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 دمحم :بن یوسف القفطي، تحقیق ین علي، جمال الداةحالنـ إنباه الرواة على أنباه 19

   ة، بیروت یفالكتب الثقاأبو الفضل إبراھیم، دار الفكر العربي، القاھرة، مؤسسة 

  .   م  1986ـ  ـھ 1406 ،1ط

ین ، كمال الدینالكوفیین والبصری نییوحالنمسائل الخالف بین  يفـ اإلنصاف 20

     : مبروك ، راجعھ دمحمجودة مبروك : أبي البركات األنباري، تحقیق ودراسة

 .  م  2002،  2القاھرة، ط، الخانجياشر مكتبة واب، النرمضان عبد الت. د

ین عبد محیي الد دمحم: ة ابن مالك، ابن ھشام ، تحقیقیفـ أوضح المسالك إلى أل21

  . الحمید، المكتبة العصریة ، صیدا، بیروت 

ل، أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب ي شرح المفصـ اإلیضاح ف22

  . لعلیلي، مطبعة العاني، بغداد موسى بناي ا. د: حوي، حققھالن

امشھ ھب، وانحیبن یوسف بن  دمحم ین أبي عبد اهللاـ البحر المحیط، أثیر الد23

راث ر اللقیط من البحر المحیط، دار إحیاء التالماد من البحر وكتاب الدالنھر 

  .   م  1978ـ   ـھ 1398، 2لبنان، ط ـ  بیروت العربي

طھ عبد . د :غریب إعراب القرآن، أبو البركات بن األنباري، تحقیق يفـ البیان 24

ـ  ـھ 1400یئة المصریة العامة للكتاب، ھلالحمید طھ، مراجعة مصطفى السقا، ا

 .   م  1980

ار فراج وآخرین، مطبعة حكومة تعبد الس :ـ تاج العروس،الزبیدي، تحقیق25

  .  م  1993، 3الكویت، ط

ة الحافظ أبو بكر أحمد بن الخطیب البغدادي، دار الكتب العلمیـ تاریخ بغداد، 26

  . بیروت ـ لبنان 
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. م 3،987اریخ العربي والمؤرخون، شاكر مصطفى، دار العلم للمالیین، طـ الت27

 بن الحسن بن ھبة اهللا ـ تاریخ مدینة دمشق، ابن عساكر الحافظ أبو القاسم علي28

دار  ین أبي سعید عمر بن غراقة العمروي،الد محب :الشافعي، تحقیق بن عبد اهللا

 .    م  1997ـ  ـھ 1418، 1ط ،الفكر

 2راث، طید أحمد صقر، دار التالس :ـ تأویل مشكل القرآن، البن قتیبة، تحقیق29

  .م  1973

فتحي أحمد مصطفى . د: ذكرة، البن إسحاق الصیمري، تحقیقـ التبصرة والت30
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               .قافة بیروت ـ  لبنان اس، دار الثإحسان عب :كان، تحقیقأبي بكر بن خل

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


276 

 

فھرس الموضوعات: خامسا  

  الصفحة  الموضوع

  6  مةالمقد

  13  مھیدالت

  15  ھوذاكرت بري حفظھالط

  15  فاتھمؤل

  20  بريف عن الطلما أ

  21  عربري وقرض الشالط

  22  حوبري والنالط

  23  )البیان عن تأویل آي القرآن جامع ( بري تفسیر الط

  25  طریقتھ في العرض

  26  تھماد

  26  أسلوبھ

  27  بعض أقوال العلماء عن كتاب جامع البیان

  28  بريون بتفسیر الطالمھتم

  30  حويبري النمذھب الط

  31  ةبري المصطلحات الكوفیاستخدام الط

  33  القطع مصطلح

  34  مصطلح الخروج

  35  فةالصمصطلح 

  37  رجالھ وأھم المذھب الكوفي

  37  مدرسة الكوفة

  
  ماعون والسالكوفی

 

38  

  44  ون والقیاسالكوفی
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  الصفحة  الموضوع

  45  ون واإلجماعالكوفی

  46  ةموقف مدرسة الكوفة من القراءات القرآنی

  48  ةویحالعوامل الن

  50  ةالجملة االسمی: لاألوالفصل 

  52  رافع المبتدأ والخبر

  56  اإلخبار عن المبتدأ الثاني

  61  بناء الظرف وإعرابھ

  66  مجئ اسم اإلشارة بمعنى االسم الموصول

  72  حذف الموصول وبقاء صلتھ

  77  لةحذف العائد في جملة الص

  81  " خیرا" نصب 

  85  الفصل بین المضاف والمضاف إلیھ

  93  میر المجرورالعطف على الض

  102  تقدیر المعطوف علیھ

  104  مییز معرفةمجئ الت

  112  الجملة الفعلیة: الفصل الثاني

  114  )قد ( بدون  وقوع الفعل الماضي المثبت حاال

  117  رافع الفعل المضارع

  122  ) الم ال( نصب الفعل المضارع بـ 

  125  في جواب األمر) الفاء  (نصب الفعل المضارع الواقع بعد 

  128  في جواب لیت) الواو ( نصب الفعل المضارع الواقع بعد 

  130  )حتى ( نصب الفعل المضارع بعد 

  132  )كان ( بمعنى ) كن ( مجئ 
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  فحةالص  الموضوع

  133  الحروف: الفصل الثالث

  135  القول في الواو التي تدخل علیھا ألف االستفھام

  138  )بل ( لإلضراب كـ ) أو ( مجئ 

  143  حذف حرف الجر مع المصدر المنسبك 

  147  ؟) لكن ( أم بمعنى ) الواو ( بمعنى )  إال( ھل تكون 

  157  تناوب حروف الجر

  159  وبالعكس ) إذا ( مكان ) إذ ( استعمال 

  161  معاني الحروف

  161  )الواو ( زیادة  

  164  )الھمزة ( معنى 

  167  )ما ( معنى 

  171  )أن ( معنى 

  174  )ماذا ( تركیب 

  176  )ما إن( تركیب 

  178  د الوظائف في الحرف الواحدتعد

  178  )أو ( في 

  179  )ال ( في 

  180  )الم ال( في 

  184  األسالیب : ابعالفصل الر

  186  نصب جواب االستفھام

  190  داء مع اسم اإلشارةحذف حرف الن

  194  )یا ( داء وحرف النالجمع بین المیم 

  198  )لئن ( القول في الم 

  ب عجللت) ما ( مجئ 
  

201  
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  فحةالص  الموضوع

  203  ةرفیالمسائل الص: الفصل الخامس 

  205   داللة الفعل المضارع على الماضي 

  207  أنیث ذكیر والتالت 

  208  أنیث معاني تاء الت 

  211   ھ صل بفعلاھر المتفظي الظالل المؤنث 

  213   ا التذكیر یھألفاظ مؤنثة جاز ف 

  215   " لكبیرة " تأنیث لفظ  

  216  اإلعالل  

  217   قلب الواو ھمزة  

  220  اإلبدال  

  222    إبدال الیاء من النون 

  226   القلب المكاني 

  232  من الصرف" عرفات " منع  

  236 الخاتمة 

  242  فھرس اآلیات القرآنیة   

  252  ریفة فھرس األحادیث الش 

  253  ة  وفھرس األبیات الشعری 

  259 فھرس المصادر والمراجع  
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