
 أ 
 

  جامعة اليرموك                            
  كلي ة اآلداب

  قسم الل غة العربي ة وآدابها
  

          
  
  
  
  
  

   " ألبي حي ان األندلسي كتاب "منهج الس الك قضايا الن حو في فيالش عري  الش اهد 
 The Poetic Indicator in Grammar Issues in "Minhaj Al-

salek" Book of Abi Hayyan Al-andalusi.  
 

  إعداد
  حيادرة محم د إناس حيدر

2012101006  
  
  

   إشراف
  بني دومي قاسم  خالدالد كتور 

  
  
  
  

  الص يفيالفصل الد راسي 
  م2017
  
  

 



 ب 
  

  
   



 ج 
  

  
  اإلهداء
  
  

  إلى الد اعم األو ل لي ................ والدي العزيز.
  

  إلى من كل لتني بدعائها ................... أمي العزيزة.
  

  .أعز  االقارب واألحباب................... أعماميإلى 
  

  إلى الذي تحم ل مشاق مسيرتي وما زال ..... زوجي الغالي.
  

  وبمحب ته الوجه المفعم بالبراءة، وبمجيئه ، إلىعادة في ضحكتهالت فاؤل بعينيه والس إلى من أرى
  

  عيني محم د.أزهرت أي امي وتفت حت براعم الغد، طفلي ونور 
  

  إلى إخوتي وأخواتي ....................
  

  
  
  
  

  الباحثة
  
  
  
  
  
  
   



 د 
  

  شكر وتقدير

يثلج صدري أن أتقد م  بالش كر واالمتنان إلى وانطالق ا من العرفان بالجميل، فإن ه ليسر ني       

مد ني من منابع علمه بالكثير، وما توانى أبني دومي ال ذي  قاسم أستاذي ومشرفي الد كتور خالد

نور ب ئ اعمره ليبقى نبراس ا متأللفي اهللا  يبارك أن يوم ا عن مد يد العون والمساعدة لي، وعسى

  العلم. 

كما أتقد م بجزيل الش كر وعظيم االمتنان إلى الد كتور مصطفى طاهر الحيادرة، لما قد مه لي     

   :لجنة المناقشة عضوي األستاذين الكريمينإلى  موصول الش كرومن نصح وإرشاد. 

من  بذالهما  علىالد كتور أحمد محم د أبو دلو و المرداوي، عبد الكريم مجاهد األستاذ الد كتور

  . وتقويمها في قراءة رسالتي جهد

  يد العون في مسيرتي العلمي ة.   لي من مد  كل  م بجزيل الش كر إلىوفي الن هاية يسر ني أن أتقد 

  

  

  

  

  الباحثة

  

  

  

  

  تالمحتويا



 ه 
  

  الصفحةالصفحة                                                                                                                                                                                            الموضوعالموضوع
  

  جج  ...................................................................................  اإلهداءاإلهداء
  دد  ............................................................................  قديرقديرتّتّالالوو  كركرشّشّالال

  هـهـ  ........................................................................  المحتوياتالمحتوياتفهرس فهرس 
  زز  ...................................................................  العربيةالعربية  باللّغةباللّغة  ملخصملخصالال

  11  ...................................................................................  المقدمةالمقدمة
  77  ....................................................................................  التّمهيدالتّمهيد
  1199  ....................................  الشّاهد الشّعري في القضايا اإلسناديةالشّاهد الشّعري في القضايا اإلسنادية  ::األولاألول  الفصلالفصل

  2211  ......................................................................  المبتدأ والخبرالمبتدأ والخبر: : أولًاأولًا
  2233  ......................................................................  كان وأخواتهاكان وأخواتها: : ثانياثانيا
  3030  .......................................................  ليس)ليس)ـ (ـ (: الحروف المشبهة ب: الحروف المشبهة بثالثًاثالثًا

  3355  .........................................  (الحروف المشبهة باألفعال)(الحروف المشبهة باألفعال)  إن وأخواتهاإن وأخواتهارابعا: رابعا: 
  3399  ...........................................................  (ال) التي لنفي الجنس(ال) التي لنفي الجنس  ::خامساخامسا
      4545..........................)...)...ظن وأخواتهاظن وأخواتهامفعولين أصلهما مبتدأ وخبر( مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر(   تنصبتنصباألفعال التي األفعال التي : : سادساسادسا

  4949................................................................سابعا: الفاعل........................................سابعا: الفاعل........................................
  5050........................................................................الفعل ولزومه........................الفعل ولزومه........................ثامنًا: تعدي ثامنًا: تعدي 

  5555  ............  الشّاهد الشّعري في مكمالت العملية اإلسنادية (المنصوبات)  الشّاهد الشّعري في مكمالت العملية اإلسنادية (المنصوبات)    ::الثّانيالثّاني  الفصلالفصل

  5566  ....................................................................  : المفعول المطلق: المفعول المطلقأولًاأولًا
  6060  ........................................................................  : المفعول له  : المفعول له  ثانياثانيا
  6644  ........................................................................  : المفعول فيه: المفعول فيهثالثًاثالثًا

  7171  ......................................................................  : المفعول معه: المفعول معهرابعارابعا
  7878  ........................................................................  االستثناءاالستثناء: : خامساخامسا
  9393  ...........................................................................  : الحال  : الحال  سادساسادسا
  100100  ..........................................................................  : التّمييز: التّمييزسابعاسابعا

   



 و 
  

  101088  ........................................  الشّاهد الشّعري في المجروراتالشّاهد الشّعري في المجرورات  ::الثّالثالثّالث  الفصلالفصل
  108108  ...................................................  : المجرورات وهي حروف الجر: المجرورات وهي حروف الجرأولًاأولًا
  120120  ..........................................................................  : اإلضافة: اإلضافةثانياثانيا
  132132  .........................................................  : المضاف إلى ياء المتكلّم  : المضاف إلى ياء المتكلّم  ثالثًاثالثًا

  139139  ......................................................................  والتّوصياتوالتّوصيات  النّتائجالنّتائج
  140140  ...............................................................  والمراجعوالمراجع  المصادرالمصادر  قائمةقائمة
  151151  ..............................................................  ةةنجليزينجليزيغة اإلغة اإلباللّباللّص ص الملخّالملخّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ز 
  

  الملخص
" " السالكالسالك  منهجمنهج""  كتابكتاب  فيفي  النّحوالنّحو  قضاياقضايا  فيفي  الشّعريالشّعري  الشّاهدالشّاهدحيادرة، إناس حيدر محمـد.  حيادرة، إناس حيدر محمـد.  

  م.م.20172017. رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، . رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، األندلسياألندلسي  حيانحيان  ألبيألبي

  (المشرف: د. خالد قاسم بني دومي).

يسعى هذا البحث في إطاره النّظري إلى التّعريف بـابن مالـك وجهـوده فـي األلفيـة،      يسعى هذا البحث في إطاره النّظري إلى التّعريف بـابن مالـك وجهـوده فـي األلفيـة،                  

والتّعريف بأبي حيان األندلسي وجهوده النّحوية في كتابه "منهج السالك"، وكذلك بيان العالقة بين والتّعريف بأبي حيان األندلسي وجهوده النّحوية في كتابه "منهج السالك"، وكذلك بيان العالقة بين 

.ان األندلسيابن مالك وأبي حي.ان األندلسيابن مالك وأبي حي  

الشّواهد الشّعرية النّحوية في كتاب "مـنهج  الشّواهد الشّعرية النّحوية في كتاب "مـنهج    ويضطلع البحث في جانبه التّطبيقي بدراسةويضطلع البحث في جانبه التّطبيقي بدراسة                  

   ان في كتابـه، باعتبـار أنة التي استشهد بها أبو حيالك"، ومعالجتها من خالل المسألة النّحويالس   ان في كتابـه، باعتبـار أنة التي استشهد بها أبو حيالك"، ومعالجتها من خالل المسألة النّحويالس

فـي  فـي    الشّاهد الشّـعري الشّاهد الشّـعري   بإيرادبإيرادس التّأصيلية في النّحو العربي، وذلك س التّأصيلية في النّحو العربي، وذلك النّحوي واحد من األسالنّحوي واحد من األسالشّاهد الشّاهد 

ثـم عـرض   ثـم عـرض   النّحوية فيه بعد تحديد موضع الشّاهد، النّحوية فيه بعد تحديد موضع الشّاهد،   المسألةالمسألة  وبيانوبيان، ، المختلفةالمختلفةقضايا النحو قضايا النحو األلفية األلفية 

آراء النّحاة حول الشّاهد، وتحليل آرائهم، وبيان أوجه االتّفاق واالختالف بينهم، وترجيح بعـض  آراء النّحاة حول الشّاهد، وتحليل آرائهم، وبيان أوجه االتّفاق واالختالف بينهم، وترجيح بعـض  

اآلراء وفق منظور الباحثة الخاصلتطبيـق تلـك     اآلراء وفق منظور الباحثة الخاص الوصـفي لتطبيـق تلـك     . وتتمثّل الباحثة المنهج التّحليلـي الوصـفي وتتمثّل الباحثة المنهج التّحليلـي .

  لى الشّواهد الشّعرية التي شكّلت عينة الدراسة.لى الشّواهد الشّعرية التي شكّلت عينة الدراسة.اإلجراءات عاإلجراءات ع
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  المقدمةالمقدمة

وعلى وعلى   ،،الم على قدوتنا وهادينا سيدنا محمد بن عبد اهللاالم على قدوتنا وهادينا سيدنا محمد بن عبد اهللاوالصالة والسوالصالة والس  ،،الحمد هللا رب العالمينالحمد هللا رب العالمين        

      ::، وبعد، وبعدومن واالهومن واالهآله وصحبه آله وصحبه 

في قضايا النّحو في كتاب "منهج السالك" ألبـي  في قضايا النّحو في كتاب "منهج السالك" ألبـي    اهد الشّعرياهد الشّعري" الشّ" الشّ  موضوعموضوعالدراسة الدراسة   تتناولتتناول

" ان األندلسيحي" ان األندلسيراسةالبحث البحث   في هذا الكتاب ما يستحقّفي هذا الكتاب ما يستحقّفف؛ ؛ حيراسةوالدـ    غزيرة،غزيرة،من معرفة من معرفة   ،،والد ـ  جمعهـا أب   ووجمعهـا أب

حيحيان من أماآلراء النحويـة  اآلراء النحويـة    ووأأ  ،،القـراءات القـراءات   شـواذّ شـواذّ   أمأم  ،،سواء في اللهجاتسواء في اللهجات  وأصولها؛وأصولها؛  الكتبالكتب  هاتهاتان من أم

أندلسيأندلسية أو بصريةةة أو بصري  أو كوفية؛ ذلك أن في هذه اآلراءة؛ ذلك أن في هذه اآلراءأو كوفي  من الفكر النحويمن الفكر النحوي  ما يدل على أن هذا العـ ما يدل على أن هذا الع ـ لْ م م لْ

      ..وأنه علم مبني على أصول وقواعدوأنه علم مبني على أصول وقواعد  ،،حي بحياة اللغةحي بحياة اللغة

من علمـاء  من علمـاء    ااوعالموعالم  ،،غةغةوحافظ اللّوحافظ اللّ  في عصره،في عصره،  حاةحاةإمام النّإمام النّ  ))بن مالكبن مالكصاحب األلفية (اصاحب األلفية (ايعد يعد وو

القراءات القرآنيراسة على   ،،ةةالقراءات القرآنيراسة على استهل حياته العلمية بالدة من أئمة العربية من علماء األنـدلس ة من أئمة العربية من علماء األنـدلس ثلّثلّاستهل حياته العلمية بالد..  

ظر ظر ه أخذ هذا العلم بـالنَّ ه أخذ هذا العلم بـالنَّ ألنّألنّ  ،،وال يثبت للمناقشةوال يثبت للمناقشة  المباحثة،المباحثة،عنه في تلقيه لعلمه أنه ال يحتمل عنه في تلقيه لعلمه أنه ال يحتمل   فَفَرِرِععفَفَ

  كتـاب كتـاب   من أكثر ما شغل العلماء بعـد من أكثر ما شغل العلماء بعـد هي هي وو، ، منظومته الكبرىمنظومته الكبرىاأللفية األلفية لذلك تعد لذلك تعد   ..فيه بخاصة نفسهفيه بخاصة نفسه

  ..سيبويهسيبويه

  فهو رجل موسوعيفهو رجل موسوعي  ؛؛وجمال األسلوبوجمال األسلوب  ،،كاءكاءوحدة الذّوحدة الذّ  ،،قافةقافةمتاز بسعة الثّمتاز بسعة الثّفقد افقد ا  ،،حيانحيان  ووأبأبأما أما 

نفسه على لون واحد من ألوان العلم نفسه على لون واحد من ألوان العلم ر ر قصقصه لم يه لم يألنّألنّ  ،،ب الفالسفة وفيلسوف األدباءب الفالسفة وفيلسوف األدباءي أديي أديسمسم  ؛؛قافةقافةالثّالثّ

في األدب والقراءات والفقه والحـديث  في األدب والقراءات والفقه والحـديث    -لًا عن اللّغة وعلومهالًا عن اللّغة وعلومهاضضفف  -ففيصنّيصنّ  وجدناهوجدناهبل بل   ،،أو األدبأو األدب

  ..لذلك امتازت مؤلفاته بتنوع المادة وغزارة المحتوىلذلك امتازت مؤلفاته بتنوع المادة وغزارة المحتوى  ..اريخاريخوالتّوالتّ

الك في الكالم على ألفية ابن مالك" تأتي من كونـه  الك في الكالم على ألفية ابن مالك" تأتي من كونـه  منهج السمنهج الس  وهو"كتابوهو"كتابالعمل العمل إن قيمة هذا إن قيمة هذا 

يتحدث عن علمين عظيمين من علماء النّحو العربي على مر تاريخه، فضلًا عن كونهما علمـين  يتحدث عن علمين عظيمين من علماء النّحو العربي على مر تاريخه، فضلًا عن كونهما علمـين  

  من أعالم النّحاة األندلسيين.من أعالم النّحاة األندلسيين.
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األخـرى   األخـرى     وهو بعد ذلك يعد سفرا جليلًا، بثَّ أبو حيان الكثير من آراِئه  فيه وفي مصنفاتهوهو بعد ذلك يعد سفرا جليلًا، بثَّ أبو حيان الكثير من آراِئه  فيه وفي مصنفاته

وبخاصة في كتابيه: "ارتشاف الضرب" و "التَّذييل والتّكميل في شرح كتاب التّسـهيل". وميـزة   وبخاصة في كتابيه: "ارتشاف الضرب" و "التَّذييل والتّكميل في شرح كتاب التّسـهيل". وميـزة   

  عمله في كتاب "منهج السالك" أنّه يمثّل منهجا مميزا بين شروح األلفية الكثيرة.  عمله في كتاب "منهج السالك" أنّه يمثّل منهجا مميزا بين شروح األلفية الكثيرة.  

تاب من مقفـل  تاب من مقفـل  ويذكر أبو حيان سبب اختياره لعنوان الكتاب إذ يقول: ( ولما فَتَحتُ بهذا الكويذكر أبو حيان سبب اختياره لعنوان الكتاب إذ يقول: ( ولما فَتَحتُ بهذا الك

هذه األلفية مرتجا، وأوضحتُ به لسالكي هذا الفن منهجا، سميته " منهج السالك في الكالم علـى  هذه األلفية مرتجا، وأوضحتُ به لسالكي هذا الفن منهجا، سميته " منهج السالك في الكالم علـى  

  ألفية ابن مالك ").  ألفية ابن مالك ").  

وأما الغرض الذي دفعه إلى إنشاء هذا الشّرح، فنجده يعمد إلى تحليل األرجوزة، وإنـارة  وأما الغرض الذي دفعه إلى إنشاء هذا الشّرح، فنجده يعمد إلى تحليل األرجوزة، وإنـارة  

ل منها على الطّالب؛ على أن المقصد األسمى الذي ل منها على الطّالب؛ على أن المقصد األسمى الذي جوانبها، وتَجلية غوامضها، وإلى حلِّ ما أشكجوانبها، وتَجلية غوامضها، وإلى حلِّ ما أشك

وقع فيه ابن مالك من الزلِل، وخلطه المذاهب ومساواتُه الشّاذَّ بالمقيس وقع فيه ابن مالك من الزلِل، وخلطه المذاهب ومساواتُه الشّاذَّ بالمقيس   تقويمتقويم  نهض به إنّما هو مانهض به إنّما هو ما

  عليه "أصول النحو"؛ مقتضيا الضعيف من األقوال.عليه "أصول النحو"؛ مقتضيا الضعيف من األقوال.

أللفية أو عند غيرهم، أللفية أو عند غيرهم، وال نكاد نرى للكتاب أثرا في مصنّفات الالحقين، سواء عند شراح اوال نكاد نرى للكتاب أثرا في مصنّفات الالحقين، سواء عند شراح ا

  حتّى إن أبا حيان نفسه قلّما يشير إليه، ولعل مرد ذلك إلى أمرين:  حتّى إن أبا حيان نفسه قلّما يشير إليه، ولعل مرد ذلك إلى أمرين:  

      األول: أن الكتاب من أوائل مصنفات أبي حيان.األول: أن الكتاب من أوائل مصنفات أبي حيان.

الثاني: أن الكتاب لم يكتمل، وأن المصنّفين اكتفوا بمصـنفاته األخـرى الكبيـرة التّامـة، كــ      الثاني: أن الكتاب لم يكتمل، وأن المصنّفين اكتفوا بمصـنفاته األخـرى الكبيـرة التّامـة، كــ      

  يط".يط"."االرتشاف "و"التّذييل" و"البحر المح"االرتشاف "و"التّذييل" و"البحر المح

أما منهج أبي حيان في العمل به، فإنّه يبدأ من حيث الشّكل، بذكر بيت ابن مالك كما درج أما منهج أبي حيان في العمل به، فإنّه يبدأ من حيث الشّكل، بذكر بيت ابن مالك كما درج 

عند الشّارحين، ثم يشرع بالتّعليق عليه. وقد يذكر جزءا من البيت المعني بالتعليق عليـه، وقـد   عند الشّارحين، ثم يشرع بالتّعليق عليه. وقد يذكر جزءا من البيت المعني بالتعليق عليـه، وقـد   

ا صـنع مـع   ا صـنع مـع   يتكلّم على بعض األبيات عرضا، ذاكرا عبارات منها، دون أن يخصها بالكالم كميتكلّم على بعض األبيات عرضا، ذاكرا عبارات منها، دون أن يخصها بالكالم كم

  غيرها. وأما منهجه بعامة فإننا نجده على قسمين:غيرها. وأما منهجه بعامة فإننا نجده على قسمين:
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تناول فيه أبو حي ان المادة التي طرحها ابن مالك في األرجوزة، وتشمل القواعد  القسم األو ل:

إلى ذلك بكل أدوات الن ظر واالستبصار  وما تقضي إليه، وما يندرج تحت كل اآلراء، متوصل ا

  في أصول الن حو، كالقياس والس ماع وغيرهما. ويعد هذا القسم األوسع.

: وهو األقل نسبيا، ويتمثّل في تناول أبي حيان أكثر ألفاظ األرجوزة، وقصـورها  : وهو األقل نسبيا، ويتمثّل في تناول أبي حيان أكثر ألفاظ األرجوزة، وقصـورها  والقسم الثّانيوالقسم الثّاني

؛ ذلك أنّه كان يقلِّـب ألفـاظ   ؛ ذلك أنّه كان يقلِّـب ألفـاظ   عما أراد له ابن مالك. وأبو حيان أكثر شارح توقّف على هذا القسمعما أراد له ابن مالك. وأبو حيان أكثر شارح توقّف على هذا القسم

عروضا ِلضربٍ، حتى يقع على شيء فيها يبين فيه عجـز ابـن مالـك عـن     عروضا ِلضربٍ، حتى يقع على شيء فيها يبين فيه عجـز ابـن مالـك عـن     "األلفية""األلفية"األرجوزة األرجوزة 

  غرضه في أداء ألفاظه.   غرضه في أداء ألفاظه.   

لما كان موضوع الدراسة دراسة الشّواهد كان من الضروري أن أوضـح مـا المقصـود    لما كان موضوع الدراسة دراسة الشّواهد كان من الضروري أن أوضـح مـا المقصـود    

    بكلمة شاهد؟ وأبين معناها في اللّغة واالصطالح.    بكلمة شاهد؟ وأبين معناها في اللّغة واالصطالح.    

  الشّاهد في اللّغة:الشّاهد في اللّغة:    

جاء في الصحاح "شَهِد: الشهادة خبر قاطع، وتقول منه، شَهِد الرجل على كذا. والمشـاهدة  جاء في الصحاح "شَهِد: الشهادة خبر قاطع، وتقول منه، شَهِد الرجل على كذا. والمشـاهدة  

المعاينة، وشهده شهودا؛ أي حضره فهو شاهد، وقوم شهود أي حضور. وأشـهدني إمالكـه أي   المعاينة، وشهده شهودا؛ أي حضره فهو شاهد، وقوم شهود أي حضور. وأشـهدني إمالكـه أي   

ؤدي الّشھادة، . . ))1((أحضرني، وشهود النّاقة: آثار موضع منتجِها من دم أو سلًى"أحضرني، وشهود النّاقة: آثار موضع منتجِها من دم أو سلًى" ن ی ؤدي الّشھادة، والّشاھد: ھو م ن ی والّشاھد: ھو م

ّدلیل" ّدلیل"والّشاھد ال والشّاهد في االصطالح: هو قول عربي ، شعرا أو نثرا ، قيل فـي عصـر   والشّاهد في االصطالح: هو قول عربي ، شعرا أو نثرا ، قيل فـي عصـر   . . ))2((والّشاھد ال

االحتجاج ، يورد لالحتجاج به على قول أو رأي قاعدة لُغَوية. وهو أيضا عبارة عن جملة مـن  االحتجاج ، يورد لالحتجاج به على قول أو رأي قاعدة لُغَوية. وهو أيضا عبارة عن جملة مـن  

اصفات معينـة، وتقـوم دليلًـا علـى     اصفات معينـة، وتقـوم دليلًـا علـى     كالم العرب أو ما جرى مجراه، كالقرآن الكريم، تتّسم بموكالم العرب أو ما جرى مجراه، كالقرآن الكريم، تتّسم بمو

  ..))3((استخدام العرب لفظًا لمعناه أو نسقًا في نظم أو كالم"استخدام العرب لفظًا لمعناه أو نسقًا في نظم أو كالم"

                                                
ـ)،393393(المتوفى: (المتوفى: أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي ، ، الّصحاح تاج اللغة وصحاح العربیّةالّصحاح تاج اللغة وصحاح العربیّة  ))1(( ـ)،ھ ق:  ھ ق:تحقی   تحقی

ار، دار العلم للمالیین  ّ ار، دار العلم للمالیین أحمد عبد الغفور عط ّ  م)، مادة "شھد".م)، مادة "شھد".19871987ھـ=ھـ=  14071407( ( 44، ط، طبیروتبیروت  –أحمد عبد الغفور عط
ق:   ))2(( د الخضري الّشافعي، تحقی ن محم د ب ك، محم ن مال ة اب ى شرح ألفی ل عل ق: حاشیة الخضري على شرح ابن عقی د الخضري الّشافعي، تحقی ن محم د ب ك، محم ن مال ة اب ى شرح ألفی ل عل حاشیة الخضري على شرح ابن عقی

 ).).1010//11(ج(ج، ، 20092009تركي فرحان المصطفى، دار الكتب العلمیةـ بیروت، تركي فرحان المصطفى، دار الكتب العلمیةـ بیروت، 
 )، مادة "شھد".)، مادة "شھد".20042004((44بیروت. طبیروت. ط  –لسان العرب، أبو الفضل جمال الّدین محمد بن "ابن منظوم"، دار صادر لسان العرب، أبو الفضل جمال الّدین محمد بن "ابن منظوم"، دار صادر   ))3((
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فعند تأملنا في الشّواهد النّحوية عامة نجد أن الغالب عليها "الشّعر" ثم يأتي بعـدها النّثـر"   فعند تأملنا في الشّواهد النّحوية عامة نجد أن الغالب عليها "الشّعر" ثم يأتي بعـدها النّثـر"   

عـددها، وسـعة   عـددها، وسـعة   وعند النّظر في تراثنا النّحوي واللّغوي نجد أن الشّواهد النّحوية تمتاز بـوفرة  وعند النّظر في تراثنا النّحوي واللّغوي نجد أن الشّواهد النّحوية تمتاز بـوفرة  

انتشارها في كتب اللّغة والنّحو، ويمكن تعريفها بأنها: "ما جيء به من كالم العرب شاهدا لعامـل  انتشارها في كتب اللّغة والنّحو، ويمكن تعريفها بأنها: "ما جيء به من كالم العرب شاهدا لعامـل  

نحوي أو ألثر إعرابي، أو عالمة بناء أو إعراب، أصلية كانت أم فرعية، يستوي في ذلك الشّاذّ نحوي أو ألثر إعرابي، أو عالمة بناء أو إعراب، أصلية كانت أم فرعية، يستوي في ذلك الشّاذّ 

شّواهد الشّعرية هـي األكثـر،   شّواهد الشّعرية هـي األكثـر،   فنحن إذا قرأنا أي كتاب نحوي نجد الفنحن إذا قرأنا أي كتاب نحوي نجد ال  ..))1((النّادر، والقياس المطّردالنّادر، والقياس المطّرد

فآيات من القرآن الكريم، فشيء من الحديث النّبوي، وقليل من األمثال والحكم مع نبـذات مـن   فآيات من القرآن الكريم، فشيء من الحديث النّبوي، وقليل من األمثال والحكم مع نبـذات مـن   

كالم العرب، فالشّعر هو المنبع الّذي استقى منه النّحاة على اختالف مذاهبهم وأماكنهم وأزمـانهم  كالم العرب، فالشّعر هو المنبع الّذي استقى منه النّحاة على اختالف مذاهبهم وأماكنهم وأزمـانهم  

  .     .     ))2((معظم شواهدهم، فالشعر ديوان العربمعظم شواهدهم، فالشعر ديوان العرب

  سابقة:سابقة:الدراسات الالدراسات ال

  التي لها صلة بمضمون البحث:التي لها صلة بمضمون البحث:ومن الدراسات السابقة ومن الدراسات السابقة 

االستدالل الن حوي في كتاب سیبویھ وأثره في تاریخ الن حو، إعداد: أمان الد ین حتحات؛ إشراف:  - 1

. وتناولت، ضروب االستدالل 1988طارق عبد عون الجنابي (رسالة ماجستیر)، جامعة عدن 

عند غیر الن حاة، واالستدالل عند الن حاة قبل سیبویة، ومنھج سیبویھ في االستدالل في القرآن 

لكریم، والحدیث الش ریف، وكالم العرب، واألمثال، واالستدالل بغیر الن صوص. وأثر استدالل ا

الحدیث الش ریف، والقرآن الكریم،  نصوص  منسیبویھ في تاریخ الن حو وتضم ن: االستدالل ب

 الش عر. و

رب من ل - 2 سان الخالفات الن حوی ة واختیارات أبي حی ان في المنصوبات من كتاب ارتشاف الض 

 ة، إشراف: یحیى عبابنةالعرب. (دراسة تأصیل وتقدیم)، إعداد: بشائر عبد هللا محمود عالون

م. تناولت طبیعة الخالفات الن حوی ة في المنصوبات 1998(رسالة ماجستیر)، جامعة الیرموك، 

                                                
ّجاح،   ))1(( ّغوي، یحیى عبد الرؤوف جبر، مجلة أبحاث الن ّجاح، الّشاھد الل ّغوي، یحیى عبد الرؤوف جبر، مجلة أبحاث الن  ).).313313-263263، (، (66م، عم، ع19921992الّشاھد الل
د رزق. د  ))2(( ر أحم د خض ون، أحم در المص اب ال ي كت عریّة ف واھد الّش د رزق. دالّش ر أحم د خض ون، أحم در المص اب ال ي كت عریّة ف واھد الّش ةالّش وز المعرف ةار كن وز المعرف ان. ط  -ار كن ان. طعّم                                                         11عّم

 ).).1616((  م)،م)،20102010ھـ=ھـ=14311431( ( 
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من كتاب "االرتشاف" واآلراء، والمذاھب الن حویة، وأھمی ة كتاب "االرتشاف" في تطور 

 ء الن حوی ة ونقلھ للخالفات في المنصوبات، ومعناھا وما یندرج تحتھا من أبواب.اآلرا

اء (ت: - 3 ) في "كتابھ معاني القرآن"، دراسة نحوی ة. إعداد: عبد ـھ207الش اھد الش عري عند الفر 

م. إشراف: صباح عطیوي 2005الھادي كاظم كریم الحربي. (رسالة ماجستیر)، جامعة بابل، 

دراسة الش واھد الش عری ة التي تخص المرفوعات، والمنصوبات، والمجرورات عب ود. تناولت 

 من األسماء، من أبواب الن حو.

ات الكتب الن حوی ة ألربعة آالف شاھد شعري. ضبط   - 4 كتاب شرح الش واھد الش عری ة في أم 

سالة اب. مؤسسة الر   ).2007(1بیروت، ط-القواعد وصنعھا وشرحھا: محم د محم د حسن ش ر 

    تناول الش واھد الش عری ة في أم ات الكتب الن حوی ة، وبی ن قضایا الن حو فیھا.

  أهمية الدراسة أهمية الدراسة 

تهدف إلى عرض الشّاهد الشّعري النّحـوي  تهدف إلى عرض الشّاهد الشّعري النّحـوي    فهيفهيعدة جوانب؛ عدة جوانب؛ من من الدراسة الدراسة   هذههذه  تأتي أهميةتأتي أهمية

النّحويـة  النّحويـة    المسألةالمسألةفي األرجوزة " األلفية"، وبيان الظّواهر النّحوية، وموضع الشّاهد. وبعد عرض في األرجوزة " األلفية"، وبيان الظّواهر النّحوية، وموضع الشّاهد. وبعد عرض 

  في الشّاهد الشّعري النّحوي، تسعى لدراسته في مواضع معينة وذلك حسب موضع الشّاهد.  في الشّاهد الشّعري النّحوي، تسعى لدراسته في مواضع معينة وذلك حسب موضع الشّاهد.  

  :يلي وفق ما ة،بخاتمومتبوعة بتمهيد  مسبوقة ،فصول في تمهيد وثالثةراسة الد جاءت و

وجهودهما  ،ندلسي ان األوأبي حي ، ابن مالك :باإلمامين الجليلين اموجز  اتعريف  الت مهيد: ويتضم ن

  .بين الكتب"ومكانته  الكمنهج الس "عريف بكتاب للت  اموجز  اووصف  ،ةحوي الن 

ويتناول الش اهد الش عري  في القضايا اإلسنادي ة، حيث يتم الت عرف إلى المراد ل: الفصل األو 

بالت ركيب اإلسنادي. وعرض الش واهد الش عري ة الن حوي ة التي تدل على الت ركيب اإلسنادي في 

  .  المسألة الن حوي ة فيهالجمل وتوضيحها، وبيان موضع الش اهد، ووجه االستشهاد به، وبيان 

: ويتناول الش اهد االش عري في مكم الت العملي ة اإلسنادي ة، في قضايا الن حو، وهي انيلث الفصل ا

المنصوبات:" المفعول به، المفعول المطلق، المفعول له، المفعول فيه،  والمفعول معه، والحال، 
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الش اهد، والت مييز، والمستثنى، والمنادى، ثم  ذكر الش واهد الن حوي ة، ثم  شرحها، وبيان موضع 

   .    المسألة الن حوي ة فيهووجه االستشهاد به، وبيان 

: ويتناول الشّاهد الشّعري في المجرورات في قضايا النّحـو، وهـي المجـرورات    : ويتناول الشّاهد الشّعري في المجرورات في قضايا النّحـو، وهـي المجـرورات    الثالثالفصل الثّالفصل الثّ

ثـم  ثـم    الواقعة بعد حروف الجر، والكلمات الواقعة موقع المضاف إليه، والمضاف إلى ياء المتكلّم،الواقعة بعد حروف الجر، والكلمات الواقعة موقع المضاف إليه، والمضاف إلى ياء المتكلّم،

المسألة النّحويـة فيـه   المسألة النّحويـة فيـه   ، وبيان موضع الشّاهد، ووجه االستشهاد به، وبيان ، وبيان موضع الشّاهد، ووجه االستشهاد به، وبيان ذكر الشّواهد النّحويةذكر الشّواهد النّحوية

  .  .  أيضاأيضا

  البحث.التي توصل إليها صت لعرض الن تائج فخص ا الخاتمة، أم 
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  الت مهيد:

  ويتضم ن:

  أوالً: التّعريف بابن مالك وجهوده في األلفية.أوالً: التّعريف بابن مالك وجهوده في األلفية.

  النّحوية وكتابه " منهج السالك".النّحوية وكتابه " منهج السالك".  ثانيا: التّعريف بأبي حيان األندلسي وجهودهثانيا: التّعريف بأبي حيان األندلسي وجهوده

  ا: العالقة بين ابن مالك وأبي حي ان األندلسي .ثالث  
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  ة:  ة:  عريف بابن مالك وجهوده في األلفيعريف بابن مالك وجهوده في األلفيأوالً: التّأوالً: التّ

محمئئد بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن مالك الطّاد بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن مالك الطّامحمي الجيي الجيانيـ بفتح الجيم وتشـديد التح بفتح الجيم وتشـديد التح   ))1((  اني ـ تي ة ة تي

ونون نسبة إلى جيوهو نزيل دمشق، ولد سنة ستّمائة أو إحـدى وسـتّمائة.   وهو نزيل دمشق، ولد سنة ستّمائة أو إحـدى وسـتّمائة.   . . ))2((ان بلدة باألندلسان بلدة باألندلسونون نسبة إلى جي

وسمع من جماعة، وأخذ العربية عن غير واحد، وجالس بحلب ابن عمرون وغيـره، وتصـدر   وسمع من جماعة، وأخذ العربية عن غير واحد، وجالس بحلب ابن عمرون وغيـره، وتصـدر   

إلقراء العربية ثم انتقل إلى دمشق، وأقام بها يشغل، ويصنِّف، وتخرج به جماعة كثيرة وخـالف  إلقراء العربية ثم انتقل إلى دمشق، وأقام بها يشغل، ويصنِّف، وتخرج به جماعة كثيرة وخـالف  

ذهب؛ فإنّه كان شافعي المذهب قال الذّهبي: " صـرفَ  ذهب؛ فإنّه كان شافعي المذهب قال الذّهبي: " صـرفَ  المغاربة في حسن الخلق، والسخاء، والمالمغاربة في حسن الخلق، والسخاء، والم

همته إلى إتقان لسان العرب حتّى بلغ فيه الغاية، وأربى على المتقدمين، كان إماما في القـراءات  همته إلى إتقان لسان العرب حتّى بلغ فيه الغاية، وأربى على المتقدمين، كان إماما في القـراءات  

وعللها، وصنَّف فيها قصيدة دالية مرموزة في مقدار الشّاطبية. وأما اللّغة فكان إليه المنتهى فيها وعللها، وصنَّف فيها قصيدة دالية مرموزة في مقدار الشّاطبية. وأما اللّغة فكان إليه المنتهى فيها 

و" أما النَّحو والتَّصريف  فهـو  و" أما النَّحو والتَّصريف  فهـو    ..))3((  ""ر من نقل غريبها، واالطالع على وحشيهار من نقل غريبها، واالطالع على وحشيها، وذلك في اإلكثا، وذلك في اإلكثا

في التّفسير، والحديث، والشّروط، والفروع، وتـراجم النّـاس   في التّفسير، والحديث، والشّروط، والفروع، وتـراجم النّـاس     إمام الدنيا فيهما، وله اليد الطّولىإمام الدنيا فيهما، وله اليد الطّولى

وطبقاتهم، وتواريخهم، وتقييد أسمائهم، خصوصا المغاربة، على ما يتلفّظون به من إمالة وترخيم وطبقاتهم، وتواريخهم، وتقييد أسمائهم، خصوصا المغاربة، على ما يتلفّظون به من إمالة وترخيم 

، وأما أشعار العرب التي يستشهد بها على اللُّغة والنّحو، فكان األئمة األعـالم  ، وأما أشعار العرب التي يستشهد بها على اللُّغة والنّحو، فكان األئمة األعـالم  ))4((  وترقيق ....."وترقيق ....."

  وبسيطةوبسيطة  وطويلةوطويلةتعجبون من أين يأتي بها! وكان نظم الشّعر سهالً عليه: رجزه تعجبون من أين يأتي بها! وكان نظم الشّعر سهالً عليه: رجزه يتحيرون فيه، وييتحيرون فيه، وي

                                                
(ج (ج   بغـداد. بغـداد. –منشورات مكتبة المثنىمنشورات مكتبة المثنىهدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنّفين، إسماعيل باشا البغدادي، هدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنّفين، إسماعيل باشا البغدادي،   ))1((

22 / /130130 .( .( 
  –م). دار الميسـر م). دار الميسـر 10891089العمـاد الحنبلـي(ت:  العمـاد الحنبلـي(ت:  شذرات الذَّهب في أخبار من ذَهب، أبو الفالح عبد الحي بـن  شذرات الذَّهب في أخبار من ذَهب، أبو الفالح عبد الحي بـن    ))2((

 ).).339339/ / 55). (ج ). (ج 19791979  -هـ هـ 13991399((  44بيروت، طبيروت، ط
 ).).339339//55المرجع السابق، (ج المرجع السابق، (ج   ))3((
  –هـ). تحقيق: إحسان عبـاس. دار الثّقافـة   هـ). تحقيق: إحسان عبـاس. دار الثّقافـة   764764ا، محمد بن شاكر الكتبي، (ت: ا، محمد بن شاكر الكتبي، (ت: فوات الوفيات والذيل عليهفوات الوفيات والذيل عليه  ))4((

 ).).7272//44بيروت. (ج بيروت. (ج 
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وغير ذلك؛ هذا مع ما هو عليه من الدين المتين، وصدق اللَّهجة وكثرة النَّوافل، وحسن السـمت  وغير ذلك؛ هذا مع ما هو عليه من الدين المتين، وصدق اللَّهجة وكثرة النَّوافل، وحسن السـمت  

  ..))1((ورقة القلب، وكمال العقل، والوقار والتُّؤدةورقة القلب، وكمال العقل، والوقار والتُّؤدة

جمين ذكروا بعضا منهم، نحـو أبـي صـادق    جمين ذكروا بعضا منهم، نحـو أبـي صـادق    ولَم يحصِ ابن مالك شيوخه، غير أن المترولَم يحصِ ابن مالك شيوخه، غير أن المتر            

ـ   635635)، وأبي الفضل مكرم القُرشَي (ت)، وأبي الفضل مكرم القُرشَي (تــهه632632الحسن بن صباح المخزومي (تالحسن بن صباح المخزومي (ت ـ هـ ) ، وعلـي  ) ، وعلـي  هـ

)، وجـالس  )، وجـالس  هـهـ  646646) ، وابن الحاجب () ، وابن الحاجب (ــهه643643)، وابن يعيش (ت )، وابن يعيش (ت هـهـ  643643محمد السخاوي (تمحمد السخاوي (ت

فقد طلب العلم، فقعد مقعد فقد طلب العلم، فقعد مقعد   )، ثُم قصد دمشق حيثُ ألقى عصا التّرحال،)، ثُم قصد دمشق حيثُ ألقى عصا التّرحال،هـهـ  649649(ت (ت   ابن عمرونابن عمرون

  .  .  ))2((التّدريس، وعظُم شأنه، وأقبل الطّالب عليه، وأفاد من علمه الكثيرالتّدريس، وعظُم شأنه، وأقبل الطّالب عليه، وأفاد من علمه الكثير

" أما اطّالعه على الحديث فكان فيه غاية، وكان أكثر ما يستشهد بالقرآن، فإذا كان مـا   " أما اطّالعه على الحديث فكان فيه غاية، وكان أكثر ما يستشهد بالقرآن، فإذا كان مـا   

  .  .  ))3((فيه شاهد، عدَل إلى الحديث، فإن لم يكن فيه شيء عدَل إلى إشعار العرب ....."فيه شاهد، عدَل إلى الحديث، فإن لم يكن فيه شيء عدَل إلى إشعار العرب ....."

" االعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد"، و" االعتماد فـي نظـائر   " االعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد"، و" االعتماد فـي نظـائر   ابن مالكابن مالك  كتبكتبمن من وو

الظاء والضاد"، واألفعال وتصريفها"، و" إكمال األعالم بمثلث الكالم"، و" ألف اإلبدال"، و" ألفيـة  الظاء والضاد"، واألفعال وتصريفها"، و" إكمال األعالم بمثلث الكالم"، و" ألف اإلبدال"، و" ألفيـة  

  يح لمشـكالت الجـامع الصـحيح للبخـاري"،    يح لمشـكالت الجـامع الصـحيح للبخـاري"،    ححظومة"، و" شواهد التّوضيح والتّصظومة"، و" شواهد التّوضيح والتّصفي النّحو منفي النّحو من

  .  .  ))4((....."....."،،"الضرب في معرفة لسان العرب""الضرب في معرفة لسان العرب"

                                                
ـ   911911ين والنّحاة، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السـيوطي (ت:  ين والنّحاة، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السـيوطي (ت:  بغية الوعاة في طبقات اللُّغويبغية الوعاة في طبقات اللُّغوي  ))1(( ـ هـ ). ). هـ

 ).).109109/ / 11هـ). (جهـ). (ج14251425  -مم20042004((  11بيروت. طبيروت. ط  –تحقيق: مصطفى عبد القادر. دار الكتب العلمية تحقيق: مصطفى عبد القادر. دار الكتب العلمية 
: : منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك، محمد بن يوسف بن علي حيان األندلسـي الغرنـاطي. تحقيـق   منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك، محمد بن يوسف بن علي حيان األندلسـي الغرنـاطي. تحقيـق     ))2((

 ). ). 44/ / 11). (ج). (ج20152015((  11ربد، طربد، طإإ  –س أبو الهيجاء. عالم الكتب الحديث س أبو الهيجاء. عالم الكتب الحديث شريف عبد الكريم النّجار، وٰيشريف عبد الكريم النّجار، وٰي
 ).).408408//33فوات الوفيات (جفوات الوفيات (ج) ) 3((
 ).).130130/ / 22هدية العارفين (ج هدية العارفين (ج   ))4((
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ومن تصانيفه: "سبك المنظوم وفك المختوم"، "والكافية الشّافية" وشرحها، و "الخالصـة"  ومن تصانيفه: "سبك المنظوم وفك المختوم"، "والكافية الشّافية" وشرحها، و "الخالصـة"  

وهي" مختصر الشّافية"، و"فعَل وأفعَل" و "المقدمة األسدية" وصنّفها باسم ولده األسـد، و " عـدة   وهي" مختصر الشّافية"، و"فعَل وأفعَل" و "المقدمة األسدية" وصنّفها باسم ولده األسـد، و " عـدة   

  .  .  ))1((فيما يهمز"، و " إعراب مشكل البخاري"فيما يهمز"، و " إعراب مشكل البخاري"  الالفظ وعمدة الحافظ"، و" النظم األوجزالالفظ وعمدة الحافظ"، و" النظم األوجز

كان ابن مالك ال يحتمل المباحثة ، وال يثبت للمناقشة، ألنّه أخذ هذا العلم بالنّظر بخاصة كان ابن مالك ال يحتمل المباحثة ، وال يثبت للمناقشة، ألنّه أخذ هذا العلم بالنّظر بخاصة 

. في الثّاني عشر مـن شـعبان   . في الثّاني عشر مـن شـعبان   ))3((. توفي بدمشق. توفي بدمشق))2((نفسه، هذا مع كثرة ما اجتباه من ثمرة غرسهنفسه، هذا مع كثرة ما اجتباه من ثمرة غرسه

  .  .  ))4((سنة اثنتين وسبعين وستمائةسنة اثنتين وسبعين وستمائة

ثانيالتّع: التّعااثاني :ان األندلسيريف بأبي حيان األندلسيريف بأبي حي  :  :  

 الشّافعي ين األندلسيان أثير الداإلمام أبو حي انيان الجيد بن يوسف بن علي بن حيمحم الشّافعي ين األندلسيان أثير الداإلمام أبو حي انيان الجيد بن يوسف بن علي بن حيمحم

النّحويخـه، وأديبـه. ولـد      ))5((النّحويثـه، ومقرئـه، ومؤره، ومحده، ومفسرعصره، ولغوي خـه، وأديبـه. ولـد      . نحويثـه، ومقرئـه، ومؤره، ومحده، ومفسرعصره، ولغوي نحوي .

. . ))6((شوال سنة أربع وخمسين وستمائةشوال سنة أربع وخمسين وستمائة  مطَخْشارش، وهي مدينة من حضرة غرناطة،  في آواخرمطَخْشارش، وهي مدينة من حضرة غرناطة،  في آواخربب

  وقد اقترن اسمه في كتب التراجم بألقاب عده منها:  وقد اقترن اسمه في كتب التراجم بألقاب عده منها:  

  . األندلسي: نسبة إلى وطنه الكبير األندلس. . األندلسي: نسبة إلى وطنه الكبير األندلس. 11

. الغرناطي: نسبة إلى مدينة (غرناطة)، وهي قاعدة بالد األندلس، وفيها ولد من ناحية وحـي  . الغرناطي: نسبة إلى مدينة (غرناطة)، وهي قاعدة بالد األندلس، وفيها ولد من ناحية وحـي  22

  .  .  ))7((  من أحيائها تسمى (مطَخْشارش)من أحيائها تسمى (مطَخْشارش)

  جياني: نسبة إلى مدينة (جيان) من أعمال األندلس، وكان يقول: أبي من جيان.  جياني: نسبة إلى مدينة (جيان) من أعمال األندلس، وكان يقول: أبي من جيان.  . ال. ال33

                                                
 ). ). 408408/ /   33فوات الوفيات والذّيل عليهما (جفوات الوفيات والذّيل عليهما (ج  ))1((
 ).).109109/ / 11بغية الوعاة (جبغية الوعاة (ج  ))2((
 ). ). 408408/ / 33فوات الوفيات (جفوات الوفيات (ج  ))3((
 ). ). 112112/ / 11بغية الوعاة (ج بغية الوعاة (ج   ))4((
 ).).152152//22هدية العارفين (جهدية العارفين (ج  ))5((
 ). ). 231231/ / 11بغية الوعاة في طبقات اللُّغويين والنّحاة (جبغية الوعاة في طبقات اللُّغويين والنّحاة (ج) ) 6((
))7((  ) د بن يوسف الغرناطي األندلسيان محمتذكرة النّحاة، أبو حي) د بن يوسف الغرناطي األندلسيان محمتحقيـق: عفيـف عبـد    ). تحقيـق: عفيـف عبـد    ــهه745745  -ــهه654654تذكرة النّحاة، أبو حي .(

 ). ). 99((م). م). 19861986  -هـهـ14061406((11بيروت، طبيروت، ط  -الرحمن. مؤسسة الرسالةالرحمن. مؤسسة الرسالة
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  .  .  ))1((ة) من البربر، وكانوا بفلسطينة) من البربر، وكانوا بفلسطينززي: نسبة إلى قبيلة (نفي: نسبة إلى قبيلة (نفززفف. النِّ. الن44ِّ

أفرادا وجمعـا، ثـم   أفرادا وجمعـا، ثـم     بن عبد اهللابن عبد اهللا  عبد الحق بن عليعبد الحق بن علي  أبي محمدأبي محمد  قرأ القرآن على الخطيبقرأ القرآن على الخطيب

الحـافظ أبـي   الحـافظ أبـي     الخطيبالخطيب  ، ثم على، ثم علىالمعروف بالطّباع بغرناطةالمعروف بالطّباع بغرناطة  على الخطيب أبي جعفر ابن الطّباععلى الخطيب أبي جعفر ابن الطّباع

أبي األحوص بمالقة، وسمع الكثيـر بـبالد األنـدلس    أبي األحوص بمالقة، وسمع الكثيـر بـبالد األنـدلس    عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن محمد بن بن بن   الحسينالحسين  عليعلي

ـ المرالمر  ي بن يحيـى ي بن يحيـى ت على عبد النّصير بن علت على عبد النّصير بن علاءااءاأ القرأ القروأفريقية، ثم قدم اإلسكندرية، فقروأفريقية، ثم قدم اإلسكندرية، فقر ـ ي ، ، ييوطوطي

  .  .  ))2((  وبمصر على أبي طاهر إسماعيل بن عبد اهللاوبمصر على أبي طاهر إسماعيل بن عبد اهللا

ومما يدل على شَغَفه في البحث عن العلم واهتمامه بأذكياء العلم، ما قال الصفدي: "لـم  ومما يدل على شَغَفه في البحث عن العلم واهتمامه بأذكياء العلم، ما قال الصفدي: "لـم  

غل، أو يكتب، أو ينظر في كتاب، ولم أره على غير ذلك. وكـان لـه   غل، أو يكتب، أو ينظر في كتاب، ولم أره على غير ذلك. وكـان لـه   تتأره قط إالّ يسمع، أو يشأره قط إالّ يسمع، أو يش

  ."  ."  ))3((إقبال على أذكياء الطّلبة يعظهم وينوه بقدرهم......إقبال على أذكياء الطّلبة يعظهم وينوه بقدرهم......

وكان كثير النّظم في األشعار والموشحات وكان ثبتًا فيما ينقله عارفًا باللّغة. وأما النّحـو  وكان كثير النّظم في األشعار والموشحات وكان ثبتًا فيما ينقله عارفًا باللّغة. وأما النّحـو  

والتّصريف فهو اإلمام المطلق فيهما، خدم هذا الفن أكثر عمره حتى صار ال يـذكر أحـد فـي    والتّصريف فهو اإلمام المطلق فيهما، خدم هذا الفن أكثر عمره حتى صار ال يـذكر أحـد فـي    

وتـراجم النّـاس، ومعرفـة    وتـراجم النّـاس، ومعرفـة    أقطار األرض فيهما غيره، وله اليد الطّولى في التّفسير، والحديث، أقطار األرض فيهما غيره، وله اليد الطّولى في التّفسير، والحديث، 

. وهو الّذي جسر النّاس على مصنّفات ابن مالك، ورغّـبهم فـي   . وهو الّذي جسر النّاس على مصنّفات ابن مالك، ورغّـبهم فـي   ))4((خصوصا المغاربةخصوصا المغاربةبقاتهم، بقاتهم، طط

قراءتها، وشرح لهم غامضها، وخاض بهم لججها. وكان يقول عن مقدمة ابن الحاجـب : نحـو   قراءتها، وشرح لهم غامضها، وخاض بهم لججها. وكان يقول عن مقدمة ابن الحاجـب : نحـو   

. وفتح لهم مقفلها، والتزم أن ال يقرئ أحدا إالّ إن كـان فـي كتـاب" سـيبويه"، أو "     . وفتح لهم مقفلها، والتزم أن ال يقرئ أحدا إالّ إن كـان فـي كتـاب" سـيبويه"، أو "     ))5((الفقهاءالفقهاء

                                                
التّذييل والتّكميل في شرح التّسهيل، اختيارات أبي حيان النّحوية في كتابـه. أحمـد عبـد اهللا القاضـي. دار     التّذييل والتّكميل في شرح التّسهيل، اختيارات أبي حيان النّحوية في كتابـه. أحمـد عبـد اهللا القاضـي. دار       ))1((

 ). ). 4141عمان. (عمان. (  –البازوري البازوري 
الدّرر الكامنة في أعيان المائة الثّامنة، شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد الشّـهير بـابن   الدّرر الكامنة في أعيان المائة الثّامنة، شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد الشّـهير بـابن     ))2((

 ).).302302/ / 44بيروت. (جبيروت. (ج  –). دار إحياء التّراث العربي ). دار إحياء التّراث العربي ــهه852852حجر العسقالني (ت: حجر العسقالني (ت: 
 ). ). 303303//33المرجع السابق (جالمرجع السابق (ج  ))3((
 ). ). 303303/ / 44الدرر الكامنة في أعيان المائة الثّامنة (جالدرر الكامنة في أعيان المائة الثّامنة (ج  ))4((
 ).).232232/ / 11بغية الوعاة في طبقات اللُّغويين والنّحاة (جبغية الوعاة في طبقات اللُّغويين والنّحاة (ج  ))5((
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الزم الشّيخ بهاء الدين بـن النّحـاس،   الزم الشّيخ بهاء الدين بـن النّحـاس،     بالدبالدالالل" البن مالك، أو في مصنّفاته. ولما قدم من ل" البن مالك، أو في مصنّفاته. ولما قدم من التّسهيالتّسهي

  .  .  ))1((رحمه اهللا تعالى، وأخذ عنه كتب األدبرحمه اهللا تعالى، وأخذ عنه كتب األدب

ة على التّعرض لألسـتاذ أبـي   ة على التّعرض لألسـتاذ أبـي   يبيبببششالالعن غرناطة: " أنّه حملته حدة عن غرناطة: " أنّه حملته حدة   وكان سبب رحلتهوكان سبب رحلته

ير وحشة، فنال منه، وتصـدى  ير وحشة، فنال منه، وتصـدى  بن الزببن الزببن الطّباع، وقد وقعت بينه وبين أستاذه أبي جعفر بن الطّباع، وقد وقعت بينه وبين أستاذه أبي جعفر ااجعفر جعفر 

تأليف في الرد عليه، وتكذيب روايته، فرفع أمره للسـلطان بغرناطـة، فانتصـر لـه، وأمـر      تأليف في الرد عليه، وتكذيب روايته، فرفع أمره للسـلطان بغرناطـة، فانتصـر لـه، وأمـر      لل

بإحضاره وتنكيله فاختفى، ثم أجاز البحر مختفيا، ولحق بالمشرق ، وتكررت رحلته إلى أن حـلَّ  بإحضاره وتنكيله فاختفى، ثم أجاز البحر مختفيا، ولحق بالمشرق ، وتكررت رحلته إلى أن حـلَّ  

  .  .  ))2((بالديار المصرية......" بالديار المصرية......" 

بالروايات، وسمع الحديث بجزيرة األندلس، وبالد إفريقيـة، وثغـر   بالروايات، وسمع الحديث بجزيرة األندلس، وبالد إفريقيـة، وثغـر   قرأ أبو حيان القرآن قرأ أبو حيان القرآن 

. وسمع الحديث من . وسمع الحديث من ))3((اإلسكندرية، وبالد مصر، والحجاز، وحصل اإلجازات من الشّام والعراقاإلسكندرية، وبالد مصر، والحجاز، وحصل اإلجازات من الشّام والعراق

بـي األحـوص، والرضـى،    بـي األحـوص، والرضـى،    مجموعة كبيرة من الشّيوخ منهم: " أبو الحسين بن ربيع، وابـن أ مجموعة كبيرة من الشّيوخ منهم: " أبو الحسين بن ربيع، وابـن أ 

هم. وأجاز له خَلْق من المغرب والمشرق؛ منهم الشّـرف  هم. وأجاز له خَلْق من المغرب والمشرق؛ منهم الشّـرف  ، والقسطالني...... وغير، والقسطالني...... وغيروالشّاطبي، والشّاطبي، 

الدمياطي، والتّقي بن رزين، وأبو اليمن بن عساكر. وأكب على طلب الحديث وأتقنه وبرع فيه، الدمياطي، والتّقي بن رزين، وأبو اليمن بن عساكر. وأكب على طلب الحديث وأتقنه وبرع فيه، 

وفي التّفسير، والعربية، والقراءات، واألدب، والتّاريخ، واشتهر اسمه وطار صيته وأخـذ عنـه   وفي التّفسير، والعربية، والقراءات، واألدب، والتّاريخ، واشتهر اسمه وطار صيته وأخـذ عنـه   

  .  .  ))4((أكابر عصره. أكابر عصره. 

فسير بالمنصورية واإلقراء بجامع األقمر، وكانت عبارته فصيحة، لكنّـه  فسير بالمنصورية واإلقراء بجامع األقمر، وكانت عبارته فصيحة، لكنّـه  تولى تدريس التِّتولى تدريس التِّ

  .  .  ))5((في غير القرآن يعقد القاف قريبا من الكاففي غير القرآن يعقد القاف قريبا من الكاف

  
                                                

 ). ). 7272//44فوات الوفيات (ج فوات الوفيات (ج   ))1((
 ). ). 304304/ / 44الدرر الكامنة في أعيان المائة الثّامنة (ج الدرر الكامنة في أعيان المائة الثّامنة (ج   ))2((
 ). ). 7272/ / 44فوات الوفيات (ج فوات الوفيات (ج   ))3((
 ).).231231/ / 11بغية الوعاة في طبقات اللُّغويين والنّحاة (جبغية الوعاة في طبقات اللُّغويين والنّحاة (ج  ))4((
 ))306306//11(ج(ج  المرجع نفسهالمرجع نفسه  ))5((
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  صفاته:  صفاته:  

  ،،دع الفلسفية واالعتزال والتّجسـيم دع الفلسفية واالعتزال والتّجسـيم كان أبو حيان صدوقًا حجة ثبتًا سالما في العقيدة من البكان أبو حيان صدوقًا حجة ثبتًا سالما في العقيدة من الب            

وجرى على مذهب األدب في الميل إلى محاسن الشّباب، ومال إلى مذهب أهل الظّـاهر، وإلـى   وجرى على مذهب األدب في الميل إلى محاسن الشّباب، ومال إلى مذهب أهل الظّـاهر، وإلـى   

محبة علي بن أبي طالب، والتّجافي عمن قاتله، وكان يتأول قولـه: ال يحبـك إال مـؤمن، وال    محبة علي بن أبي طالب، والتّجافي عمن قاتله، وكان يتأول قولـه: ال يحبـك إال مـؤمن، وال    

غضك إال منافق. وكان كثير الخشوع يبكي عند قراءة القرآن وعند األبيات الغزلية، وامتدحـه  غضك إال منافق. وكان كثير الخشوع يبكي عند قراءة القرآن وعند األبيات الغزلية، وامتدحـه  ببيي

ن منهم ابن عبد الظّاهر وشافع، والصدران الوكيل والشّرف بن الوحيد، والنّجم الطـوفي..  ن منهم ابن عبد الظّاهر وشافع، والصدران الوكيل والشّرف بن الوحيد، والنّجم الطـوفي..  األعيااألعيا

. قال األدفوي: "وكان يفخر بالبخل كما يفخر النّاس بالكرم، وكان شيخًا طواالً، حسن . قال األدفوي: "وكان يفخر بالبخل كما يفخر النّاس بالكرم، وكان شيخًا طواالً، حسن ))1((وغيرهموغيرهم

  .  .  ))2((لشّعرلشّعرالنّغمة، مليح الوجه، ظاهر اللّون، مشربا بحمرة، منور الشَّيبة، كبير اللّحية، مسترسل االنّغمة، مليح الوجه، ظاهر اللّون، مشربا بحمرة، منور الشَّيبة، كبير اللّحية، مسترسل ا

بمنزله خارج باب البحر بالقاهرة، فـي يـوم السـبت بعـد     بمنزله خارج باب البحر بالقاهرة، فـي يـوم السـبت بعـد       –رحمه اهللا تعالى رحمه اهللا تعالى   –توفّي توفّي 

مائة، ودفن في الغـد بمقبـرة   مائة، ودفن في الغـد بمقبـرة   العصر، في الثّامن والعشرين من صفر سنة خمس وأربعين وسبعالعصر، في الثّامن والعشرين من صفر سنة خمس وأربعين وسبع

ة خارج باب النّصر، وصلّي عليه بالجامع األموي بدمشق صالة الغائب في شهر ربيـع  ة خارج باب النّصر، وصلّي عليه بالجامع األموي بدمشق صالة الغائب في شهر ربيـع  فيفيالصوالصو

  ..))3((اآلخراآلخر

" البحر المحيط" في تفسير القرآن العظيم، و" إتحاف األريب بما في القـرآن  " البحر المحيط" في تفسير القرآن العظيم، و" إتحاف األريب بما في القـرآن  وله من التّصانيف: وله من التّصانيف:   

من الغريب"، وكتاب " اإلسفار الملخّص من كتاب الصفّار" شرح لكتـاب "سـيبويه"، وكتـاب "    من الغريب"، وكتاب " اإلسفار الملخّص من كتاب الصفّار" شرح لكتـاب "سـيبويه"، وكتـاب "    

التَّجريد لكتاب سيبويه"، وكتاب" التّذييل والتّكميل في شرح التّسهيل"، وكتاب " التنخيل الملخّـص  التَّجريد لكتاب سيبويه"، وكتاب" التّذييل والتّكميل في شرح التّسهيل"، وكتاب " التنخيل الملخّـص  

سهيل"، وكتاب " التّذكرة "، وكتاب " المبدع في التّصـريف"، وكتـاب " الموفـور"،    سهيل"، وكتاب " التّذكرة "، وكتاب " المبدع في التّصـريف"، وكتـاب " الموفـور"،    من شرح التّمن شرح التّ

                                                
 ).).306306/ / 44الدرر الكامنة في أعيان الثّامنة (ج الدرر الكامنة في أعيان الثّامنة (ج   ))1((
 ).).306306/ / 11بغية الوعاة في طبقات اللّغويين والنّحاة (جبغية الوعاة في طبقات اللّغويين والنّحاة (ج  ))  2((
). تحقيق: علي أبـو زيـد،   ). تحقيق: علي أبـو زيـد،   764764ك الصفدي (ت: ك الصفدي (ت: يبيبأعيان العصر وأعوان النّصر، صالح الدين بن خليل بن أأعيان العصر وأعوان النّصر، صالح الدين بن خليل بن أ  ))3((

                        دمشـق. دمشـق.   –المبارك. دار الفكـر  المبارك. دار الفكـر    القادرالقادر  محمد، قدم له: مازن عبدمحمد، قدم له: مازن عبدنبيل أبو عمشة، محمد موعد، محمود سالم نبيل أبو عمشة، محمد موعد، محمود سالم 
 ). ). 227227/ / 55م). (جم). (ج19981998((11ط ط 
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، "ارتشاف الضرب مـن  ، "ارتشاف الضرب مـن  وكتاب " الفصل في اإلحسان"، وكتاب" منطق الخرس في لسان الفرس"وكتاب " الفصل في اإلحسان"، وكتاب" منطق الخرس في لسان الفرس"

  .  .  ))1((وغيرها وغيرها   ............لسان العربلسان العرب

ـ ومما لم يكومما لم يك ـ مل تصنيفه، كتاب "مسلك الرشد في تجريد مسائل نهاية ابن رشد"، وكت اب " اب " مل تصنيفه، كتاب "مسلك الرشد في تجريد مسائل نهاية ابن رشد"، وكت

منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك"، وهو موضوع الدراسة. و" نهايـة اإلعـراب فـي    منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك"، وهو موضوع الدراسة. و" نهايـة اإلعـراب فـي    

علمي التّصريف واإلعراب" رجز، و" مجاني الهصر فـي آداب وتـواريخ أهـل العصـر"، و"     علمي التّصريف واإلعراب" رجز، و" مجاني الهصر فـي آداب وتـواريخ أهـل العصـر"، و"     

خالصة التّبيان في علمي البديع والبيان"، رجز، و" نور الغَبش في لسان الحبش"، و"المخبور في خالصة التّبيان في علمي البديع والبيان"، رجز، و" نور الغَبش في لسان الحبش"، و"المخبور في 

  .  .  ))2((ان اليخمور"ان اليخمور"لسلس

ك؛ ليتصرف إلى إتمـام كتبـه   ك؛ ليتصرف إلى إتمـام كتبـه   ويظهر أن أبا حيان توقف عن إكمال شرح ألفية ابن مالويظهر أن أبا حيان توقف عن إكمال شرح ألفية ابن مال

فقد ذكر"منهج السالك" في كتبه الكاملة " كالتّذييل والتّكميـل"، و" البحـر المحـيط" و "    فقد ذكر"منهج السالك" في كتبه الكاملة " كالتّذييل والتّكميـل"، و" البحـر المحـيط" و "      ؛؛األخرىاألخرى

اب" منهج السالك"، اب" منهج السالك"، االرتشاف"، و" التّدريب في شرح التّقريب". وكان يأمل أن يعود إلى إكمال كتاالرتشاف"، و" التّدريب في شرح التّقريب". وكان يأمل أن يعود إلى إكمال كت

  .  .  ))3((ولكن منيته عاجلتهولكن منيته عاجلته

الك في الكالم على ألفيكتاب" منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك":  ة ابن مالك":  كتاب" منهج الس  

  بن مالك " الكافية الشّافية " وهي أرجوزة نحوية في ثالثة آالف بيت أولها:   بن مالك " الكافية الشّافية " وهي أرجوزة نحوية في ثالثة آالف بيت أولها:   ااألف ألف 

  نوى إفادة بما فيه اجتهدنوى إفادة بما فيه اجتهد                  قال ابن مالك محمد وقدقال ابن مالك محمد وقد

    توفيق من وفقه لحمدهتوفيق من وفقه لحمده                                الحمد هللا اّلذي من رفده  الحمد هللا اّلذي من رفده  

ثم شرحها بشرح سماه: " الوافية "، وعلَّق عليه ببعض الفوائد النّحوية، وتوجد فـي دار  ثم شرحها بشرح سماه: " الوافية "، وعلَّق عليه ببعض الفوائد النّحوية، وتوجد فـي دار  

الكتب بالقاهرة نسخة من "الكافية الشّافية"، ونسخة من "الوافية". ولخّص ابن مالك كافيته في نحو الكتب بالقاهرة نسخة من "الكافية الشّافية"، ونسخة من "الوافية". ولخّص ابن مالك كافيته في نحو 

                                                
انظـر: فـوات الوفيـات    انظـر: فـوات الوفيـات      لمعرفة المزيد من تصانيف أبي حيان؛لمعرفة المزيد من تصانيف أبي حيان؛  )،)،346346//55أعيان العصر وأعوان النّصر، (جأعيان العصر وأعوان النّصر، (ج  ))1((

   ).).7373/ / 44(ج(ج
 ).).346346//55أعيان العصر وأعوان النّصر (جأعيان العصر وأعوان النّصر (ج  ))2((
   ).).124124( (   ه).ه).14251425م_ م_ 20042004((11النّحوي، خديجة الحديثي. مكتبة النّهضة_ بغداد، طالنّحوي، خديجة الحديثي. مكتبة النّهضة_ بغداد، طأبو حيان أبو حيان   ))3((
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استن نظم قواعد النّحـو والصـرف بعـالم    استن نظم قواعد النّحـو والصـرف بعـالم    ألف بيت في الخالصة المشهورة بـ " األلفية"، وقد ألف بيت في الخالصة المشهورة بـ " األلفية"، وقد 

ن ألفيته أحسـن   ن ألفيته أحسـن   إإنحوي قبله؛ هو ابن معطي الّذي اعترف له ابن مالك بفضيلة السبق، وإن قال نحوي قبله؛ هو ابن معطي الّذي اعترف له ابن مالك بفضيلة السبق، وإن قال 

  من ألفية سابقه، يقول:  من ألفية سابقه، يقول:  

ــي أل أأوو ــتعين اهللا فـ ــي أل سـ ــتعين اهللا فـ ــففسـ ــيـ               ههيـ

ـ     ــا محويــ ــو بهـ ــد النّحـ ـ  مقاصـ ــا محويــ ــو بهـ ــد النّحـ   ههمقاصـ
  

ــتُتُ ــقَ ــظ  ببررقَ ــى بلف ــظاألقص ــى بلف ــوجزِ  األقص ــوجزِم           م

  وتبســـط البـــذل بــــوعدزِزِــمنجـــمنجـــ  وتبســـط البـــذل بــــوعد  
  

ــخط  ــر س ــا بغي ــي رض ــخط وتقتض ــر س ــا بغي ــي رض   وتقتض
  

ـ      ــن معطـ ـــة اب ـّ ــة ألفيــ ـ   فائق ــن معطـ ـــة اب ـّ ــة ألفيــ   ـيـيفائق
  

ــو بِ ــو بِوه ــوه ــس سببقق  ــائز ــائزح ــيال  ح ــيالتفض   تفض
  

  ــتوجب ــتوجبمس ــائي  مس ــائيثن ـــالجمــيالجمــي  ثن ـــــــ   الالــــ
  

واهللا يقضـــي بهبـــات وافـــره  واهللا يقضـــي بهبـــات وافـــره  
  

ــر     ــات اآلخ ــي درج ــه ف ــي ول ــر  ل ــات اآلخ ــي درج ــه ف ــي ول   ))1((  ههل
        

  والغرض الذي دفَعه إلى إنشاء هذا الشّرح لخَّصه في ثالثة مقاصد:  والغرض الذي دفَعه إلى إنشاء هذا الشّرح لخَّصه في ثالثة مقاصد:              

ن مقيد أطلقه، وواضح أغلقه، ومخصصٍ عممه، ومعينٍ أبهمـه، ومفَصـٍل أجملَـه،    ن مقيد أطلقه، وواضح أغلقه، ومخصصٍ عممه، ومعينٍ أبهمـه، ومفَصـٍل أجملَـه،    يياألول: تبياألول: تبي

 .لَهزٍ طَووجوم .لَهزٍ طَووجتُه ووومسبتُه الثّاني: التّنبيه على الخالف الواقع في األحكام، ونسبإلى مـن  إلى مـن    –إن أمكن إن أمكن   –الثّاني: التّنبيه على الخالف الواقع في األحكام، ون

فه بآخر وجِد فيه فه بآخر وجِد فيه ردردعليه واإلجماع، ويعليه واإلجماع، ويقع االتَّفاق قع االتَّفاق ذهب إليه من األئمة األعالم، فإنّه يذْكُر حكما وذهب إليه من األئمة األعالم، فإنّه يذْكُر حكما و

ويثيـر  ويثيـر    عطَالً، فَيكتسي محيا جماله غَممـا، عطَالً، فَيكتسي محيا جماله غَممـا،   ةةيياالختالف والنِّزاع، فيرسُل ذَِلك همالً، ويبدلُه بحلْاالختالف والنِّزاع، فيرسُل ذَِلك همالً، ويبدلُه بحلْ

ما، وربما اختار ما ليس بالمختار، وال بالمشهورِ، وتَرك مـا عليـه العمـُل مـن     ما، وربما اختار ما ليس بالمختار، وال بالمشهورِ، وتَرك مـا عليـه العمـُل مـن     ممالنّاظر فيه غُالنّاظر فيه غُ

، مقتفيا في ذلك مقالة كوفي ضعيف األقوال، أو بصري لم ينسج لـه لشـذوذه   ، مقتفيا في ذلك مقالة كوفي ضعيف األقوال، أو بصري لم ينسج لـه لشـذوذه   جمهورجمهورمذاهب المذاهب ال

وبانيا قواعد على نادر في المنقول، وشاذ في القياس خارج عن األصول، وأثر لـم  وبانيا قواعد على نادر في المنقول، وشاذ في القياس خارج عن األصول، وأثر لـم    على منوال،على منوال،

: حـلُّ  : حـلُّ  الثالثثّثّالالوو  ة والسالم، فيصح االحتجاج به في النّقول.ة والسالم، فيصح االحتجاج به في النّقول.يصح أنّه من لفظ الرسول عليه الصاليصح أنّه من لفظ الرسول عليه الصال

  ..))2((يهجس في أنفس النَّشْأة من مشْكالتها، وفَتْح ما يلْبس من مقفَالتهايهجس في أنفس النَّشْأة من مشْكالتها، وفَتْح ما يلْبس من مقفَالتها  ماما

                                                
))1((   ان األندلسيأبو حي ان األندلسيأبو حي ) )123123 .( .( 
 ). ). 3434/ / 11منهج السالك في الكالم على الفية ابن مالك (جمنهج السالك في الكالم على الفية ابن مالك (ج  ))2((
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أما العنوان فقد ذكر أبو حيان سبب اختياره، إذ يقول:" ولما فتحتُ بهذا الكتاب مـن مقفـل   أما العنوان فقد ذكر أبو حيان سبب اختياره، إذ يقول:" ولما فتحتُ بهذا الكتاب مـن مقفـل               

السالك" فـي الكـالم   السالك" فـي الكـالم   " منهج " منهج بـبـ  هذه األلفية مرتَجا، وأوضحتُ بِه ِلسالكي هذا الفن منهجا، سميتههذه األلفية مرتَجا، وأوضحتُ بِه ِلسالكي هذا الفن منهجا، سميته

    فنجد من العنوان أنّه يعمد إلى فكفكة األرجوزة، وتوضيح جوانبها.    فنجد من العنوان أنّه يعمد إلى فكفكة األرجوزة، وتوضيح جوانبها.      ..))1((على ألفية ابن مالك"على ألفية ابن مالك"

  محققا الكتاب في ثالثة مقاصـد، محققا الكتاب في ثالثة مقاصـد،   التي لخصهاالتي لخصهاحيان مقصده من شرحه لأللفية، حيان مقصده من شرحه لأللفية،   ووأبأب  فذكرفذكر

  ،،ريف عبد الكريم النّجارريف عبد الكريم النّجارالمقدمة التي قام بها المحققان وهما: األستاذ الدكتور شالمقدمة التي قام بها المحققان وهما: األستاذ الدكتور شوذكر منهجه في وذكر منهجه في 

" هذه هي المقاصد الّتي بنى عليها أبو حيان شَرحه، فهو يعمد إلـى  " هذه هي المقاصد الّتي بنى عليها أبو حيان شَرحه، فهو يعمد إلـى    ؛؛أبو الهيجاءأبو الهيجاء  ياسينياسينوالدكتور والدكتور 

ل منها على الطّالّب. علـى أن  ل منها على الطّالّب. علـى أن  ة غوامضها، ويحلُّ ما ُأشْكَة غوامضها، ويحلُّ ما ُأشْكَفَكْفَكة األرجوزة وإنارة جوانبها، وتجليفَكْفَكة األرجوزة وإنارة جوانبها، وتجلي

وقع فيه ابن مالك مـن الزلـل، وخَلْطـه المـذاهب،     وقع فيه ابن مالك مـن الزلـل، وخَلْطـه المـذاهب،       المقصد األسمى الّذي نهض به إنَّما هو ماالمقصد األسمى الّذي نهض به إنَّما هو ما

  ..))2((ومساواتُه الشّاذَّ بالمقيس، مقتفيا الضعيف من األقوالومساواتُه الشّاذَّ بالمقيس، مقتفيا الضعيف من األقوال

ة مـن مشْـكالتها،   ة مـن مشْـكالتها،   أأ" حلُّ ما يهجس في أنفس النَّشْ" حلُّ ما يهجس في أنفس النَّشْوينبغي أن نقف على قول أبي حيان: وينبغي أن نقف على قول أبي حيان: 

ك الصفدي أن أبا حيـان: " هـو الَـذي    ك الصفدي أن أبا حيـان: " هـو الَـذي    يبيب" لنعلم أن قول تلميذه ابن أ" لنعلم أن قول تلميذه ابن أ  وفَتح ما يلْبس من مقفَالتهاوفَتح ما يلْبس من مقفَالتها

جسر النّاس على مصنّفات الشّيخ جمال الدين بن مالك رحمه اهللا، ورغَّبهم في قراءتها، وشـرح  جسر النّاس على مصنّفات الشّيخ جمال الدين بن مالك رحمه اهللا، ورغَّبهم في قراءتها، وشـرح  

ال يستوي مع قول أبي حيـان هـذا،   ال يستوي مع قول أبي حيـان هـذا،     ،،))3((لهم غامضها، وخاض في فهم لججها، وفتح لهم مقفلها"لهم غامضها، وخاض في فهم لججها، وفتح لهم مقفلها"

م على هـذه األرجـوزة، وحـاجتهم إليهـا قبـل      م على هـذه األرجـوزة، وحـاجتهم إليهـا قبـل      وال يركن إليه، فهو يقر ههنا إقبال طلبة العلوال يركن إليه، فهو يقر ههنا إقبال طلبة العل

  ..))4((شرحهاشرحها

جاه ابن مالك؛ فهو الّذي شـجع النّـاس علـى     جاه ابن مالك؛ فهو الّذي شـجع النّـاس علـى     تُتُنا من المقدمة موقف أبي حيان نا من المقدمة موقف أبي حيان فيتّضح لفيتّضح ل

كتبه ومصنّفاته، ورغّبهم في قراءتها، ووضح لهم ما يحتاج إلى توضيح، ودخل فـي لججهـا،   كتبه ومصنّفاته، ورغّبهم في قراءتها، ووضح لهم ما يحتاج إلى توضيح، ودخل فـي لججهـا،   
                                                

 ). ). 1414/ / 11(ج(ج  منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالكمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك  ))1((
 ).).1414/ / 11(ج (ج   المصدر السابقالمصدر السابق  ))2((
هـ). تحقيق: طارق طنطـا.  هـ). تحقيق: طارق طنطـا.  764764  –  ــهه696696نَكْتُ الهِميانِ في نُكَت العميان، صالح الدين بن أبيك الصفدي (نَكْتُ الهِميانِ في نُكَت العميان، صالح الدين بن أبيك الصفدي () ) 3((

   ..))238238القاهرة.( القاهرة.(   –دار الطّالئع دار الطّالئع 
 ..))1515/ / 11منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج   ))4((
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واالسـتفادة  واالسـتفادة    وطالب العلم دراسـة مؤلفاتـه  وطالب العلم دراسـة مؤلفاتـه  حتى يسهل للقراء حتى يسهل للقراء وفتح لهم ما يحتاج إلى توضيح . وفتح لهم ما يحتاج إلى توضيح . 

  .  .  منهامنها

ة ابن مالـك"، نشـر   ة ابن مالـك"، نشـر   كتاب "منهج السالك في الكالم على ألفيكتاب "منهج السالك في الكالم على ألفييجدر اإلشارة إليه أن يجدر اإلشارة إليه أن ومما ومما 

بتحقيق المستشـرق  بتحقيق المستشـرق    ،،مم19471947أول مرة في الجمعية الشّرقية األمريكية، نيوهافن كونكتيكي، سنة أول مرة في الجمعية الشّرقية األمريكية، نيوهافن كونكتيكي، سنة 

هي أطول نسخة لهذا الكتـاب وصـلت إلينـا،    هي أطول نسخة لهذا الكتـاب وصـلت إلينـا،      سيدي جالزر، معتمدا على نسخة الجزائر الّتيسيدي جالزر، معتمدا على نسخة الجزائر الّتي

فالكتاب لم يكتمل بكالم من جاء بعده من تالميذه، لكن نسخة الجزائر هي أطول نسخة وصـلت  فالكتاب لم يكتمل بكالم من جاء بعده من تالميذه، لكن نسخة الجزائر هي أطول نسخة وصـلت  

فالمستشرق لم يقُم إلّا بطباعة الكتاب كما هو في المخطوط دون فحص وتمحـيص؛ لـذلك   فالمستشرق لم يقُم إلّا بطباعة الكتاب كما هو في المخطوط دون فحص وتمحـيص؛ لـذلك   . . إليناإلينا

ط، وأخطاء الطّباعـة الكثيـرة التـي    ط، وأخطاء الطّباعـة الكثيـرة التـي    جاء فيه النّقص في الفقرات، واالختالف في قراءة المخطوجاء فيه النّقص في الفقرات، واالختالف في قراءة المخطو

ذلك حقق الكتاب مرة أخرى على يد األستاذ الدكتور عبـد الكـريم   ذلك حقق الكتاب مرة أخرى على يد األستاذ الدكتور عبـد الكـريم   شوهت صورة الكتاب. وبعد شوهت صورة الكتاب. وبعد 

          .  .  ))1((هـهـ14361436النّجار، والدكتور ياسين أبو الهيجاء، في األول من محرم سنة النّجار، والدكتور ياسين أبو الهيجاء، في األول من محرم سنة 

  :ان األندلسيثالثًا: العالقة بين ابن مالك وأبي حي  :ان األندلسيثالثًا: العالقة بين ابن مالك وأبي حي  

عني أبو حيان بعلمين من أعالم النّحو بشكل خاص، وأفرد لهما شطرا عريضـا مـن   عني أبو حيان بعلمين من أعالم النّحو بشكل خاص، وأفرد لهما شطرا عريضـا مـن   

فضالً فضالً   –حياته وإنتاجه العلمي، وهما ابن عصفور، وابن مالك. وقد تَبدى اهتمامه بابن عصفور حياته وإنتاجه العلمي، وهما ابن عصفور، وابن مالك. وقد تَبدى اهتمامه بابن عصفور 

ع" و "شرح ع" و "شرح في شرحه وتعليقه على" المقرب" و " الممتفي شرحه وتعليقه على" المقرب" و " الممت  –عن نقوالته الجمة عنه في كُّل تصانيفه عن نقوالته الجمة عنه في كُّل تصانيفه 

الـذي كـان ال   الـذي كـان ال     ""الجمل". حيث كان أبو حيان مالزما لكتب ابن عصفور، وال سيما كتابه" الممتعالجمل". حيث كان أبو حيان مالزما لكتب ابن عصفور، وال سيما كتابه" الممتع

يفارقه كما يذكر صاحب" مفتاح السعادة". وقد لخّص هذه الكتاب بكتاب سماه" المبدع الملخّـص  يفارقه كما يذكر صاحب" مفتاح السعادة". وقد لخّص هذه الكتاب بكتاب سماه" المبدع الملخّـص  

  ..))2((في الممتع"في الممتع"

                                                
 ..))11/ / 11(ج (ج منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك   ))1((
 ). ). 1313/ / 11(ج(ج  المصدر السابقالمصدر السابق  ))2((
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أما العلَم اآلخر المعاصر ألبي حيان، فهو ابن مالك الطّائي، فاعتنى أبـو حيـان بكتبـه    أما العلَم اآلخر المعاصر ألبي حيان، فهو ابن مالك الطّائي، فاعتنى أبـو حيـان بكتبـه    

اعتناء كبيرا فشرح ألفيته في كتاب سماه" منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك"، وشـرح  اعتناء كبيرا فشرح ألفيته في كتاب سماه" منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك"، وشـرح  

سـهيل"، و"  سـهيل"، و"  كتاب " التَّسهيل"،  واعتنى به وألّف عليه ثالثة كتب هي:" التّخييل الملخص مـن التّ كتاب " التَّسهيل"،  واعتنى به وألّف عليه ثالثة كتب هي:" التّخييل الملخص مـن التّ 

والتّذييل والتّكميل في شرح التّسهيل"، وال يزال الكتاب األخير في دور النّشر بأجزائـه الكثيـرة   والتّذييل والتّكميل في شرح التّسهيل"، وال يزال الكتاب األخير في دور النّشر بأجزائـه الكثيـرة   

و" التَّلخيص"، و" التّذييل والتّكميل". وهذا خير شاهد على اهتمام أبي حيان بابن مالـك  و" التَّلخيص"، و" التّذييل والتّكميل". وهذا خير شاهد على اهتمام أبي حيان بابن مالـك    الضخمة.الضخمة.

ايـة بكتـب ابـن مالـك     ايـة بكتـب ابـن مالـك     من خالل شرحه لكتبه، وكان غرض أبي حيان من هذا التّأليف، والعنمن خالل شرحه لكتبه، وكان غرض أبي حيان من هذا التّأليف، والعن

وتيسيرها وتسهيلها؛ ليستطيع  طالبو العلم أن يقفوا عليها ويستفيدوا منها فتنتشـر بـين النّـاس    وتيسيرها وتسهيلها؛ ليستطيع  طالبو العلم أن يقفوا عليها ويستفيدوا منها فتنتشـر بـين النّـاس    

  ..))1((ويعرف الدارسون قيمة ابن مالك وكتبهويعرف الدارسون قيمة ابن مالك وكتبه

نَع" ارتشاف الضاختصر التّذييل والتّكميل فَص ثُمنَع" ارتشاف الضاختصر التّذييل والتّكميل فَص ثُمربـة"     ربـا" األلفيـة"   من لسان العرب". أمـا" األلفيمن لسان العرب". أم

فأنشأ عليها " منهج السها للطَالبفأنشأ عليها " منهج السسردكان ي ا ال شك فيه أنّهها للطَالبالك" وممسردكان ي ا ال شك فيه أنّهلذلك ركّـزت الباحثـة   . لذلك ركّـزت الباحثـة   ))2((الك" ومم .

دراستها على بعض الشّواهد الشّعرية التي استشهد بها على ألفيته في كتاب سماه "منهج السـالك  دراستها على بعض الشّواهد الشّعرية التي استشهد بها على ألفيته في كتاب سماه "منهج السـالك  

  في الكالم على ألفية ابن مالك"، وبيان القضية النَحوية في كل شاهد.  في الكالم على ألفية ابن مالك"، وبيان القضية النَحوية في كل شاهد.  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 ).).327327((  النّحويالنّحويأبو حيان أبو حيان   ))1((
))2((  الك في الكالم على ألفيمنهج السالك في الكالم على ألفيج منهج الس) ج ة ابن مالك) 1414-1313/ / 11ة ابن مالك.(.( 
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  الفصل األو ل

  ةسنادي في القضايا اإل الش اهد الش عري 

دراسة الشَّاهد الشِّعري في القضايا اإلسنادية، كـان مـن   دراسة الشَّاهد الشِّعري في القضايا اإلسنادية، كـان مـن     الفصلالفصللما كان موضوع هذا لما كان موضوع هذا 

  الضروري أن أوضح المقصود بالقضايا اإلسنادية؟ الضروري أن أوضح المقصود بالقضايا اإلسنادية؟ 

أما في االصطالح فقد جاء عند ابن الحاجب:" الكالم ما تضمن كلمتـين باإلسـناد، وال   أما في االصطالح فقد جاء عند ابن الحاجب:" الكالم ما تضمن كلمتـين باإلسـناد، وال   

  ..))1((ى ذلك إلّا في اسمين، أو في فعل واسم"ى ذلك إلّا في اسمين، أو في فعل واسم"يتأتَّيتأتَّ

واإلسناد في عرف النّحاة:" عبارة عن ضم إحدى الكلمتين إلى األخرى على وجه اإلفادة واإلسناد في عرف النّحاة:" عبارة عن ضم إحدى الكلمتين إلى األخرى على وجه اإلفادة 

  .  .  ))2((التّامة؛ أي على وجه يحسن السكوت عليه، وفي اللُّغة إضافة الشَّيء إلى الشّيء"التّامة؛ أي على وجه يحسن السكوت عليه، وفي اللُّغة إضافة الشَّيء إلى الشّيء"

اإلسناد إلى كلمتين، واإلسـناد يكـون   اإلسناد إلى كلمتين، واإلسـناد يكـون   وعلى القولين السابقين، يتّضح أن الكالم يتضمن وعلى القولين السابقين، يتّضح أن الكالم يتضمن 

جملة فعلية. ومما يؤكِّد ذلك ما جملة فعلية. ومما يؤكِّد ذلك ما   بإسناد اسم إلى اسم، أو فعل إلى اسم. فينتج لدينا جملة اسمية، أوبإسناد اسم إلى اسم، أو فعل إلى اسم. فينتج لدينا جملة اسمية، أو

جاء في كتاب سيبويه: " هذا باب المسند والمسند إليه: وهما ما ال يستغني واحـد منهمـا عـن    جاء في كتاب سيبويه: " هذا باب المسند والمسند إليه: وهما ما ال يستغني واحـد منهمـا عـن    

من ذلك: االسم المبتدُأ والمبني عليه. وهو قولك": عبـد اللَّـه   من ذلك: االسم المبتدُأ والمبني عليه. وهو قولك": عبـد اللَّـه   اآلخر، وال يجِد المتكلِّم منه بدا. فَاآلخر، وال يجِد المتكلِّم منه بدا. فَ

أخوك، وهذا أخوك، ومثل ذلك: يذهب عبد اللّه، فال بد للفعل من االسمِ كما لم يكن لالسم األول أخوك، وهذا أخوك، ومثل ذلك: يذهب عبد اللّه، فال بد للفعل من االسمِ كما لم يكن لالسم األول 

اآلخرِ في االبتداء نم بداآلخرِ في االبتداء نم 3((بد((..  

                                                
 ).).2323م). (م). (19881988  -هـ هـ 14081408((  11بيروت. طبيروت. ط  –التّعريفات، علي بن محمد الجرجاني. دار الكتب العلمية التّعريفات، علي بن محمد الجرجاني. دار الكتب العلمية   ))1((
هـ) قدم لـه: إميـل بـديع    هـ) قدم لـه: إميـل بـديع    686686ن الحسن االستراباذي، (ت: ن الحسن االستراباذي، (ت: شرح كافية ابن الحاجب، رضي الدين محمد بشرح كافية ابن الحاجب، رضي الدين محمد ب  ))2((

 ). ). 3030/ / 11هـ) (جهـ) (ج14281428  –م م 20072007((  11بيروت. طبيروت. ط  –يعقوب. دار الكتب العلمية يعقوب. دار الكتب العلمية 
بيروت. بيروت.   –الكتاب، أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر الملقّب بسيبويه. ت: محمد كاظم البكار مؤسسة الرسالة الكتاب، أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر الملقّب بسيبويه. ت: محمد كاظم البكار مؤسسة الرسالة   ))3((

 ). ). 3131//11م). (جم). (ج20042004  -هـهـ14251425((11طط
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زيـدا منطلـقٌ؛ ألن هـذا    زيـدا منطلـقٌ؛ ألن هـذا    ومما يكون بمنزلة االبتداء قولك: كان عبد اهللا منطلقًا، وليت ومما يكون بمنزلة االبتداء قولك: كان عبد اهللا منطلقًا، وليت 

. فقوله في الوافية في شرح الكافية: (الكالم ما . فقوله في الوافية في شرح الكافية: (الكالم ما ))1((يحتاج إلى ما بعده. كاحتياج المبتدأ إلى ما بعدهيحتاج إلى ما بعده. كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده

  ..))2((تضمن كلمتين باإلسناد)تضمن كلمتين باإلسناد)

من الكالم السابق يتّضح أن الكالم يتضمن كلمتين باإلسناد، ألن المراد باإلسـناد نسـبة   من الكالم السابق يتّضح أن الكالم يتضمن كلمتين باإلسناد، ألن المراد باإلسـناد نسـبة   

. مثـل: قـام زيـد،    . مثـل: قـام زيـد،    ؛ ليؤدي إلى معنى تام يفهم من الجملـة ؛ ليؤدي إلى معنى تام يفهم من الجملـة ى اآلخرى اآلخررفين أو الجزأين إلرفين أو الجزأين إلأحد الطأحد الط

  .   .   طالبطالب  محمدمحمدوو

إلّا في قسمين وهما: المركّب من اسمين، والمركب من فعل واسـم، ألن  إلّا في قسمين وهما: المركّب من اسمين، والمركب من فعل واسـم، ألن    والكالم اليكملوالكالم اليكمل

الكالم يقتضي اإلسناد، واإلسناد يقتضي المسند والمسند إليه، وهما موجودان في المركّـب مـن   الكالم يقتضي اإلسناد، واإلسناد يقتضي المسند والمسند إليه، وهما موجودان في المركّـب مـن   

فعل واسم؛ لجواز وقوع الفعل منه، واالسم يسند إليه، وهما غير موجودين في البواقي النتفـاء  فعل واسم؛ لجواز وقوع الفعل منه، واالسم يسند إليه، وهما غير موجودين في البواقي النتفـاء  

  ..))3((ا"ا"كليهما، أو واحد منهمكليهما، أو واحد منهم

ي سـواء كانـت   ي سـواء كانـت   والفرق بين " الجملة" و "الكالم" َأن الجملة ما تضمن اإلسـناد األصـل  والفرق بين " الجملة" و "الكالم" َأن الجملة ما تضمن اإلسـناد األصـل  

، كالجملة التي هي خبر المبتدأ، وسائر ما ذكـر مـن الجمـل،    ، كالجملة التي هي خبر المبتدأ، وسائر ما ذكـر مـن الجمـل،    غير مقصودةغير مقصودةمقصودة لذاتها، أو مقصودة لذاتها، أو 

الكـالم  الكـالم  فيخرج المصدر وأسماء الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والظرف مع ما أسندت إليه، وفيخرج المصدر وأسماء الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والظرف مع ما أسندت إليه، و

ن اإلسناد األصليما تضمن اإلسناد األصليا لذاته، فكل كالم جملة، وال ينعكس"ما تضما لذاته، فكل كالم جملة، وال ينعكس"، وكان مقصود4((، وكان مقصود((..  

يتّضح أن اإلسناد أو الكالم ال يأتي إلّا في اسمين هما، المبتـدأ والخبـر، وفـي الفعـل     يتّضح أن اإلسناد أو الكالم ال يأتي إلّا في اسمين هما، المبتـدأ والخبـر، وفـي الفعـل     

واالسم، حيث إن الكالم ال يمكن أن يكون مركّبا إسناديا إذا جاء مركّبا مـن فعـل وحـرف، أو    واالسم، حيث إن الكالم ال يمكن أن يكون مركّبا إسناديا إذا جاء مركّبا مـن فعـل وحـرف، أو    

مركَبمركَبا من حرفين، أو مركبمن اسم وحرف، وذلك ألن الكالم يقتضي أن يتـوفر فيـه المسـند    من اسم وحرف، وذلك ألن الكالم يقتضي أن يتـوفر فيـه المسـند      ااا من حرفين، أو مركب
                                                

 ). ). 3131/ / 11لكتاب (جلكتاب (جاا  ))1((
هـ) تحقيق: هـ) تحقيق: 715715ي. (ت: ي. (ت: ذذن محمد بن شرف العلوي األسترابان محمد بن شرف العلوي األستراباالوافية في شرح الكافية، ركن الدين الحسن بالوافية في شرح الكافية، ركن الدين الحسن ب  ))2((

 ). ). 33عمان. (عمان. (  –عبد الحفيظ شلبي. وزارة التّراث القومي والثّقافة عبد الحفيظ شلبي. وزارة التّراث القومي والثّقافة 
 ). ). 44الوافية في شرح الكافية (الوافية في شرح الكافية (  ))3((
 ). ). 3131/ / 11شرح كافية ابن الحاجب (جشرح كافية ابن الحاجب (ج  ))4((
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والمسند إليه. وهو أمر موجود في المركب من اسمين والمركّب من فعل واسم. وهناك فرق بين والمسند إليه. وهو أمر موجود في المركب من اسمين والمركّب من فعل واسم. وهناك فرق بين 

يتضـمن اإلسـناد   يتضـمن اإلسـناد   الكالم الكالم وو  اته أوالً.اته أوالً.الجملة والكالم. فالجملة تتضمن اإلسناد األصلي المقصود لذالجملة والكالم. فالجملة تتضمن اإلسناد األصلي المقصود لذ

  لي.  لي.  األصاألص

إنن هما: المسند والمسند إليه، فيأتي المسند والمسند إليـه فـي   ييساسساسأألإلسناد طرفين لإلسناد طرفين   إنن هما: المسند والمسند إليه، فيأتي المسند والمسند إليـه فـي   يي

الجملة في مواقع هي: (األسماء، واألفعال، أما الحرف فهو ال يصلح ألن يكون مسندا أو مسـندا  الجملة في مواقع هي: (األسماء، واألفعال، أما الحرف فهو ال يصلح ألن يكون مسندا أو مسـندا  

  .  .  ))1((  إليه)إليه)

المحكوم عليـه أو  المحكوم عليـه أو    المسند إليه: هوالمسند إليه: هوففيعتبران ركنين أساسيين للجملة يعتبران ركنين أساسيين للجملة المسند والمسند إليه المسند والمسند إليه وو

  .  .  ))2((المتحدث عنه. والمسنَد: وهو المحكوم به أو المخبر به"المتحدث عنه. والمسنَد: وهو المحكوم به أو المخبر به"

وبعد معرفة المراد بالشّاهد الشّعري في القضايا اإلسنادية، وتفصيل كل مصـطلح لغـة   وبعد معرفة المراد بالشّاهد الشّعري في القضايا اإلسنادية، وتفصيل كل مصـطلح لغـة   

واصطالحا، سوف أشرع في عرض الشَّواهد الشّعرية في قضايا النّحو، وذلك من خـالل ذكـر   واصطالحا، سوف أشرع في عرض الشَّواهد الشّعرية في قضايا النّحو، وذلك من خـالل ذكـر   

الشِّعري، وبيان الشِّعري، وبيان ة في الشّاهد ة في الشّاهد . ثم الخَوض في القضية النَّحوي. ثم الخَوض في القضية النَّحويهه، وشرح، وشرححهحهوضيوضيتتالشَّاهد الشّعري والشَّاهد الشّعري و

  آراء العلماء في هذه القضية الواردة في الشَّاهد.  آراء العلماء في هذه القضية الواردة في الشَّاهد.  موضع الشّاهد، وموضع الشّاهد، و

أوالمبتدأ والخبر:  المبتدأ والخبر:    الً:الً:أو  

  ::، نذكر بعضها، نذكر بعضهاواهدواهدوفي هذا المبحث مجموعة من الشّوفي هذا المبحث مجموعة من الشّ

  قول الشّاعر:قول الشّاعر:  أولها:أولها:

  )3(ز م ن             ي ن ق ض ي بال هم  والح ز ن غ ي ر  م أس وف  على 

                                                
 ). ). 3232/ / 11شرح كافية ابن الحاجب (جشرح كافية ابن الحاجب (ج  ))1((
  22طـرابلس. ط طـرابلس. ط   –مباحث في اللّغة العربية، عبد الستار عبد اللطيف أحمد سعيد، منشورات الجامعة المفتوحة مباحث في اللّغة العربية، عبد الستار عبد اللطيف أحمد سعيد، منشورات الجامعة المفتوحة   ))2((

 ). ). 258258/ / 11م). (ج م). (ج 19961996((
 ).).153153//11). منهج السالك (ج). منهج السالك (ج325325//11وهو ألبي نواس المقاصد النّحوية (جوهو ألبي نواس المقاصد النّحوية (ج  ))3((
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غَير مأسوف على زمنٍ"، فـ "غير" مبتدأ، و"على زمنٍ" جـار ومجـرور   غَير مأسوف على زمنٍ"، فـ "غير" مبتدأ، و"على زمنٍ" جـار ومجـرور     موضع الشّاهد قوله: "موضع الشّاهد قوله: "

مـا  مـا    ""لم يسم فاعله بقوله: "مأسوف"، وقد أغنى عن الخبر؛ ألن المعنى:لم يسم فاعله بقوله: "مأسوف"، وقد أغنى عن الخبر؛ ألن المعنى:  في موضع المفعول الّذيفي موضع المفعول الّذي

بنائـب الفاعـل.   بنائـب الفاعـل.     . فاستغني عن خبر المبتدأ. فاستغني عن خبر المبتدأ))1(("ما مضروب الزيدانِ""ما مضروب الزيدانِ"  ، نحو:، نحو:""مأسوفٌ على زمنٍمأسوفٌ على زمنٍ

  فقوله: "مأسوفٌ" نائب فاعل سد مسد خبر المبتدأ.  فقوله: "مأسوفٌ" نائب فاعل سد مسد خبر المبتدأ.  

ويقال: بِم يرتفع "غير" في قوله: "غير مأسوف على زمنٍ" والجواب: إن قوله "مأسـوفٌ"  ويقال: بِم يرتفع "غير" في قوله: "غير مأسوف على زمنٍ" والجواب: إن قوله "مأسـوفٌ"  

ى كذا، وموضع قوله: "بالهم" ى كذا، وموضع قوله: "بالهم" مفعول من األسف وهو الحزن، و"على" يتعلّق به كقولك: أسفْتُ علمفعول من األسف وهو الحزن، و"على" يتعلّق به كقولك: أسفْتُ عل

والتّقدير: ينقضي مشُوبا بالهم، و"غير" رفـع باالبتـداء، ولمـا    والتّقدير: ينقضي مشُوبا بالهم، و"غير" رفـع باالبتـداء، ولمـا    في موضع النّصب على الحال، في موضع النّصب على الحال، 

أضيف إلى اسم المفعول وهو مسند إلى الجار والمجرور استغنى المبتدأ عن الخبر، كما استغنى أضيف إلى اسم المفعول وهو مسند إلى الجار والمجرور استغنى المبتدأ عن الخبر، كما استغنى 

عن خبر من حيـثُ سـد االسـم    عن خبر من حيـثُ سـد االسـم      قائم ومضروب في قوله: "أقائم أخوك، وما مضروب غُالمك"قائم ومضروب في قوله: "أقائم أخوك، وما مضروب غُالمك"

المرفوع بهما مسد الخبر، ألن "قائم ومضروب" قام مقام الخبر، فينزل كلُّ واحـد منهمـا مـع    المرفوع بهما مسد الخبر، ألن "قائم ومضروب" قام مقام الخبر، فينزل كلُّ واحـد منهمـا مـع    

المرفوع به منزلة الجملة، وكذلك إذا أسند اسم المفعول إلى الجار والمجرور سد مسـد االسـم   المرفوع به منزلة الجملة، وكذلك إذا أسند اسم المفعول إلى الجار والمجرور سد مسـد االسـم   

فنجد أن "غير" رفع باالبتداء، وعند إضافته إلى اسم المفعول "مأسوف" استغنى فنجد أن "غير" رفع باالبتداء، وعند إضافته إلى اسم المفعول "مأسوف" استغنى   ..))2((الذي يرتفع بهالذي يرتفع به

      المبتدأ عن الخبر ألن المعنى لم يختل.المبتدأ عن الخبر ألن المعنى لم يختل.

  بعض الطّائيين:  بعض الطّائيين:    ثانيها: قولثانيها: قول

  )3(خ ب ي ر  ب ن و ل ه ب  فال ت ك  م ل غ ي ا        م ق ال ة  ل ه بي  إذا الط ي ر  م ر ت 

  

                                                
 . . ))153153/ / 11ألفية ابن مالك (جألفية ابن مالك (ج  منهج السالك في الكالم علىمنهج السالك في الكالم على  ))1((
 . . ))329329//11المقاصد النّحوية (جالمقاصد النّحوية (ج  ))2((
)، شرح ابن عقيل )، شرح ابن عقيل 329329//11)، انظر: المقاصد النّحوية (ج)، انظر: المقاصد النّحوية (ج154154//11منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج  ))3((

   ).).125125//11(ج(ج
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وله فاعل سد مسد الخبر ولم يعتمـد  وله فاعل سد مسد الخبر ولم يعتمـد    حيث جاء الوصف مبتدأحيث جاء الوصف مبتدأ"، "، خَبِير بنُو ِلهبٍخَبِير بنُو ِلهبٍ  ""  موطن الشّاهد:موطن الشّاهد:  

فـ "خَبِير" مبتدأ، ولم يتقدمه استفهام، وال نفي، و"بنُو ِلهبٍ" فاعل أغنـى  فـ "خَبِير" مبتدأ، ولم يتقدمه استفهام، وال نفي، و"بنُو ِلهبٍ" فاعل أغنـى    ..))1((على استفهام أو نفيعلى استفهام أو نفي

ألن الخبر ال بد مـن  ألن الخبر ال بد مـن    عن الخبر، وال يجوز عنده أن يكون "خَبِير" خبرا مقدما، و"بنُو ِلهبٍ" مبتدأ؛عن الخبر، وال يجوز عنده أن يكون "خَبِير" خبرا مقدما، و"بنُو ِلهبٍ" مبتدأ؛

 ة مذهب األخفش، وليس فيه عندي دليٌل؛ ألنعلى صح هذا أنّه دليٌل قاطع مطابقته للمبتدأ. وظَن ة مذهب األخفش، وليس فيه عندي دليٌل؛ ألنعلى صح هذا أنّه دليٌل قاطع مطابقته للمبتدأ. وظَن

" خبيرا" فَعيٌل، يصح أن يخبر به عن المفرد والمثنى والمجمـوع، وال سـيما ورود ذلـك فـي     " خبيرا" فَعيٌل، يصح أن يخبر به عن المفرد والمثنى والمجمـوع، وال سـيما ورود ذلـك فـي     

، وقال بعض العرب: "هـن  ، وقال بعض العرب: "هـن    ))2((﴾﴾هم العدوهم العدو﴿﴿الشّعر، كما أخبروا بـ" عدو" و"صديق"، قال تعالى: الشّعر، كما أخبروا بـ" عدو" و"صديق"، قال تعالى: 

ديقٌ"، وإذا احتمل أن يكون مثل هذا لم يكن فيه دليل قاطعصديقٌ"، وإذا احتمل أن يكون مثل هذا لم يكن فيه دليل قاطع3((ص((..    

نجد أن قوله: "بنو ِلهب" قد سد الفاعل مسد الخبر من غيـر اعتمـاد علـى     نجد أن قوله: "بنو ِلهب" قد سد الفاعل مسد الخبر من غيـر اعتمـاد علـى       فمن الشّاهد السابقفمن الشّاهد السابق

  وهناك المزيد من الشّواهد على المبتدأ والخبر.وهناك المزيد من الشّواهد على المبتدأ والخبر.  استفهام أو نفي.استفهام أو نفي.

  كان وأخواتها:كان وأخواتها:  ثانيا:ثانيا:

  مجموعة من الشّواهد، منها:      مجموعة من الشّواهد، منها:        بحثبحثوفي هذا الموفي هذا الم

  الفرزدق:  الفرزدق:    ولولقق  ::هاهاأولأول

وناجدذُ هقنافوناجدذُ هقناف  هِم          بميوتل بوحهِم          بميوتل بوداحوةُ عيطاهم عإي داا كانوةُ عيطاهم عإي 4((ا كان((      

  ..))5((  قاله الفرزدق يهجو قوم جرير بالفجور والخيانة ويشبههم بالقنافذ في مشيهم ليالًقاله الفرزدق يهجو قوم جرير بالفجور والخيانة ويشبههم بالقنافذ في مشيهم ليالً

                                                
     ). انظر الهامش.). انظر الهامش.126126//11شرح ابن عقيل (جشرح ابن عقيل (ج  ))1((
   ).).44سورة المنافقون (آية:سورة المنافقون (آية:  ))2((
 ). ). 154154//11السالك في الكالم على ألفية ابن مالك(جالسالك في الكالم على ألفية ابن مالك(جمنهج منهج   ))3((
معانيه: إيليا الحـاوي،  معانيه: إيليا الحـاوي،    يل انظر: شرح ديوان الفرزدق، ضبطيل انظر: شرح ديوان الفرزدق، ضبطالبيت للفرزدق: همام بن غالب. وهو من الطّوالبيت للفرزدق: همام بن غالب. وهو من الطّو  ))4((

 ). ). 162162)، ( )، ( 19831983((  11بيروت، طبيروت، ط  –منشورات دار الكتاب اللّبنانية، مكتبة المدرسة منشورات دار الكتاب اللّبنانية، مكتبة المدرسة 
))5((  بحاشية الصبـة.  ان شرح األشموني عان شرح األشموني عحاشية الصة ابن مالك ومعه شرح الشّواهد للعييني. دار إحياء الكتب العربيـة.  لى ألفية ابن مالك ومعه شرح الشّواهد للعييني. دار إحياء الكتب العربيلى ألفي

فاء مضمومة فاء مضمومة   ). فقوله: " قنافذُ" تشبيه بليغ أو استعارة مصرحة،  وهو جمع قُنفُذ بقاف مضمومة ثم). فقوله: " قنافذُ" تشبيه بليغ أو استعارة مصرحة،  وهو جمع قُنفُذ بقاف مضمومة ثم237237//11(ج(ج
عطية قيل هو أبو عطية قيل هو أبو والباء في" بما" سببية ووالباء في" بما" سببية و،،، والهداجون من الهدجان وهي مشية الشّيخ ، والهداجون من الهدجان وهي مشية الشّيخ ةةأو مفتوحة فذال معجمأو مفتوحة فذال معجم

 ).).237237//11جرير". انظر: حاشية الصبان .....(ججرير". انظر: حاشية الصبان .....(ج
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"بما كان إياهم عطيةُ عودا" استشهد به على تجويز الكوفيين وطائفة مـن  "بما كان إياهم عطيةُ عودا" استشهد به على تجويز الكوفيين وطائفة مـن  الشَّاهد: الشَّاهد:   طنطنمومو

ففي "كان" ضمير األمر، و" إياهم عطيةُ عودا" ينعقـد  ففي "كان" ضمير األمر، و" إياهم عطيةُ عودا" ينعقـد    ))1((البصريين أن يلي (كان) غير الظّرف.البصريين أن يلي (كان) غير الظّرف.

أي: أن يلي "كان" أي: أن يلي "كان" منه مبتدأ وخبر، فال تبقى للكوفيين حجة في ذلك؛ إذ قد نقل جواز ذلك عنهم. منه مبتدأ وخبر، فال تبقى للكوفيين حجة في ذلك؛ إذ قد نقل جواز ذلك عنهم. 

يجـوز  يجـوز    معمول خبرها المتأخّر بعد اسمها على اإلطالق،...... والظّاهر أن مذهب الكـوفيين ال معمول خبرها المتأخّر بعد اسمها على اإلطالق،...... والظّاهر أن مذهب الكـوفيين ال 

" عود" خَبـر  " عود" خَبـر    عود" وجملةعود" وجملة""    : أن " إياهم" معموُل: أن " إياهم" معموُلفيهفيه. ووجه الحجة . ووجه الحجة ))2((ذلك إلّا إذا كان الخبر فعلًاذلك إلّا إذا كان الخبر فعلًا

ِليكان" فقد و"ِليا( كان) معموُل خبرها، وليس ( كان) معموُل خبرها، وليس   "كان" فقد واظرفًا وال جار3((  ظرفًا وال جار((  .  .  

"كان" فعل ماض ناقص "إياهم" ضمير منفصل مفعول مقدم لعودا والمفعول الثّاني "كان" فعل ماض ناقص "إياهم" ضمير منفصل مفعول مقدم لعودا والمفعول الثّاني   فقوله:فقوله:

. قوله: "عطية" اسم كان، وخبره جملة "عودا"، وقوله : "إياهم" مفعول عود، وقد ولي . قوله: "عطية" اسم كان، وخبره جملة "عودا"، وقوله : "إياهم" مفعول عود، وقد ولي ))4((  محذوفمحذوف

بظرف وال مجرور، وهذا على مـذهب  بظرف وال مجرور، وهذا على مـذهب  . والحال أنَّه ليس . والحال أنَّه ليس اا" كان"، يعني فصل بين "كان" واسمه" كان"، يعني فصل بين "كان" واسمه

ك زيد آكالً" والحاصل أن الفصل بـين  ك زيد آكالً" والحاصل أن الفصل بـين  ون ذلك كما في قولهم: " كان طعامون ذلك كما في قولهم: " كان طعامالكوفيين، فإنَّهم يجوزالكوفيين، فإنَّهم يجوز

"كان" واسمها إذا كان بظرف أو حرف جر يجوز اتّفاقًا كما في قولك: "كان عندنا زيد قائمـا"، و  "كان" واسمها إذا كان بظرف أو حرف جر يجوز اتّفاقًا كما في قولك: "كان عندنا زيد قائمـا"، و  

توسع فيهما توسعا ليس لغيرهمـا.  توسع فيهما توسعا ليس لغيرهمـا.  رف والجار والمجرور يرف والجار والمجرور ي"كان في الدار بشر متكلِّما"، ألن الظّ"كان في الدار بشر متكلِّما"، ألن الظّ

وأما الفصل بين كان واسمها بغير الظّرف وحرف الجر نحو: "كان الماء زيد يشرب" فال يجـوز  وأما الفصل بين كان واسمها بغير الظّرف وحرف الجر نحو: "كان الماء زيد يشرب" فال يجـوز  

                                                
الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العلوم العربية، أحمد بـن األمـين الشّـنقيطي. دار    الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العلوم العربية، أحمد بـن األمـين الشّـنقيطي. دار      ))1((

 ). ). 8787/ / 11بيروت (جبيروت (ج  –المعرفة المعرفة 
 ).).224224//11منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج  ))2((
. ت: عبد . ت: عبد ن علي بن طولون الدمشقين علي بن طولون الدمشقيطولون على ألفية ابن مالك، أبو عبد اهللا شمس الدين محمد بطولون على ألفية ابن مالك، أبو عبد اهللا شمس الدين محمد ب  شرح ابنشرح ابن  ))3((

 ). ). 214214/ / 11هـ). (جهـ). (ج14231423  –م م 20022002((11بيروت. طبيروت. ط  –الحميد جاسم محمد الفياض الكبيسي. دار الكتب العلمية الحميد جاسم محمد الفياض الكبيسي. دار الكتب العلمية 
هـ). هـ). 769769الهمذاني المصري (ت: الهمذاني المصري (ت: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، بهاء الدين عبد اهللا بن عقيل العقيلي شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، بهاء الدين عبد اهللا بن عقيل العقيلي   ))4((

 ).  ).  175175//11م).(جم).(ج19731973ه=ه=13931393تح: محمد قناوى ومحمد محمد خليفة. مكتبة الجامعة األزهرية.(تح: محمد قناوى ومحمد محمد خليفة. مكتبة الجامعة األزهرية.(
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ذلك عند البصريين، سواء "كان متّصالً بالخبر أو منفصالً، وأجازه الكوفيون مطلقـاً مسـتدلين   ذلك عند البصريين، سواء "كان متّصالً بالخبر أو منفصالً، وأجازه الكوفيون مطلقـاً مسـتدلين   

  ..))2((. فإنّه فصل بين كان واسمها بقوله: "إياهم" وليس هو بظرف وال مجرور". فإنّه فصل بين كان واسمها بقوله: "إياهم" وليس هو بظرف وال مجرور"  ))1((بالبيت المذكور"بالبيت المذكور"

: " بما كان إياهم عطيةُ عودا"، حيث أجاز الكوفيون وطائفة مـن  : " بما كان إياهم عطيةُ عودا"، حيث أجاز الكوفيون وطائفة مـن  ههأنّه استشهد بقولأنّه استشهد بقول  فنجدفنجد

 دووع ،(دوع) اهم" معمولإي " ة فيه: أنالظّرف. ووجه الحج البصريين أن يلي (كان) غير دووع ،(دوع) اهم" معمولإي " ة فيه: أنالظّرف. ووجه الحج بر بر خخالبصريين أن يلي (كان) غير

يكـون بظـرف أو   يكـون بظـرف أو     واسـمها واسـمها   . والحاصل أن الفصل بين كـان . والحاصل أن الفصل بين كـان ااهه"كان"، فقد فصل بين كان واسم"كان"، فقد فصل بين كان واسم

وفـي الشّـاهد   وفـي الشّـاهد     "كان عندك، أو في المسجد، محمد معتكفًا"."كان عندك، أو في المسجد، محمد معتكفًا".  بحرف جر، وهو جائز اتّفاقًا. كقولنا:بحرف جر، وهو جائز اتّفاقًا. كقولنا:

عامك عامك السابق لم يكن الفصل بظرف وال مجرور. وهذا جائز عند الكوفيين كما في قولهم: "كان طَالسابق لم يكن الفصل بظرف وال مجرور. وهذا جائز عند الكوفيين كما في قولهم: "كان طَ

زيدـا    زيدد". وأماهم" مفعول "عولوا بين كان وخبرها؛ بغير الظّرف والجر. فقوله: "إيـا  آكالً" فهم فَصد". وأماهم" مفعول "عولوا بين كان وخبرها؛ بغير الظّرف والجر. فقوله: "إيآكالً" فهم فَص

  البصريون فلم يجيزوا الفصل بين كان وخبرها سواء كان متّصالً بالخبر أو منفصالً.   البصريون فلم يجيزوا الفصل بين كان وخبرها سواء كان متّصالً بالخبر أو منفصالً.   

  :  :  ى البيت المذكور من أربعة أوجهى البيت المذكور من أربعة أوجهواحتج البصريون علواحتج البصريون عل

  "كان"."كان".  الموصول وصلته، فحينئذ ال اسم وال خبر لـالموصول وصلته، فحينئذ ال اسم وال خبر لـاألول: أن " كان" زائدة بين األول: أن " كان" زائدة بين 

، والجملة خبر "كان"، فلـم يفصـل بـين "كـان"     ، والجملة خبر "كان"، فلـم يفصـل بـين "كـان"     وهو اسمهاوهو اسمها  الثّاني: أن في (كان) ضمير الشَّأنالثّاني: أن في (كان) ضمير الشَّأن

  واسمها، ألن اسمها مستتر فيه.  واسمها، ألن اسمها مستتر فيه.  

الثَّالث: أنموصولموصولاسم اسم "ما" "ما"   الثَّالث: أن "دة" مبتدأ، و "عوواسم "كان" ضمير مستتر يرجع إلى "ما"، وعطي ، "دة" مبتدأ، و "عوواسم "كان" ضمير مستتر يرجع إلى "ما"، وعطي ،

خبره، و"إياهم" مفعول مقدم، والعائد محذوف، والتّقدير: بالذي كان عطية عوادهمـوه، فحـذف   خبره، و"إياهم" مفعول مقدم، والعائد محذوف، والتّقدير: بالذي كان عطية عوادهمـوه، فحـذف   

  العائد ألنه ضمير متصل منصوب بفعل على ما هو مقرر في باب الموصول.    العائد ألنه ضمير متصل منصوب بفعل على ما هو مقرر في باب الموصول.    

  
  

                                                
المقاصد النّحوية في شرح شواهد شروح األلفية المشهور بـ "شرح الشّواهد الكبرى" تـأليف: بـدر الـدين    المقاصد النّحوية في شرح شواهد شروح األلفية المشهور بـ "شرح الشّواهد الكبرى" تـأليف: بـدر الـدين      ))1((

بيروت بيروت   –حمد باسل عيون السود. دار الكتب العلمية حمد باسل عيون السود. دار الكتب العلمية هـ). قد: مهـ). قد: م855855محمود بن أحمد بن موسى العيني (ت: محمود بن أحمد بن موسى العيني (ت: 
 ).).412412  –  411411//11هـ)، (جهـ)، (ج14261426  -مم20052005((  11طط

 ). ). 412412/ / 11(ج(جصدر السابق صدر السابق المالم  ))2((
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.                                                            )1(عتبار به"الر ابع: أن  هذا ضرورة فال ا

   .ريين في هذا الشاهد ي ؤ خ ذ  بهاوأجد أن حج ة البص

عقيل بن أبي طالب، فاطمة بنت أسد بن عبد منـاف، وهـي تُـرقص    عقيل بن أبي طالب، فاطمة بنت أسد بن عبد منـاف، وهـي تُـرقص      ُأمُأم  والثّاني: قولوالثّاني: قول

  ::))2((عقيالً"عقيالً"

  .)3( ب ل ي ل ش م أ ل إذا ت ه ـب      أنت  تكون  ماجد  نبيل  

  ""أنتَ تكون ماجد نبيلأنتَ تكون ماجد نبيل""              الشّاهد:الشّاهد:  طنطنمومو

فاستشهد به على زيادة "كان" بلفظ المضارع، عند الفراء، قال العيني: االستشهاد فيه فـي  فاستشهد به على زيادة "كان" بلفظ المضارع، عند الفراء، قال العيني: االستشهاد فيه فـي  

قوله: (تكون) فإنّها زائدة، والثّابت زيادة (كان) ألنّها مبنية لشبه الحرف، بخالف المضارع، فإنّه قوله: (تكون) فإنّها زائدة، والثّابت زيادة (كان) ألنّها مبنية لشبه الحرف، بخالف المضارع، فإنّه 

  –األسماء، وهذا شاذ على خالف األصل. وخرجه بعض المتأخّرين على أن اسـم  األسماء، وهذا شاذ على خالف األصل. وخرجه بعض المتأخّرين على أن اسـم  معرب لشبه معرب لشبه 

خبر أنـت، والتّقـدير أنـت    خبر أنـت، والتّقـدير أنـت      –وماجد وماجد   –ضمير المخاطب المستتر فيها وخبرها محذوف ضمير المخاطب المستتر فيها وخبرها محذوف   -تكونتكون

فال تزاد "كان" أولًـا،  فال تزاد "كان" أولًـا،    ..))4((ماجد نبيل تكونه، أو تكون ذلك، والجملة اعتراضية بين المبتدأ والخبر"ماجد نبيل تكونه، أو تكون ذلك، والجملة اعتراضية بين المبتدأ والخبر"

وذكر بعض العلماء أنّها تزاد وذكر بعض العلماء أنّها تزاد   ،،  ))5(( بلفظ غير الماضي، وشذَّ زيادتها بلفظ المضارع بلفظ غير الماضي، وشذَّ زيادتها بلفظ المضارعوال آخرا، والوال آخرا، وال

بين المتالزمين كالعامل والمعمول، والصلة والموصول. وإذا زيدت، فمـذهب السـيرافي أنّهـا    بين المتالزمين كالعامل والمعمول، والصلة والموصول. وإذا زيدت، فمـذهب السـيرافي أنّهـا    

                                                
 ). ). 412412/ / 11المقاصد النّحوية (ج المقاصد النّحوية (ج   ))1((
 ). ). 8989/ / 11الدرر اللَّوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العلوم (جالدرر اللَّوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العلوم (ج  ))2((
يا عقيل كريم شريف ذكي الفؤاد دائما. والتّقييد بوقت هبوب هذه الرياح جرى على عادة العرب يا عقيل كريم شريف ذكي الفؤاد دائما. والتّقييد بوقت هبوب هذه الرياح جرى على عادة العرب   المعنى:"أنتالمعنى:"أنت  ))3((

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، للمرادي توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، للمرادي   . انظر:. انظر:في ذلك، ألن هذا الوقت تكثر فيه الطّراق"في ذلك، ألن هذا الوقت تكثر فيه الطّراق"
لكليات األزهريـة.  لكليات األزهريـة.  مكتبة امكتبة ا  د الرحمن علي سليمان.د الرحمن علي سليمان.هـ) شرح وتحقيق: عبهـ) شرح وتحقيق: عب749749((ت ت   ،،المعروف بابن أم قاسمالمعروف بابن أم قاسم

 .  .  ))203203/ / 11. (ج . (ج 22طط
 ).  ).  419419/ / 11) انظر: المقاصد النّحوية (ج) انظر: المقاصد النّحوية (ج8989/ / 11الدرر اللُّوامع ... (جالدرر اللُّوامع ... (ج  ))4((
 ).  ).  227227/ / 11منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج  ))5((
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زيدت وفيها ضمير المصدر، ومذهب الفارسي أنّها زيدت وحدها، وال إضمار فيها، وهو أولـى،  زيدت وفيها ضمير المصدر، ومذهب الفارسي أنّها زيدت وحدها، وال إضمار فيها، وهو أولـى،  

  .       .       ))1((المفرد أقرب من زيادة الجملةالمفرد أقرب من زيادة الجملةألن زيادة ألن زيادة 

وتالحظ أن (كان) الزائدة، تكون بلفظ الماضي بكثرة، ولذلك قال النُّحاةُ: شَـذَّتْ زيـادةُ   وتالحظ أن (كان) الزائدة، تكون بلفظ الماضي بكثرة، ولذلك قال النُّحاةُ: شَـذَّتْ زيـادةُ   

  ..))2(("أنتَ تكون ماجِد نَبيٌل""أنتَ تكون ماجِد نَبيٌل"بن أبي طالب: بن أبي طالب:   ظ المضارع في قوِل ُأم عقيلظ المضارع في قوِل ُأم عقيل(كان) بلف(كان) بلف

  عباس بن مرداس:  عباس بن مرداس:    قولقول  ::الثالثثّثّوالوال

    ))3((""تأكُلْهم الضبعتأكُلْهم الضبع  مملَلَ  فإن قوميفإن قومي  رٍ  رٍ  فَفََأما أنتَ ذا نََأما أنتَ ذا نَأبا خُراشة أبا خُراشة 

واألصل: " ألن كنت ذا نفـرٍ" فحـذف "كـان"،    واألصل: " ألن كنت ذا نفـرٍ" فحـذف "كـان"،      "،"،رٍرٍفَفَذا نَذا نَ  نتَنتَ" أما َأ" أما َأ: : والشّاهد فيه قولهوالشّاهد فيه قوله

.  .  ))4((وعوض عنها "ما" الزائدة، وأبقى اسمها وهو قوله:"أنت"، وخبرهـا وهـو قولـه: "ذا نفـر"    وعوض عنها "ما" الزائدة، وأبقى اسمها وهو قوله:"أنت"، وخبرهـا وهـو قولـه: "ذا نفـر"    

اإليضاح على أن "الضبع"  هنا اسم للسنَة المجدبة. والمعنـى يـا أبـا    اإليضاح على أن "الضبع"  هنا اسم للسنَة المجدبة. والمعنـى يـا أبـا    واستشهد به أبو علي في واستشهد به أبو علي في 

خُراشة إن كنتَ كثير القَوم عزيزا، فإن قومي موفُرون، لما تأكُلْهم السنة المجدبـة مـن القلَّـة    خُراشة إن كنتَ كثير القَوم عزيزا، فإن قومي موفُرون، لما تأكُلْهم السنة المجدبـة مـن القلَّـة    

  ..))5((والضعف"والضعف"

منها مـا  منها مـا    استشهد به على وجوب عمل "كان" فيما إذا كانت بعد أن المصدرية إذا عوضاستشهد به على وجوب عمل "كان" فيما إذا كانت بعد أن المصدرية إذا عوض

يني:" أمفاصل، "أما أنت ألن كنت". قال العيني:" أمـا التـي    " بفتح همزة "َأما"، وليست هي" بفتح همزة "َأما"، وليست هيأنتأنتا ا فاصل، "أما أنت ألن كنت". قال العـا التـي  أمفـي  فـي    أم
                                                

 ). ). 227227/ / 11(ج(ج  المرجع السابقالمرجع السابق  ))1((
ـ     ))2(( ـ   مباحث في اللّغة العربية، عبد الستّار عبد اللّطيف أحمد سعيد، منشـورات الجامعـة المفتوحة . . ـ بيـروت ـ بيـروت مباحث في اللّغة العربية، عبد الستّار عبد اللّطيف أحمد سعيد، منشـورات الجامعـة المفتوحة

 ).  ).  3131/ / 22). (ج). (ج19951995((22طط
البيت من البسيط، وهو للعباس بن مرداس في ديوانه انظر: ديوان العباس بن مرداس، جمع وتحقيق: يحيـى  البيت من البسيط، وهو للعباس بن مرداس في ديوانه انظر: ديوان العباس بن مرداس، جمع وتحقيق: يحيـى    ))3((

                                ). قوله: (الضبع) أراد به السّنَةَ المجدبـة. لسـان العـرب    ). قوله: (الضبع) أراد به السّنَةَ المجدبـة. لسـان العـرب    128128داد. (داد. (بغبغ  –الجبوري، وزارة الثّقافة واإلعالم الجبوري، وزارة الثّقافة واإلعالم 
هذا البيت للعباس بن مرداسِ السلَمي الصحابي رضي اهللا عنه يخاطب بها خفاف هذا البيت للعباس بن مرداسِ السلَمي الصحابي رضي اهللا عنه يخاطب بها خفاف   )، مادة (ضبع).)، مادة (ضبع).1313/ / 99(ج (ج 

شرح شواهد المغني، جالل الدين عبـد  شرح شواهد المغني، جالل الدين عبـد    ..حابيحابيبن نَدبة، وهو أبو خُراشة، بضم الخاء. وأبو خُراشَةَ شاعر صبن نَدبة، وهو أبو خُراشة، بضم الخاء. وأبو خُراشَةَ شاعر ص
 ).).116116) . لجنة التّراث العربي. () . لجنة التّراث العربي. (911911الرحمن بن أبي بكْر السيوطي (ت: الرحمن بن أبي بكْر السيوطي (ت: 

هــ) قّـدم لـه    هــ) قّـدم لـه    538538المفَصُل في صنعة اإلعراب، ألبي القاسم جار اهللا محمود بن عمر الزمخشَري. (ت: المفَصُل في صنعة اإلعراب، ألبي القاسم جار اهللا محمود بن عمر الزمخشَري. (ت:   ))4((
م). م). 19991999  -هــ  هــ  14201420((  11بيـروت، ط بيـروت، ط   –دار الكتب العلمية دار الكتب العلمية   ووضع هوامشَة وفهارسه: إميل بديع يعقوب.ووضع هوامشَة وفهارسه: إميل بديع يعقوب.

 ). ). 134134). انظر شرح قطر الندى وبّل الصدى (). انظر شرح قطر الندى وبّل الصدى (109109((
 ). ). 429429/ / 11(ج(ج  المقاصد النّحويةالمقاصد النّحوية  ))5((
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قولك: أمتفاق؛ الثانية منهما عوض عن "كـان" محذوفـة، وأصـله "ألن    تفاق؛ الثانية منهما عوض عن "كـان" محذوفـة، وأصـله "ألن    بل هي كلمتان بابل هي كلمتان با  ،،ا بعدا بعدقولك: أم

االستعمال، ثم جيء االستعمال، ثم جيء كنت"، فحذفت الالم من "ألن" تناسبا، فبقي" أن كنت"، ثم حذفت (كان) لكثرة كنت"، فحذفت الالم من "ألن" تناسبا، فبقي" أن كنت"، ثم حذفت (كان) لكثرة 

بالضمير المنفصل خلفًا عن المتّصل، ثم عوضت عن" كان" "ما الزائدة" قبل الضـمير، والتـزم   بالضمير المنفصل خلفًا عن المتّصل، ثم عوضت عن" كان" "ما الزائدة" قبل الضـمير، والتـزم   

لميم، فصار " أما أنـت" ويقـال:   لميم، فصار " أما أنـت" ويقـال:   حذفها؛ لئال يجتمع العوض والمعوض منه، ثم أدغم نونها في احذفها؛ لئال يجتمع العوض والمعوض منه، ثم أدغم نونها في ا

البصريين، والشّـرطية  البصريين، والشّـرطية    كلمتان؛ الثّانية عوض عن كان محذوفة، واألولى أن المصدرية عندكلمتان؛ الثّانية عوض عن كان محذوفة، واألولى أن المصدرية عند  ييهه

، منها: أن ابن دريـد روى  ، منها: أن ابن دريـد روى  أمورأمور  ههويؤيدويؤيد  ،،بهابها  عند الكوفيين، زعموا أن " َأن" المفتوحة قد يجازىعند الكوفيين، زعموا أن " َأن" المفتوحة قد يجازى

قولـه  قولـه    في جمهرته "إما كنت" بالكسر، ويذكر (كان) فعلى هذا "أما" لتأكيد الشّـرط؛ مثلهـا فـي   في جمهرته "إما كنت" بالكسر، ويذكر (كان) فعلى هذا "أما" لتأكيد الشّـرط؛ مثلهـا فـي   

قـدير. وعلـى قـول    قـدير. وعلـى قـول    تتاء الكالم عـن  اء الكالم عـن  ء بعدها، واستغنء بعدها، واستغنومنها مجيء الفاومنها مجيء الفا  ))1((،،﴾﴾ننييررا تَا تَممفإفإ  ﴿﴿تعالى:تعالى:

"، فحذفت همزة اإلنكار والم التّعليل، ومتعلّق الالم، "، فحذفت همزة اإلنكار والم التّعليل، ومتعلّق الالم، تَتَررخَخَفَفَ  رٍرٍفَفَلبصريين فاألصل " ألن كنت ذا نَلبصريين فاألصل " ألن كنت ذا نَاا

زائـدة.  زائـدة.  قيـل:  قيـل:  الفاء على هذا الفاء على هذا ووذلك، ذلك،   ىىالمعنى يأبالمعنى يأبألن ألن "؛ إذ ال يتعلق بما بعد (الفاء) "؛ إذ ال يتعلق بما بعد (الفاء) وهو "فخرتوهو "فخرت

  ..))2((المستفاد من السياق؛ أي تنبه فإن قومي "المستفاد من السياق؛ أي تنبه فإن قومي "والصواب أنها رابطة لما بعدها باألمر والصواب أنها رابطة لما بعدها باألمر 

فإن االسم متى كان ظاهرا، نحو: " أن كان زيد منطلقًا انطلقتُ معه" فال يجـوز هاهنـا   فإن االسم متى كان ظاهرا، نحو: " أن كان زيد منطلقًا انطلقتُ معه" فال يجـوز هاهنـا   

التّعويض، فال تقول: "أن ما زيد منطلقًا"، وأما إن كان مضمرا لغائب أو لمتكلّم ففي جواز ذلـك  التّعويض، فال تقول: "أن ما زيد منطلقًا"، وأما إن كان مضمرا لغائب أو لمتكلّم ففي جواز ذلـك  

، ونحو:" أن كنتَ منطلقًا انطَلَقْتَ معي"، فهل يجـوز هنـا   ، ونحو:" أن كنتَ منطلقًا انطَلَقْتَ معي"، فهل يجـوز هنـا   نظر، نحو:" زيد منطلقًا انطلقتُ معه"نظر، نحو:" زيد منطلقًا انطلقتُ معه"

زيد أما هو منطَلقًا"، ونحو: "أما أنا منْطلقًا"، وفي ذلك نظر، والّذي نختـاره أن  زيد أما هو منطَلقًا"، ونحو: "أما أنا منْطلقًا"، وفي ذلك نظر، والّذي نختـاره أن  التّعويض فتقول: "التّعويض فتقول: "

              .  .  ))3((ذلك مقصور على السماع، والسماع إنّما جاء والضمير للخطابذلك مقصور على السماع، والسماع إنّما جاء والضمير للخطاب

أن "كان" تحذف بـ "أن" المصدرية، ويعوض عنهـا "مـا"   أن "كان" تحذف بـ "أن" المصدرية، ويعوض عنهـا "مـا"   دليل على دليل على   أن هذا البيتأن هذا البيت  فنجدفنجد

ويبقى اسمها وخبرها؛ حيث ما زائدة عوضا عن "كان"، وأنت اسم كـان المحذوفـة، وذا نفـر    ويبقى اسمها وخبرها؛ حيث ما زائدة عوضا عن "كان"، وأنت اسم كـان المحذوفـة، وذا نفـر    

                                                
 ).  ).  2626سورة مريم (آية:سورة مريم (آية:  ))1((
 ).  ).  9292/ / 11الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العلوم العربية (جالدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العلوم العربية (ج  ))2((
 ).  ).  232232/ / 11(ج(ج  ك في الكالم على ألفية ابن مالكك في الكالم على ألفية ابن مالكمنهج السالمنهج السال  ))3((
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خبرها، وال يجوز الجمع بين كان وما، لكون "ما" عوضا عنها، وال يجوز الجمع بـين العـوض   خبرها، وال يجوز الجمع بين كان وما، لكون "ما" عوضا عنها، وال يجوز الجمع بـين العـوض   

  ..))1((نطلقًا انطلقت"نطلقًا انطلقت"والمعوض، وأجاز ذلك المبرد فيقول:" أما كنت موالمعوض، وأجاز ذلك المبرد فيقول:" أما كنت م

ـ ومن األمثلة على ذلك قولهم:" ارتُكـب كَمثـِل أَ  ومن األمثلة على ذلك قولهم:" ارتُكـب كَمثـِل أَ   ّـ م ّواألصـل    م ،"ا فـاقْتَرِبـرواألصـل    ا أنْـتَ ب ،"ا فـاقْتَرِبـرا أنْـتَ ب  

(إلن كُنْتَ برا)، فُحذفَت الّالم ِلالْختصار، ثم كان له، فانفصل الضمير، وزيدتْ ما ِللتَّعـويض،  (إلن كُنْتَ برا)، فُحذفَت الّالم ِلالْختصار، ثم كان له، فانفصل الضمير، وزيدتْ ما ِللتَّعـويض،    

  ..))2((وأدغمت النّون فيها للتَّقارب"وأدغمت النّون فيها للتَّقارب"

نالحظ أن "أمة  ا" عبارة عن كلمتين، الثّا" عبارة عن كلمتين، الثّنالحظ أن "أمعن" كان" ، واألولى "أن" المصـدري ة  انية عوضعن" كان" ، واألولى "أن" المصـدري انية عوض

عند البصريين، والشّرطية عند الكوفيين، فمثل ذلك قولنا: "أما أنت منطلقًـا انطلقـتُ" أصـله:    عند البصريين، والشّرطية عند الكوفيين، فمثل ذلك قولنا: "أما أنت منطلقًـا انطلقـتُ" أصـله:    

ذفت "كان" فانفصل الضمير، ثم ذفت "كان" فانفصل الضمير، ثم ححمنا الالم وما بعدها لالختصاص، فمنا الالم وما بعدها لالختصاص، فانطلقت ألن كنت منطلقًا، فقدانطلقت ألن كنت منطلقًا، فقد

  ون في الميم للتقارب.     ون في الميم للتقارب.     زيدت "ما" للتعويض، فادغمت النّزيدت "ما" للتعويض، فادغمت النّ

   

                                                
هـ). تحقيـق:  هـ). تحقيـق:  769769شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، بهاء الدين عبد اهللا بن عقيل العقيلي الهمذاني، (ت: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، بهاء الدين عبد اهللا بن عقيل العقيلي الهمذاني، (ت:   ))1((

). انظـر:   ). انظـر:   182182/ / 11م). (جم). (ج19731973  -هـ هـ 13931393محمد قناوي ومحمد محمد خليفة. مكتبة الجامعة األزهرية. (محمد قناوي ومحمد محمد خليفة. مكتبة الجامعة األزهرية. (
 ).  ).  116116)؛ شرح شواهد المغني ()؛ شرح شواهد المغني (134134شرح قطر الندى وبل الصدى (شرح قطر الندى وبل الصدى (

ح السيوطي على ألفية ابن مالك المسمى البهجة المرضية مع حاشية التّحقيقات الَوفية بمـا فـي البهجـة    ح السيوطي على ألفية ابن مالك المسمى البهجة المرضية مع حاشية التّحقيقات الَوفية بمـا فـي البهجـة    شرشر  ))2((
هـ هـ 14211421((  11القاهرة. طالقاهرة. ط  –الَمرضية من النِّكات والرموز الخفية، محمد صالحِ بن أحمد الفَرسي. دار السالم الَمرضية من النِّكات والرموز الخفية، محمد صالحِ بن أحمد الفَرسي. دار السالم 

 ). ). 149149م). (م). (20002000  -
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  :  :  (ما) و (ال) و (الت)، و(إن)(ما) و (ال) و (الت)، و(إن)  الحروف المشبهات (بليس) وهيالحروف المشبهات (بليس) وهيا: ا: لثًلثًثاثا

  مجموعة من الشّواهد، منها:  مجموعة من الشّواهد، منها:    هذا البحثهذا البحث  وفيوفي

أوقول: قوللهالهاأو :  فروة بن مسفروة بن مسييكك  الحجازِيالحجازِي  :  :  

  ))1((نا"نا"ييرِرِآخَآخَ  ةُةُلَلَووانا ودانا ودناينايمم    ما إن طبنا جبن ولكن  ما إن طبنا جبن ولكن  فَفَ

  ""فما إن طبنا جبن ولكنفما إن طبنا جبن ولكن""      الشَّاهد:الشَّاهد:  طنطنمومو

بعدها (إن) ال تعمل عمل (ليس) كمـا فـي   بعدها (إن) ال تعمل عمل (ليس) كمـا فـي     الحجازية إذا زيدالحجازية إذا زيد  ""ماما  ""استشهد به على أن استشهد به على أن وو

كفّـت مـا (إن) عـن    كفّـت مـا (إن) عـن    ن) كافة ِلما عن العمل، كما ن) كافة ِلما عن العمل، كما إإالبيت، وهو من شواهد سيبويه على أن (البيت، وهو من شواهد سيبويه على أن (هذا هذا 

ن)، فلم تعمـل (مـا)   ن)، فلم تعمـل (مـا)   إإفمن الكالم السابق نجد أن (ما) بطل عملها بسبب اقترانها بـ (فمن الكالم السابق نجد أن (ما) بطل عملها بسبب اقترانها بـ (  ))2((العمل"العمل"

  عمل (ليس).  عمل (ليس).  

قال ابن الحاجب:" خبر "ما" ، و"ال" المشبهتين بـ" ليس"، هو المسند بعد دخولهما، وهي قال ابن الحاجب:" خبر "ما" ، و"ال" المشبهتين بـ" ليس"، هو المسند بعد دخولهما، وهي 

"إالّ"، أو تقدم الخبر، بطَل العمـل، وإذا  "إالّ"، أو تقدم الخبر، بطَل العمـل، وإذا    حجازية؛ وإذا زيدت "إن" مع "ما "، أو انتقض النّفي بـحجازية؛ وإذا زيدت "إن" مع "ما "، أو انتقض النّفي بـ

  ..))3((عطف عليه بموجب فالرفع"عطف عليه بموجب فالرفع"

                                                
مرادي، أبو عمر: صـحابي  مرادي، أبو عمر: صـحابي  هو ابن الحارث بن سلمة الغطيف الهو ابن الحارث بن سلمة الغطيف الفروة بن مسك وقيل: مسيكة ومسيك أكثر وفروة بن مسك وقيل: مسيكة ومسيك أكثر و  ))1((

). قال ). قال 143143/ / 55)، (ج)، (ج19841984((66من الوالدة. انظر األعالم، خير الدين الزركلي، دار العلم للماليين_ بيروت، طمن الوالدة. انظر األعالم، خير الدين الزركلي، دار العلم للماليين_ بيروت، ط
ان ما جرى به القدر من حضور المنية ان ما جرى به القدر من حضور المنية األعلم:" الطّب هنا العلة والسبب، أي لم يكن سبب قتلنا الجبن وإنما كاألعلم:" الطّب هنا العلة والسبب، أي لم يكن سبب قتلنا الجبن وإنما ك

).  وفي الصحاح: المراد بالطّـب هنـا العـادة.    ).  وفي الصحاح: المراد بالطّـب هنـا العـادة.    8585وانتقال الحال عنّا والدولة".انظر: شرح شواهد المغني (وانتقال الحال عنّا والدولة".انظر: شرح شواهد المغني (
والجبن بسكون الباء وضمها، ضد الشّجاعة. والمنايا جمع منيه، وهي الموت ألنّها مقدرة، يقال من لـه: أي  والجبن بسكون الباء وضمها، ضد الشّجاعة. والمنايا جمع منيه، وهي الموت ألنّها مقدرة، يقال من لـه: أي  

ة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تح: أحمد عبد الغفور عطّـار. دار  ة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تح: أحمد عبد الغفور عطّـار. دار  قدر" الصحاح تاج اللُّغقدر" الصحاح تاج اللُّغ
المعنى: ليس الخوف والجبن المعنى: ليس الخوف والجبن   )، ( طيب).)، ( طيب).171171/ / 11م). (جم). (ج19561956  -هـ هـ 13761376((  11بيروت، طبيروت، ط  –العلم للماليين العلم للماليين 

الدين الدين شرح كافية ابن الحاجب، تأليف: رضي شرح كافية ابن الحاجب، تأليف: رضي . . من عادتنا، ولكن أقدارنا حكمت علينا بانتصار اآلخرين علينامن عادتنا، ولكن أقدارنا حكمت علينا بانتصار اآلخرين علينا
  11بيـروت. ط بيـروت. ط   –هـ)، قدم له: إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية هـ)، قدم له: إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية 686686محمد بن الحسن اإلستراباذي (ت: محمد بن الحسن اإلستراباذي (ت: 

     ).).237237//11منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج).  ).  216216/ / 22م). (جم). (ج19981998هـ= هـ= 14191419((
منهج السالك في الكـالم  منهج السالك في الكـالم    ).).9494/ / 11بية (جبية (جالدرر اللّوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العلوم العرالدرر اللّوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العلوم العر  ))2((

   ).).237237//11على ألفية ابن مالك (جعلى ألفية ابن مالك (ج
 ).  ).  215215/ / 22شرح كَافية ابن الحاجب (جشرح كَافية ابن الحاجب (ج  ))3((
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قال الرضي: قوله:" المسند بعد دخولهما"، أي: دخول" مـا" فـي مسـألتها، و "ال" فـي     قال الرضي: قوله:" المسند بعد دخولهما"، أي: دخول" مـا" فـي مسـألتها، و "ال" فـي     

قوله:" وهي حجازية" قوله:" وهي حجازية" أما أما مسألتها، ال أنّهما تجتمعان معا، واالعتراض عليه كما في خبر "كان". ومسألتها، ال أنّهما تجتمعان معا، واالعتراض عليه كما في خبر "كان". و

ال عـن  ال عـن    أنّهم ال ينقلون عن أحد،أنّهم ال ينقلون عن أحد،  قد ذكرناقد ذكرناوهي إعمال "ما" و "ال" عمل "ليس"، ووهي إعمال "ما" و "ال" عمل "ليس"، وأي: هذه اللُّغة، أي: هذه اللُّغة، 

الحجازيين، وال عن غيرهم رفع اسم "ال" ونصب خبرها في موضـع، فاللّغـة الحجازيـة إذن،    الحجازيين، وال عن غيرهم رفع اسم "ال" ونصب خبرها في موضـع، فاللّغـة الحجازيـة إذن،    

. وغير الحجازيين وهم بنو تميم، ال يعملونها . وغير الحجازيين وهم بنو تميم، ال يعملونها ))1((إعمال "ما" وحدها دون "ال"، عمل ليس، بشروط"إعمال "ما" وحدها دون "ال"، عمل ليس، بشروط"

ها مجرى "أما" و "هل"؛ أي ال يعملونها في شيء مطلقًا وهو القياس؛ ألنّـه لـيس   ها مجرى "أما" و "هل"؛ أي ال يعملونها في شيء مطلقًا وهو القياس؛ ألنّـه لـيس   مطلقًا، فيجرونمطلقًا، فيجرون

"وال يكون فيها إضمار ،"سبفعل وليس "ما" كَـ" لي"وال يكون فيها إضمار ،"س2((بفعل وليس "ما" كَـ" لي((..  

نالحظ أن "ما" الحجازية تبعها "أن"، فَبطل عملها. حيث أن األصل في "مـا" أالَّ تعمـل،   نالحظ أن "ما" الحجازية تبعها "أن"، فَبطل عملها. حيث أن األصل في "مـا" أالَّ تعمـل،   

كما في لغة بني تميم، إذ قياس العوامل أن تختصبالقبيل الّذي تعمل فيه، من االسم، أو الفعـل،  بالقبيل الّذي تعمل فيه، من االسم، أو الفعـل،    كما في لغة بني تميم، إذ قياس العوامل أن تختص

  فـإنّهم فـإنّهم   الحجـازيون الحجـازيون   أماأمالتكون متمكّنة بثبوتها في مركزها؛ و "ما" مشتركة بين االسم والفعل. ولتكون متمكّنة بثبوتها في مركزها؛ و "ما" مشتركة بين االسم والفعل. و

ا، في الحقيقة سواء، وذلـك  ا، في الحقيقة سواء، وذلـك  ممأعملوها مع عدم االختصاص، لقوة مشابهتها لِـ "ليس"؛ ألن معناهأعملوها مع عدم االختصاص، لقوة مشابهتها لِـ "ليس"؛ ألن معناه

معنى" ليس" في األصل: ما كان، ثم ألنمعنى" ليس" في األصل: ما كان، ثم مان، فبقيت مفيـدة لنفـي     ألناللة على الزدت عن الدمان، فبقيت مفيـدة لنفـي   تجراللة على الزدت عن الدتجر

الكون، ومعنى "ما" مجرد النّفي، ومعلوم أن نفي الشّيء بمعنى نفى كونـه، سـواء مـن حيـث     الكون، ومعنى "ما" مجرد النّفي، ومعلوم أن نفي الشّيء بمعنى نفى كونـه، سـواء مـن حيـث     

  . فإن "ما" و "ليس" تستخدمان للنفي.ومن األمثلة على ذلك:     . فإن "ما" و "ليس" تستخدمان للنفي.ومن األمثلة على ذلك:     ))3((الحقيقة "الحقيقة "

  

  

  

                                                
 ).  ).  215215/ / 22المصدر السابق (جالمصدر السابق (ج    ))1((
  –  الكتاب،ألبي بشر عمرو بن عثمان بن قَنبر، تحقيق وشرح: عبد السالم محمد هارون. مكتبـة الخـانجي  الكتاب،ألبي بشر عمرو بن عثمان بن قَنبر، تحقيق وشرح: عبد السالم محمد هارون. مكتبـة الخـانجي    ))2((

 ).  ).  5757/ / 11م)، (جم)، (ج19881988  -14081408((  33القاهرة. طالقاهرة. ط
 ). ). 152152، ، 33)، (ج)، (ج7070  -5959((  11). انظر: الكتاب (ج). انظر: الكتاب (ج216216/ / 22شرح كافية ابن الحاجب (جشرح كافية ابن الحاجب (ج  ))3((
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  ل الشّاعر:  ل الشّاعر:  ووقق  ::هاهاثانيثانيوو

  ))1((اايياقاقى اهللا وى اهللا وضضما قَما قَر مر مززوال ووال و          باقيا  باقيا    األرضِاألرضِى ى لَلَععء ء ييز فال شَز فال شَععتَتَ

عمل "ليس" فال شيء عمل "ليس" فال شيء   ""الال""وال وزر". استشهد به على إعمال وال وزر". استشهد به على إعمال "، ""، "قوله: " فال شيءقوله: " فال شيء  موضع الشّاهد:موضع الشّاهد:

وإعمال "ال" عمل "ليس" ضعيفٌ جدا ولو ذهب ذاهـب  وإعمال "ال" عمل "ليس" ضعيفٌ جدا ولو ذهب ذاهـب    ..))2((وال وزر، بمعنى "ليس" وعمال عملهاوال وزر، بمعنى "ليس" وعمال عملها

إلى أنّه ال يجوز أن تعمل "ال" هذا العمل لذهب مذهبا حسنًا؛ إذ ال يحفظ ذلك في نثر أصـلًا، وال  إلى أنّه ال يجوز أن تعمل "ال" هذا العمل لذهب مذهبا حسنًا؛ إذ ال يحفظ ذلك في نثر أصـلًا، وال  

، وليس في كتاب سيبويه ما يدل علـى  ، وليس في كتاب سيبويه ما يدل علـى  ))3((في نظمٍ إلّا في بيت نادر ينبغي أن ال تبنى عليه القواعدفي نظمٍ إلّا في بيت نادر ينبغي أن ال تبنى عليه القواعد

مقيس مطّرد، بل قال وزعموا أن بعضهم قرأ: "والت حـين منـاصٍ،   مقيس مطّرد، بل قال وزعموا أن بعضهم قرأ: "والت حـين منـاصٍ،   أن إعمالها إعمال "ليس" أن إعمالها إعمال "ليس" 

وال تعمـل  وال تعمـل    ..أما "ال" فمذهب الحجازيين إعمالها عمل "ليس"، ومذهب تميم إهمالهاأما "ال" فمذهب الحجازيين إعمالها عمل "ليس"، ومذهب تميم إهمالها  ،،))4((وهي قليلةوهي قليلة

  عند الحجازيين إلّا بشروط ثالثة:  عند الحجازيين إلّا بشروط ثالثة:  

  أن يكون االسم والخبر نكرتين، نحو: "ال رجٌل أفضل منك"، ومنه قول الشّاعر:أن يكون االسم والخبر نكرتين، نحو: "ال رجٌل أفضل منك"، ومنه قول الشّاعر:  ا:ا:ههولولأأ

  .....)5(تعز  فال شيء  على األرض باقيا      وال و ز ر 

                                                
)؛ الـدرر  )؛ الـدرر  214214//11البيت من الطّويل وهو بال نسبة، انظر: إرشاد السالك إلـى حـلِّ ألفيـة ابـن مالـك، (ج     البيت من الطّويل وهو بال نسبة، انظر: إرشاد السالك إلـى حـلِّ ألفيـة ابـن مالـك، (ج       ))1((

)؛ المقاصد النّحويـة فـي شـرح شـواهد شـروح األلفيـة       )؛ المقاصد النّحويـة فـي شـرح شـواهد شـروح األلفيـة       284284//11)؛ منهج السالك..(ج)؛ منهج السالك..(ج9797//11اللّوامع...(جاللّوامع...(ج
)؛ الشّـامل فـي تبسـيط    )؛ الشّـامل فـي تبسـيط    318318//11)؛ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ابـن مالـك للمـرادي (ج   )؛ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ابـن مالـك للمـرادي (ج   454454//11(ج(ج

). قوله: "تعز" أمر من تعزى يتعزى من العزاء ). قوله: "تعز" أمر من تعزى يتعزى من العزاء 12081208//33)؛ ارتشاف الضرب من لسان العرب (ج)؛ ارتشاف الضرب من لسان العرب (ج332332النّحو(النّحو(
)، (عزا). قوله: "وال وزر" بفتح الواو والزاي المعجمـة:  )، (عزا). قوله: "وال وزر" بفتح الواو والزاي المعجمـة:  141141//1010لسان العرب(لسان العرب(  وهو الصبر والتَّأسي، انظر:وهو الصبر والتَّأسي، انظر:

﴿كَلّا ال وزر﴾.قال أبو إسحق: الوزر في كالم العـرب  ﴿كَلّا ال وزر﴾.قال أبو إسحق: الوزر في كالم العـرب  هو الملجأ، وأصل الوزر الجبل المنيع. وفي التنزيل: هو الملجأ، وأصل الوزر الجبل المنيع. وفي التنزيل: 
ّل على ما أصـابك  ّل على ما أصـابك  المعنى:  اصبر وتسالمعنى:  اصبر وتس)، (وزر). )، (وزر). 202202/ / 1515، انظر: لسان العرب (ج ، انظر: لسان العرب (ج الجبل الذي يلتجأ إليهالجبل الذي يلتجأ إليه

    ـا قضـى اهللا ربعلى وجه األرض، وال ملجأ يقي الشّخص ويحفظـه مم صيبة؛ فإنّه ال يبقى شيءمن الم    ـا قضـى اهللا ربعلى وجه األرض، وال ملجأ يقي الشّخص ويحفظـه مم صيبة؛ فإنّه ال يبقى شيءمن الم
 ).).253253//11أوضح المسالك...(جأوضح المسالك...(ج  ).).454454/ / 11المقاصد النّحوية (ج المقاصد النّحوية (ج   . انظر:. انظر:العالمينالعالمين

 ).  ).  9797/ / 11الدرر اللوامع (ج الدرر اللوامع (ج ) ) 2((
 ))248248//11لك (جلك (جمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مامنهج السالك في الكالم على ألفية ابن ما  ))3((
   ))5858//11الكتاب (جالكتاب (ج  ))4((
 ).  ).  193193/ / 11شرح ابن عقيل (ج شرح ابن عقيل (ج   ))5((
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نالحظ أن "ال" تعمل عمل "ليس"، ولكن بشرط أن يكون االسم والخبر نكرتين، كما جـاء  نالحظ أن "ال" تعمل عمل "ليس"، ولكن بشرط أن يكون االسم والخبر نكرتين، كما جـاء  

: أال يتقـدم  : أال يتقـدم  وثانيهـا وثانيهـا   وقوله:"وال وزر" نكـرة. وقوله:"وال وزر" نكـرة. في قول الشّاعر: " فال شيء" فقوله "شيء" نكرة، في قول الشّاعر: " فال شيء" فقوله "شيء" نكرة، 

  خبرها على اسمها، فال تقول" ال قائما رجل".  خبرها على اسمها، فال تقول" ال قائما رجل".  

ألّا ينتقض النّفي بإلّا، فال تقول: ال رجل إلّا أفضل من زيد" بنصب "أفضل"، بـل يجـب   ألّا ينتقض النّفي بإلّا، فال تقول: ال رجل إلّا أفضل من زيد" بنصب "أفضل"، بـل يجـب     ::وثالثهاوثالثها

م خبرهـا  م خبرهـا  . ففي هذين الشّرطين نجد أن "ال" تعمل عمل ليس فيهما ولكن بشرط أال يتقـد . ففي هذين الشّرطين نجد أن "ال" تعمل عمل ليس فيهما ولكن بشرط أال يتقـد ))1((رفعه"رفعه"

  .  .  زيدزيد  على اسمها. وعدم اقتران خبرها بـ "إلّا". فال تقول: ال رجل إلّا أفضل منعلى اسمها. وعدم اقتران خبرها بـ "إلّا". فال تقول: ال رجل إلّا أفضل من

  الكالم السابق أن العلماء انقسموا إلى فريقين:  الكالم السابق أن العلماء انقسموا إلى فريقين:    فيفي  نجدنجد

وجـدوا  وجـدوا    بكالم سيبويه في كتابهبكالم سيبويه في كتابهاالستشهاد االستشهاد   األول: قال إن (ال) ال تعمل عمل ليس، وعنداألول: قال إن (ال) ال تعمل عمل ليس، وعند

خالف ذلك، وهو أنَّها ُأجرِيتْ مجرى (لَيس) في رفع االسم خاصة، وال في نصب الخبر. وكذلك خالف ذلك، وهو أنَّها ُأجرِيتْ مجرى (لَيس) في رفع االسم خاصة، وال في نصب الخبر. وكذلك 

الحال في قول الشاعر: "نَصرتُك إذ ال صاحب غير خاذٍل"، فإن "ال" عملت عمل "ليس"، ورفعت الحال في قول الشاعر: "نَصرتُك إذ ال صاحب غير خاذٍل"، فإن "ال" عملت عمل "ليس"، ورفعت 

عملونها إعمال لَـيس، وإذا  عملونها إعمال لَـيس، وإذا  ال يال يففالثّاني: بنو تميم الثّاني: بنو تميم وواالسم النكرة الّذي بعدها. وهو الرأي الصحيح. االسم النكرة الّذي بعدها. وهو الرأي الصحيح. 

أجازوها ضمن شروط، وهي أن يكون معمولها نكرة، وأن ال يتقدم خبرها على اسـمها، وأن ال  أجازوها ضمن شروط، وهي أن يكون معمولها نكرة، وأن ال يتقدم خبرها على اسـمها، وأن ال  

  ، وأن ال يفصل بينها وبين معمولها.  ، وأن ال يفصل بينها وبين معمولها.  بـ "إلّا"بـ "إلّا"  ينتقض النّفيينتقض النّفي

  الشّاعر:  الشّاعر:    قولقول  ::والثّالثوالثّالث

 دا على أحليتَوسم وه إن دا على أحليتَوسم وه إن      إالَّ علَلَإالَّ ع فعى َأض فعينِى َأضجانينِالمجان2((  الم((  

  ""ى أحدى أحدلَلَإن هو مستَوليا عإن هو مستَوليا ع""موضع الشّاهد: موضع الشّاهد: 

                                                
 ).).195195//11السابق (جالسابق (ج  ))1((
)، )، 460460//11)؛ المقاصـد النّحويـة، ( ج  )؛ المقاصـد النّحويـة، ( ج  9696/ / 11البيت بال نسب، وهو من الوافر. انظر الـدرر اللّوامـع... (ج  البيت بال نسب، وهو من الوافر. انظر الـدرر اللّوامـع... (ج    ))2((

)؛ شرح كافية ابن الحاجـب  )؛ شرح كافية ابن الحاجـب  195195/ / 11)؛ شرح ابن عقيل (ج)؛ شرح ابن عقيل (ج358358/ / 11)؛ شرح التَسهيل (ج)؛ شرح التَسهيل (ج105105/ / 11المقرب، (جالمقرب، (ج
مجانين" و " إال على حزبه مجانين" و " إال على حزبه )، وروي عجز هذا البيت على صور مختلفة منها " إالَّ على أضعف ال)، وروي عجز هذا البيت على صور مختلفة منها " إالَّ على أضعف ال227227/ / 22(ج(ج

 المناحيس" و " إالَّ على حزبه المالعين".المناحيس" و " إالَّ على حزبه المالعين".
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عند الكسائي؛ قـال ابـن الشّـجري: "إذا    عند الكسائي؛ قـال ابـن الشّـجري: "إذا      ""ليسليس""استشهد به على إعمال "إن" النافية عمل استشهد به على إعمال "إن" النافية عمل 

نافية فسيبويه ال يرى فيها إالَّ رفع الخبر. وإنّما حكم بالرفع ألنها حرف جحد يحـدث  نافية فسيبويه ال يرى فيها إالَّ رفع الخبر. وإنّما حكم بالرفع ألنها حرف جحد يحـدث    ""إنإن""كانت كانت 

ولما خالف ولما خالف لقياس لقياس للم تعمل ما التّميمية، وهو وفق م تعمل ما التّميمية، وهو وفق معنى في االسم والفعل كألف االستفهام، وكما لمعنى في االسم والفعل كألف االستفهام، وكما ل

سيبويه أعمـل  سيبويه أعمـل    بعض العرب القياس فأعملوا ما لم يكن لنا أن نتعدى القياس في غير "ما"، وغيربعض العرب القياس فأعملوا ما لم يكن لنا أن نتعدى القياس في غير "ما"، وغير

كما استحسن ذلك في ما واحتج بأنّه ال فرق بين "إن" و "ما" في المعنـى، إذ  كما استحسن ذلك في ما واحتج بأنّه ال فرق بين "إن" و "ما" في المعنـى، إذ    تشبيهها بليستشبيهها بليس  ""إنإن""

قوله:" إن هـو" فـإن"   قوله:" إن هـو" فـإن"   فف  ..))1((""هما لنفي "ما" في الحال، وتقع بعدهما جملة االبتداء كما تقع بعد ليسهما لنفي "ما" في الحال، وتقع بعدهما جملة االبتداء كما تقع بعد ليس

كقـول  كقـول    ..))2((غـة أهـل العاليـة"   غـة أهـل العاليـة"   إن" هنا نافية بمعنى ليس، وعملت عملها، وهو نادر، وذكر أنَّه لإن" هنا نافية بمعنى ليس، وعملت عملها، وهو نادر، وذكر أنَّه ل

بعضهم: إن أحد خيرا من أحد إلّا بالعافية، وإن ذلك نافعك وال ضـارك، كقـراءة سـعيد بـن     بعضهم: إن أحد خيرا من أحد إلّا بالعافية، وإن ذلك نافعك وال ضـارك، كقـراءة سـعيد بـن     

  ..))4((  ﴾﴾إن الذين تدعون من دون اهللا عبادا أمثالكمإن الذين تدعون من دون اهللا عبادا أمثالكم  ﴿﴿::))3((جبيرجبير

حيث ذكر أن "إن" نافية، و"الّذين" اسمها، و"عبادا" خبرها، و"أمثالكم" صفته. وقال معناه: حيث ذكر أن "إن" نافية، و"الّذين" اسمها، و"عبادا" خبرها، و"أمثالكم" صفته. وقال معناه: 

ا الّذين تدعون من دون اهللا أمثالكم في اإلنسانية، وإنما هي حجارة ونحوها ممن ال حيـاة لـه،   ا الّذين تدعون من دون اهللا أمثالكم في اإلنسانية، وإنما هي حجارة ونحوها ممن ال حيـاة لـه،   مم

. وممن صـرح بإعمـال "إن"   . وممن صـرح بإعمـال "إن"   ))5((وال عقل، فضالً لكم بعبادتهم أشد من ضاللكم لو عبدتم أمثالكموال عقل، فضالً لكم بعبادتهم أشد من ضاللكم لو عبدتم أمثالكم

ضـاً بقـول   ضـاً بقـول   عمل "ليس" أبو العباس المبرد، وتابعه أبو علي، وأبو الفتح بن جني، واستشهدوا أيعمل "ليس" أبو العباس المبرد، وتابعه أبو علي، وأبو الفتح بن جني، واستشهدوا أي

(دلَى أحا عليتوسهو م إن) :الشّاعر(دلَى أحا عليتوسهو م إن) :6((  الشّاعر((  .  .  

                                                
 ). ). 157157/ / 44). انظر: خزانة األدب (ج ). انظر: خزانة األدب (ج 9696/ / 11الدرر اللَّوامع (جالدرر اللَّوامع (ج  ))1((
وأهل العالية تطلـق  وأهل العالية تطلـق    ).).461461/ / 11المقاصد النّحوية (جالمقاصد النّحوية (ج)، )، 253253//11منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج    ))2((

 هامة وإلى ما وراء مكة وما واالها.  هامة وإلى ما وراء مكة وما واالها.  على ما فوق أرض نجد إلى تعلى ما فوق أرض نجد إلى ت
تهذيب التَّوضيح، أحمد مصطفى المراعي و محمد سالم علي، عني بضبطه: حسين بركات. مكتبـة الرشـد.   تهذيب التَّوضيح، أحمد مصطفى المراعي و محمد سالم علي، عني بضبطه: حسين بركات. مكتبـة الرشـد.     ))3((

 ).   ).   7979/ / 11(ج(ج
 ).).194194سورة األعراف (آية: سورة األعراف (آية:   ))4((
 ).  ).  358358/ / 11شرح التّسهيل (ج شرح التّسهيل (ج   ))5((
 ).   ).   320320/ / 11المصدر السابق (جالمصدر السابق (ج  ))6((
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إعمال (إن) عمل (ليس)، ومنعـه  إعمال (إن) عمل (ليس)، ومنعـه    وأجاز الكسائي وأكثر الكوفيين وطائفة من البصريينوأجاز الكسائي وأكثر الكوفيين وطائفة من البصريين  

جمهور البصريين، واختلف النّقل عن سيبويه والمبرد والصحيح اإلعمـال، فقـد سـمع  نثـرا     جمهور البصريين، واختلف النّقل عن سيبويه والمبرد والصحيح اإلعمـال، فقـد سـمع  نثـرا     

  ..))1((ونظماونظما

من الشَّاهد السابق من النّظم أنّهم أجازوا إعمال "إن" المخفّفة عمل "ليس"، فذهب من الشَّاهد السابق من النّظم أنّهم أجازوا إعمال "إن" المخفّفة عمل "ليس"، فذهب   ستنتجستنتجنن

الكسائي وأكثر الكوفيين، وأبو علي الفارسي، وأبو الفتح بن جنّي إلى جواز إعمالها، أمـا أهـل   الكسائي وأكثر الكوفيين، وأبو علي الفارسي، وأبو الفتح بن جنّي إلى جواز إعمالها، أمـا أهـل   

" البصرة فذهبوا إلى عدم جواز إعمالها. وأن" إإالبصرة فذهبوا إلى عدم جواز إعمالها. وأنننافية عملت عمل ليس،  فرفع  االسـم وهـو   " نافية عملت عمل ليس،  فرفع  االسـم وهـو   ن "

  لضمير المنفصل "هو"، ونصب  خبرها وهو قوله" مستوليا.  لضمير المنفصل "هو"، ونصب  خبرها وهو قوله" مستوليا.  اا

رابعوأخواتها: رابع وأخواتها: ا: إن ل):  ل):  اافعفع(الحروف المشبهة باأل(الحروف المشبهة باألا: إن  

  ::على شاهدينعلى شاهدين  منهامنهاسأقف سأقف وفي هذا الموضوع مجموعة من الشّواهد، وفي هذا الموضوع مجموعة من الشّواهد، 

  الشَّاعر:  الشَّاعر:    ولولقق  ::هماهماأولأول

فال تَلْحفال تَلْحنني في فيها  يببِح ها  ها، فإنببِح أََأ    ها، فإن مالقَلْبِ ج صابم خاك مالقَلْبِ ج صابم البِلُخاكالبِلُببه2((ه((        

البيت من أبيات الكتاب، ولم يسم قائله. وأراد بقوله: "تَلحنيِ": أي تلمني، من لحاه يلحـاه  البيت من أبيات الكتاب، ولم يسم قائله. وأراد بقوله: "تَلحنيِ": أي تلمني، من لحاه يلحـاه  

إذا المه وعذَله، وضمير فيها للمحبوبة. و"جم"، بفتح الجيم وتشديد المـيم؛ أي عظـيم، وكثيـر    إذا المه وعذَله، وضمير فيها للمحبوبة. و"جم"، بفتح الجيم وتشديد المـيم؛ أي عظـيم، وكثيـر    

بمصاب، فهو معمـول خبـر   بمصاب، فهو معمـول خبـر   بالبله: وساوسه، جمع بلبلة، وهي الوسوسة. قوله: "بحبها" متعلق بالبله: وساوسه، جمع بلبلة، وهي الوسوسة. قوله: "بحبها" متعلق 

  ..))3(((إن) قدم على اسمها(إن) قدم على اسمها

  
                                                

 ). ). 320320//11توضيح المقاصد والمسالك،(جتوضيح المقاصد والمسالك،(ج  ))1((
)؛ شرح شواهد )؛ شرح شواهد 394394/ / 11البيت من الطّويل وهو بال نسبة في شرح التّسهيل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، (جالبيت من الطّويل وهو بال نسبة في شرح التّسهيل تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، (ج  ))2((

)؛ حاشية الدسوقي على مغني اللبيب عن )؛ حاشية الدسوقي على مغني اللبيب عن 8888/ / 22)؛ المقاصد النَّحوية في شرح شروح األلفية (ج)؛ المقاصد النَّحوية في شرح شروح األلفية (ج969969المغني (المغني (
هـ). ضبطه: عبـد  هـ). ضبطه: عبـد  761761الدين عبد اهللا بن يوسف بن أحمد ابن هشام األنصاري (ت: الدين عبد اهللا بن يوسف بن أحمد ابن هشام األنصاري (ت: كتب األعاريب؛ جمال كتب األعاريب؛ جمال 

)، الدرر اللّوامع، )، الدرر اللّوامع، 213213/ / 11)؛ شرح ابن عقيل، (ج)؛ شرح ابن عقيل، (ج550550/ / 11بيروت.(جبيروت.(ج  –السالم محمد أمين. دار الكتب العلمية السالم محمد أمين. دار الكتب العلمية 
ي ملَكـت قلبـي،   ي ملَكـت قلبـي،   المعنى: يقول: ال تلمني في حب هذه المرأة التالمعنى: يقول: ال تلمني في حب هذه المرأة الت  ).).281281/ / 11)؛ منهج السالك، (ج)؛ منهج السالك، (ج113113/ / 11(ج(ج

/ / 11حاشية الدسوقي على مغنـي اللّبيـب (ج  حاشية الدسوقي على مغنـي اللّبيـب (ج    ..واستولى علي حبها، فإنني عاجز عن االبتعاد عنها، أو نسيانهاواستولى علي حبها، فإنني عاجز عن االبتعاد عنها، أو نسيانها
550550  .(  .( 

 ). ). 8888/ / 22)؛ المقاصد النَّحوية (ج)؛ المقاصد النَّحوية (ج132132//22جج)؛ انظر: الكتاب ()؛ انظر: الكتاب (969969شرح شواهد المغني (شرح شواهد المغني (  ))3((
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  اهد:  اهد:  موضع الشّموضع الشّ

  أخاك مصاب القَلْبِ  أخاك مصاب القَلْبِ      فإن بِحبها  فإن بِحبها                          

تقديم معمول خبر (إن) وهو قوله (بحبها) على اسمها(أخاك)، وخبرها وهو قولـه  تقديم معمول خبر (إن) وهو قوله (بحبها) على اسمها(أخاك)، وخبرها وهو قولـه  وفيه وفيه 

وظاهره أنّه متعلّـق بـالخبر   وظاهره أنّه متعلّـق بـالخبر     ..))1(((مصاب القلب)، وأصل الكالم: "إن أخاك مصاب القلب بحبها"(مصاب القلب)، وأصل الكالم: "إن أخاك مصاب القلب بحبها"

وتأو ،"الّذي هو "مصابوتأو ،"نَعوا من تقديم معمول الخبر على االسم مطلقًـا، سـواء     لهلهالّذي هو "مصابنَعوا من تقديم معمول الخبر على االسم مطلقًـا، سـواء   أصحابنا، ومأصحابنا، وم

    .  .  ))2((أكان ظرفًا أم مجرورا أم غير غيرهماأكان ظرفًا أم مجرورا أم غير غيرهما

واألصل: أنَّه ال يجوز تقديم معمول الخبر على االسم إذا كان غير ظرف وال مجـرور،  واألصل: أنَّه ال يجوز تقديم معمول الخبر على االسم إذا كان غير ظرف وال مجـرور،  

نحو: " إنا آكل  نحو: " إنا آكلزيدا آكل"، وكذا إن كان المعمول ظرفًا أو   زيدك" فال يجوز " إن طعامك  زيدا آكل"، وكذا إن كان المعمول ظرفًا أو طعامك" فال يجوز " إن طعامك  زيدطعام

ا، نحو: "إنا ومجرورجارا، نحو: "إنا ومجرورا واثق بك" أو "جالس عندك"، فال يجوز تقـديم المعمـول علـى      جارا واثق بك" أو "جالس عندك"، فال يجوز تقـديم المعمـول علـى    زيدزيد

االسم؛ فال تقول: "إناالسم؛ فال تقول: "إن  ا واثقٌ" أو "إنبك زيدا واثقٌ" أو "إنا جالس" وأجازه بعضهم وجعل منه قول  بك زيدا جالس" وأجازه بعضهم وجعل منه قولعندك زيده:ه:عندك زيد      

  ..))3((  أخاك مصاب القَلْبِ جم بالبِلُهأخاك مصاب القَلْبِ جم بالبِلُه    فال تَلْحني فيها، فإن بِحبها  فال تَلْحني فيها، فإن بِحبها  

أنّه يلزم تقديم االسم وتأخير الخبر، إلّا إذا كان الخبـر  أنّه يلزم تقديم االسم وتأخير الخبر، إلّا إذا كان الخبـر  نجد نجد   قول ابن مالكقول ابن مالكمن مضمون من مضمون وو

    ::ينينقسمقسم  ذلك منذلك منتأخيره، وتأخيره، وظرفًا، أو جارا ومجرورا، فإنّه ال يلزم ظرفًا، أو جارا ومجرورا، فإنّه ال يلزم 

أحدهما: أنّه يجوز تقديمه وتأخيره، وذلك نحو:" ليت فيها غير البذي" أو" ليت هنا غيـر  أحدهما: أنّه يجوز تقديمه وتأخيره، وذلك نحو:" ليت فيها غير البذي" أو" ليت هنا غيـر  

البذي"، أي الوقح؛ فيجوز تقديم " فيها" و"هنا" على" غير" وتأخيرهما عنها. والثّاني: أنّـه يجـب   البذي"، أي الوقح؛ فيجوز تقديم " فيها" و"هنا" على" غير" وتأخيرهما عنها. والثّاني: أنّـه يجـب   

                                                
اإلسـكندرية، ط  اإلسـكندرية، ط    –الخويسكي. دار الوفاء لدنيا الطّباعة والنّشرالخويسكي. دار الوفاء لدنيا الطّباعة والنّشرألفية ابن مالك في النّحو والصرف، زين كامل ألفية ابن مالك في النّحو والصرف، زين كامل   ))1((

 ). ). 202202/ / 11م). (جم). (ج20032003((11
 ). ). 281281/ / 11(ج(ج  منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالكمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك  ))2((
 ). ). 212212/ / 11شرح ابن عقيل (جشرح ابن عقيل (ج  ))3((
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تأخر تأخر تقديمه، نحو:" ليت في الدار صاحبها" فال يجوز تأخير" في الدار" لئال يعود الضمير على متقديمه، نحو:" ليت في الدار صاحبها" فال يجوز تأخير" في الدار" لئال يعود الضمير على م

  ..))1((لفظًا ورتْبة" لفظًا ورتْبة" 

فمن الشّاهد الساّبق نجد أن الشَّاعر فَصل بين "إن" واسمها، فقدم معمول خبر "إن"، وهو فمن الشّاهد الساّبق نجد أن الشَّاعر فَصل بين "إن" واسمها، فقدم معمول خبر "إن"، وهو 

قوله:" بحبها" على االسم، ففصل بين "إن" واسمها. فقوله:" فإن بِحبها أخاك مصاب القَلبِ"،  تقدم قوله:" بحبها" على االسم، ففصل بين "إن" واسمها. فقوله:" فإن بِحبها أخاك مصاب القَلبِ"،  تقدم 

أخاك: اسم "إن" مؤخّر، ومصـاب: خبـر   أخاك: اسم "إن" مؤخّر، ومصـاب: خبـر   وون"، ن"، الجار والمجرور "بحبها" على معمول خبر "إالجار والمجرور "بحبها" على معمول خبر "إفيه فيه 

أخاك مرفوع. واألصل في ذلك: فإن "إن"أخاك مرفوع. واألصل في ذلك: فإن "ها.   "إنبالقلبِ بح ها. مصاببالقلبِ بح تقدتقدوو  مصابمر والمجـرور علـى   ر والمجـرور علـى   الجاالجا  م

  كقولـه تعـالى:  كقولـه تعـالى:  المعنى على ما هـو عليـه.   المعنى على ما هـو عليـه.     حيث ظّلحيث ظّل  لم يؤثّر في المعنى لم يؤثّر في المعنى معمول خبر "إن"، معمول خبر "إن"، 

  له:"إيابهم" على اسمها. وهذا ال خالف فيه.له:"إيابهم" على اسمها. وهذا ال خالف فيه.فقدم معمول "إن"، قوفقدم معمول "إن"، قو  ))2((﴾﴾إن إلينا إيابهمإن إلينا إيابهم﴿﴿    

  ل الشّاعر:  ل الشّاعر:  ووققهما هما ثانيثانيوو

  .     .     ))3((ممسلَسلَالالوارق وارق ةٌ تَعطُو إلى ةٌ تَعطُو إلى بيبيكََأن ظَكََأن ظَ    ويوما تُالَقينَا بوجه مقَسمٍ  ويوما تُالَقينَا بوجه مقَسمٍ  

  ""ظَبيةٌ تعطو إلى وارِق السلَمظَبيةٌ تعطو إلى وارِق السلَمكأن كأن ""    موضع الشَّاهد: موضع الشَّاهد: 

، وروايـة  ، وروايـة  في "ظبيـة" في "ظبيـة"   الرفعالرفع  الجر، ورواية علىالجر، ورواية على  ، رواية على، رواية علىثالث رواياتثالث رواياتجاء البيت بجاء البيت ب

على النّصب. فهو في حالة الرفع، شاهد على حذف اسم "كأن" المخَفَّفـة، إذ يـرى سـيبويه أن    على النّصب. فهو في حالة الرفع، شاهد على حذف اسم "كأن" المخَفَّفـة، إذ يـرى سـيبويه أن    

النّصب أكثر في كالم العرب، في حين يرى الخليل أنّه ال يحسن ههنا إلّـا اإلظهـار، غيـر أن    النّصب أكثر في كالم العرب، في حين يرى الخليل أنّه ال يحسن ههنا إلّـا اإلظهـار، غيـر أن    
                                                

 ). ). 212212//11شرح ابن عقيل (جشرح ابن عقيل (ج))1((
 ).).2525سورة الغاشية (آية:سورة الغاشية (آية:))2((
علباء اليشكري يذكر امرأته ويمدحها، وقال النَّحـاس: هـو البـن صـريم     علباء اليشكري يذكر امرأته ويمدحها، وقال النَّحـاس: هـو البـن صـريم       اختلف في قائله قيل: هو أرقم بناختلف في قائله قيل: هو أرقم بن))3((

)، وقـال  )، وقـال  256256//11)، إرشاد السالك إلى حّل ألفية ابـن مالـك (ج  )، إرشاد السالك إلى حّل ألفية ابـن مالـك (ج  8282/ / 11اليشْكُري. انظر: المقاصد النّحوية (جاليشْكُري. انظر: المقاصد النّحوية (ج
/ / 1212جج). ولكعب بن أرقم في لسان العرب (). ولكعب بن أرقم في لسان العرب (121121/ / 11الشّنقيطي: هو لعلياء بن أرقم اليشكري، انظر: الدرر (جالشّنقيطي: هو لعلياء بن أرقم اليشكري، انظر: الدرر (ج

وورد قوله "تالقينا" برواية "تُوافينا" بضـم حـرف   وورد قوله "تالقينا" برواية "تُوافينا" بضـم حـرف     ).).202202/ / 11) (قسم). ولزيد بن أرقَم في األنصاف (ج) (قسم). ولزيد بن أرقَم في األنصاف (ج104104
  المعنى:المعنى:  ).).323323//11منهج السالك(جمنهج السالك(ج. . المضارعة، من الموافاة، وهي المقابلة باإلحسان والخير والمجازاة الحسنةالمضارعة، من الموافاة، وهي المقابلة باإلحسان والخير والمجازاة الحسنة

وكأنّها في حسن قوامها وخفة حركتها "ظبية" وكأنّها في حسن قوامها وخفة حركتها "ظبية" أن هذه المحبوبة تزورنا في بعض األوقات بوجه نضر جميل، أن هذه المحبوبة تزورنا في بعض األوقات بوجه نضر جميل، 
ضياء السالك إلى أوضح المسالك، محمد عبد العزيز النّجـار، مطبعـة   ضياء السالك إلى أوضح المسالك، محمد عبد العزيز النّجـار، مطبعـة     ))3((. . تتناول الورق من شجر (السلم)تتناول الورق من شجر (السلم)

 ).).347347/ / 11م). (جم). (ج19731973هـ = هـ = 13931393((  22مصر، ط مصر، ط   –السعاد السعاد 
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ويروى بالنّصب على حذف الخبـر أي كـأن   ويروى بالنّصب على حذف الخبـر أي كـأن   . . ))1((سيبويه يرى أن النّصب أكثر في كالم العربسيبويه يرى أن النّصب أكثر في كالم العرب

  ..))2((مكانها ظبية، وبالجر على أن األصل: "كظبية"  وزيدت "أن" بينهمامكانها ظبية، وبالجر على أن األصل: "كظبية"  وزيدت "أن" بينهما

الشّاهد فيه إعمال " كأن " المخفّفة في االسم الظّاهر، والبيـت مـن شـواهد سـيبويه،     الشّاهد فيه إعمال " كأن " المخفّفة في االسم الظّاهر، والبيـت مـن شـواهد سـيبويه،     

وجملـة  وجملـة    والرضي على أنّه روي برفع "ظبية" ونصبها وجرها، فيحتمل أن تكون "ظبية" مبتـدأ، والرضي على أنّه روي برفع "ظبية" ونصبها وجرها، فيحتمل أن تكون "ظبية" مبتـدأ، 

"تعطو" خبرها، وهذه الجملة االسمية خبر "كأن"، واسمها ضمير الشّأن محـذوف. ويحتمـل أن   "تعطو" خبرها، وهذه الجملة االسمية خبر "كأن"، واسمها ضمير الشّأن محـذوف. ويحتمـل أن   

الخبر مفرد. الخبر مفرد.   ألنألن  ، وهو ضمير المرأة؛، وهو ضمير المرأة؛و"تعطو" صفتها واسمها محذوفو"تعطو" صفتها واسمها محذوفتكون "ظبية" خبر "كأن" تكون "ظبية" خبر "كأن" 

إعمال "كأن" وهذا اإلعمال مع التّخفيف خاص بالضـرورة. ومـن   إعمال "كأن" وهذا اإلعمال مع التّخفيف خاص بالضـرورة. ومـن     ويروى بنصب "ظبية" علىويروى بنصب "ظبية" على

بجر "ظبية" فعلى أن "أن" زائدة بين الجار والمجرور، والتّقـدير: ك "ظبيـة". وعـد ابـن     بجر "ظبية" فعلى أن "أن" زائدة بين الجار والمجرور، والتّقـدير: ك "ظبيـة". وعـد ابـن       رواهرواه

  ..))3((عصفور زيادة "أن" هنا من الضرائر الشّعريةعصفور زيادة "أن" هنا من الضرائر الشّعرية

فقوله: "كأن ظبية" خففت فيه " كأن"، وحذف اسمها، وجاء خبرها جملـة. وأنّـه عنـد    فقوله: "كأن ظبية" خففت فيه " كأن"، وحذف اسمها، وجاء خبرها جملـة. وأنّـه عنـد    

لكنَّها في هذا الشّاهد حذف اسمها وبقي لكنَّها في هذا الشّاهد حذف اسمها وبقي تخفيف كأن يبقى عملها؛ أي تنصب االسم وترفع الخبر. تخفيف كأن يبقى عملها؛ أي تنصب االسم وترفع الخبر. 

خبرها. فهناك من أجاز الجر على أن "الكاف" حرف جر، وأن "أن" زائدة بين الجار والمجرور. خبرها. فهناك من أجاز الجر على أن "الكاف" حرف جر، وأن "أن" زائدة بين الجار والمجرور. 

بالكاف. وكأنّـه قـال:"   بالكاف. وكأنّـه قـال:"     اامجرورمجرور  اا" وحذف "أن" فتعرب اسم" وحذف "أن" فتعرب اسم" كأن ظبيةٍ " فعند جره " ظبية" كأن ظبيةٍ " فعند جره " ظبيةفقوله:فقوله:

  ".".كظبية تعطو إلى وارق السلمكظبية تعطو إلى وارق السلم

رواية النّصب فتخَرج على أن "كأن" مخففةً من الثّقيلة عاملة، وقوله "ظبيـة" اسـم   رواية النّصب فتخَرج على أن "كأن" مخففةً من الثّقيلة عاملة، وقوله "ظبيـة" اسـم   وأما وأما 

كأن، وجملة "تعطو" صفة لظبية، وخبر كأن محذوف؛ والتّقدير: " كأن ظبيةً عاطية إلـى وارق  كأن، وجملة "تعطو" صفة لظبية، وخبر كأن محذوف؛ والتّقدير: " كأن ظبيةً عاطية إلـى وارق  

                                                
 ..))136136/ / 22الكتاب (جالكتاب (ج  ))1((
اإلنصاف في مسـائل  اإلنصاف في مسـائل    ).).323323//11لكالم على ألفية ابن مالك (جلكالم على ألفية ابن مالك (جمنهج السالك في امنهج السالك في ا  ).).9696/ / 11تهذيب التّوضيح (جتهذيب التّوضيح (ج  ))2((

   انظر الهامش.انظر الهامش.  ).).202202/ / 11الخالف (جالخالف (ج
 ). ). 347347/ / 11). انظر: ضياء السالك (ج). انظر: ضياء السالك (ج121121/ / 11الدرر اللَّوامع (جالدرر اللَّوامع (ج  ))3((
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السلم هذه المرأة". وأما رواية الرفع فتُخَرج على أن " كأن" حرف تشبيه مخفـف، واسـم كـأن    السلم هذه المرأة". وأما رواية الرفع فتُخَرج على أن " كأن" حرف تشبيه مخفـف، واسـم كـأن    

  .  .  ))1((و"ظبيةٌ" خبره، وتقدير الكالم: "كأنّها ظبيةٌ عاطيةٌ إلى وارق السلَمو"ظبيةٌ" خبره، وتقدير الكالم: "كأنّها ظبيةٌ عاطيةٌ إلى وارق السلَم  محذوف،محذوف،

إذا خففت، فاألشهر أن يبقى عملها، وعندئـذ يغلـب عليهـا أن    إذا خففت، فاألشهر أن يبقى عملها، وعندئـذ يغلـب عليهـا أن      أن "كأن" المخففةأن "كأن" المخففة  فنرىفنرى

  تنصب وترفع.  تنصب وترفع.  

خامس(ال) التي لنفي الجنس:  (ال) التي لنفي الجنس:  ا: ا: خامس  

  وفي هذا المبحث عدد من الشّواهد وهي:وفي هذا المبحث عدد من الشّواهد وهي:            

بالهجـاء فـي العصـر    بالهجـاء فـي العصـر      رينرينالزبير األسدي: وهو من شعراء الكوفة المشـهو الزبير األسدي: وهو من شعراء الكوفة المشـهو ل ابن ل ابن ووقق  األولاألول

  األموي:األموي:

    ))2((بالبالدبالبالد  يةَيةَنَكدن وال ُأمنَكدن وال ُأم              بي خُبيبٍ بي خُبيبٍ أََأ  ددنْنْعع  اتاتاجاجى الحى الحررأََأ

ن اسم " ال" النافية ورد معرفة، وهي مع ذلـك  ن اسم " ال" النافية ورد معرفة، وهي مع ذلـك  إإ  حيثحيث  ""موضع الشّاهد: قوله:" ... وال أمية بالبالدموضع الشّاهد: قوله:" ... وال أمية بالبالد

عاملة، ولم تكرر، وحق االسم أن يكون نكرة. فمن شروط "ال" العاملـة عمـل "إن": أن تكـون    عاملة، ولم تكرر، وحق االسم أن يكون نكرة. فمن شروط "ال" العاملـة عمـل "إن": أن تكـون    

نافية، وأن يكون المنفي الجنس، وأن يكون نفيه نصا، وأن ال يدخل عليها جار، وأن يكون اسمها نافية، وأن يكون المنفي الجنس، وأن يكون نفيه نصا، وأن ال يدخل عليها جار، وأن يكون اسمها 

نكرة، متّصالً بها، وأن يكون خبرها أيضفـإن كانـت غيـر    نكرة، متّصالً بها، وأن يكون خبرها أيض ."راضفَرٍ حس فـإن كانـت غيـر    ا نكرة نحو: ال غُالم ."راضفَرٍ حس ا نكرة نحو: ال غُالم

نافية لم تعمل، وشَذَّ إعمال الزائدة، ولو كانت ِلنَفَي الوحدة عملت عمل "ليس"، نحـو: " ال رجـٌل   نافية لم تعمل، وشَذَّ إعمال الزائدة، ولو كانت ِلنَفَي الوحدة عملت عمل "ليس"، نحـو: " ال رجـٌل   
                                                

اإلنصاف في مسائل الخالف، كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد، األنبـاري. (ت:  اإلنصاف في مسائل الخالف، كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد، األنبـاري. (ت:    ))1((
 ). ). 202202/ / 11تأليف: محمد الدين عبد الحميد. دن، (جتأليف: محمد الدين عبد الحميد. دن، (جهـ) هـ) 577577

البيت لعبد اهللا بن الزبير في ديوانه: انظر: شعر عبد اهللا بن الزبير األسـدي، جمـع وتحقيـق: د. يحيـى     البيت لعبد اهللا بن الزبير في ديوانه: انظر: شعر عبد اهللا بن الزبير األسـدي، جمـع وتحقيـق: د. يحيـى       ))2((
). ولعبد اهللا بن فضالة بن شريك األسدي في الكامل في قواعد العربية ). ولعبد اهللا بن فضالة بن شريك األسدي في الكامل في قواعد العربية 147147بغداد. (بغداد. (  –الجبوري، دار الحرية الجبوري، دار الحرية 

). وهذا البيت لعبد اهللا بن الزبير قاله في عبد اهللا بن الّزبير بن العوام وكان شديد ). وهذا البيت لعبد اهللا بن الزبير قاله في عبد اهللا بن الّزبير بن العوام وكان شديد 199199//11(ج(جنحوها وصرفها نحوها وصرفها 
فأراد بقوله: "أبو خُبيب" بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة األولى كنية عبد فأراد بقوله: "أبو خُبيب" بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة األولى كنية عبد ). ). 5959/ / 44البخل، خزانة األدب (جالبخل، خزانة األدب (ج

أبو خُبيب، وأبو بكر، وأبو عبد الرحمن، وكـان  أبو خُبيب، وأبو بكر، وأبو عبد الرحمن، وكـان  اهللا بن الزبير بأكبر أوالده؛ قال الثّعالبيّ كان له ثالث كنى: اهللا بن الزبير بأكبر أوالده؛ قال الثّعالبيّ كان له ثالث كنى: 
). المعنى: إن حياة أبي خبيب أضحت متعسرة، ألنّـه لـم   ). المعنى: إن حياة أبي خبيب أضحت متعسرة، ألنّـه لـم   5959/ / 22خزانة األدب (جخزانة األدب (ج  ..إذا هجي كني بأبي خُبيبإذا هجي كني بأبي خُبيب

يمنع ما أراد، فال يستطيع أن يعطي السائلين كما يفعل بنو أمية الذين يعطون بال حساب. شرح كافيـة ابـن   يمنع ما أراد، فال يستطيع أن يعطي السائلين كما يفعل بنو أمية الذين يعطون بال حساب. شرح كافيـة ابـن   
 ).).197197/ / 22الحاجب (ج الحاجب (ج 
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قائما، بْل رجالَنِ"، وكذا إن ُأرِيد بها نفْي الجنس على سبيل التّنصيص، وإن دخل عليها الخافض قائما، بْل رجالَنِ"، وكذا إن ُأرِيد بها نفْي الجنس على سبيل التّنصيص، وإن دخل عليها الخافض 

نّكرة؛ أي حرف الجر، نحو:" جْئتُ بِالَ زاد"، و"غَضبتُ من ال شَيء". وشذّ: "جْئتُ بِـال  نّكرة؛ أي حرف الجر، نحو:" جْئتُ بِالَ زاد"، و"غَضبتُ من ال شَيء". وشذّ: "جْئتُ بِـال  خَفَض الخَفَض ال

  ..))1((شيء" بالفتح، وإن كان االسم معرفة أو منفصالً منها ُأهملَتشيء" بالفتح، وإن كان االسم معرفة أو منفصالً منها ُأهملَت

بنكرة، فينتصب بالء التبرئة، وينزع منه "الم" بنكرة، فينتصب بالء التبرئة، وينزع منه "الم"   اللاللالخالخوقد يؤول العلم المشتهر ببعض وقد يؤول العلم المشتهر ببعض       

التَّعريف إن كانت فيه، نحو: " ال حسن"، في الحسن البصري؛ أو مما أضيف إليـه، نحـو: " ال   التَّعريف إن كانت فيه، نحو: " ال حسن"، في الحسن البصري؛ أو مما أضيف إليـه، نحـو: " ال   

امرأ قيس"، و"ال ابن زبير"؛ وال تجوز هذه المعاملة في لفظتي: عبد اهللا، وعبـد الـرحمن، إذ "   امرأ قيس"، و"ال ابن زبير"؛ وال تجوز هذه المعاملة في لفظتي: عبد اهللا، وعبـد الـرحمن، إذ "   

  اعر:  اعر:  قول الشّقول الشّتنكيرهما؛ كتنكيرهما؛ ك  ررره تعالى حتى يقدره تعالى حتى يقد يطلقان على غي يطلقان على غياهللا"،  و" الرحمن" الاهللا"،  و" الرحمن" ال

رِيبوال فَتَى مثُل ابن خَي           يطالليلَةَ للم ال هيثمرِيبوال فَتَى مثُل ابن خَي           يطالليلَةَ للم ال هيثم  

  وقوله:  وقوله:  

أرى الحاجأرى الحاجاتبٍ   اتيبٍ عند أبي خُبيةَ              عند أبي خُبوال ُأمي ندةَنَكوال ُأمي ندنَك  بالبالد2((""  بالبالد((  

  ولتأويله بالمنكَّر وجهان:  ولتأويله بالمنكَّر وجهان:      

إما أن يقدر مضاف هو" مثل"، فال يتعرف باإلضافة لتوغّله في اإلبهام، وإنما يجعل فـي  إما أن يقدر مضاف هو" مثل"، فال يتعرف باإلضافة لتوغّله في اإلبهام، وإنما يجعل فـي    األول:األول:

صورة المنكَّر بنزع الالم، وإن كان المنفي في الحقيقة هو المضـاف المـذكور الـذي ال    صورة المنكَّر بنزع الالم، وإن كان المنفي في الحقيقة هو المضـاف المـذكور الـذي ال    

ف باإلضافة إلى أيريتعف باإلضافة إلى أيرقال األخفش: على   يتع ن ثمف كان، لرعاية اللّفظ وإصالحه؛ ومقال األخفش: على معر ن ثمف كان، لرعاية اللّفظ وإصالحه؛ وممعر

التّأويل ويمتنع وصفه؛ ألنَّه في صورة النّكرة، فيمتنع وصفه بمعرفة، وهو معرفة فـي  التّأويل ويمتنع وصفه؛ ألنَّه في صورة النّكرة، فيمتنع وصفه بمعرفة، وهو معرفة فـي    هذاهذا

  الحقيقة، فال يوصف بنكرة.  الحقيقة، فال يوصف بنكرة.  

أن يجعل العلَم الشتهاره بتلك الصفة، كأنّه اسم جنس موضوع إلفادة ذلك المعنـى؛ ألن  أن يجعل العلَم الشتهاره بتلك الصفة، كأنّه اسم جنس موضوع إلفادة ذلك المعنـى؛ ألن    الثّاني:الثّاني:

هللا وجهه، كان فيصـالً فـي   هللا وجهه، كان فيصـالً فـي   معنى " قضيةٌ وال أبا حسن لها": ال فيصل لها، إذ هو، كرم امعنى " قضيةٌ وال أبا حسن لها": ال فيصل لها، إذ هو، كرم ا

                                                
 ..))326326//11منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج). ). 33//22أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (جأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (ج  ))1((
 ). ). 196196//22شرح كافية ابن الحاجب (جشرح كافية ابن الحاجب (ج  ))2((
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كـالجنس المفيـد   كـالجنس المفيـد     -    -  : " أقضاكم علي"، فصار اسـمه : " أقضاكم علي"، فصار اسـمه الحكومات، على ما قال النبيالحكومات، على ما قال النبي

لمعنى الفصل والقطع، كلفظ الفيصل، وعلى هذا يمكن وصفه بالمنكر، وهذا كما قـالوا: "  لمعنى الفصل والقطع، كلفظ الفيصل، وعلى هذا يمكن وصفه بالمنكر، وهذا كما قـالوا: "  

لتنكيرهمـا  لتنكيرهمـا  لكل فرعونِ موسى"، أي: لكّل جبار قهار، فيصرف " فرعون"، و" موسـى"،  لكل فرعونِ موسى"، أي: لكّل جبار قهار، فيصرف " فرعون"، و" موسـى"،  

  ..))1((بالمعنى المذكوربالمعنى المذكور

فمن الشَّاهد السابق نالحظ أن العلم وقع اسما لـ "ال" النّافية للجنس ولم تتكرر "ال"، ولهم فمن الشَّاهد السابق نالحظ أن العلم وقع اسما لـ "ال" النّافية للجنس ولم تتكرر "ال"، ولهم 

  في تأويل ذلك طريقتان:في تأويل ذلك طريقتان:

أن يقدر اسم"ال" نكرة ال تعرف باإلضافة مثل: كلمة "مثل"، وتقدر هذه النّكـرة؛ كانـت   أن يقدر اسم"ال" نكرة ال تعرف باإلضافة مثل: كلمة "مثل"، وتقدر هذه النّكـرة؛ كانـت     األولى:األولى:

ذف، وأقيم المضاف إليه مقامه، أي: وال مثل أمية ، فقدرنا " مثـل". وال  ذف، وأقيم المضاف إليه مقامه، أي: وال مثل أمية ، فقدرنا " مثـل". وال  مضافة إلى العلم، ثم حمضافة إلى العلم، ثم ح

  مثل حسن، فقدرنا "مثل".وكقول الشّاعر: "وال هيثم اللّيلةَ للمطي"، أي: وال مثل هيثم.     مثل حسن، فقدرنا "مثل".وكقول الشّاعر: "وال هيثم اللّيلةَ للمطي"، أي: وال مثل هيثم.     

  أن يقدر العلم قائما مقام وصف اشتهر به، فيقدر في " ال أمية" و"ال كريم في البالد".أن يقدر العلم قائما مقام وصف اشتهر به، فيقدر في " ال أمية" و"ال كريم في البالد".  الثّانية:الثّانية:

أرى أنّه ال يصح هذا الوجه، فإن من األعالم من له مسميات كثيـرة كـأبي حسـن    أرى أنّه ال يصح هذا الوجه، فإن من األعالم من له مسميات كثيـرة كـأبي حسـن    وو  

فتعدد األسماء وإطالقها على أكثر فتعدد األسماء وإطالقها على أكثر   وقيصر، وغيره من المسميات التي تطلق على الشّخص ذاته.وقيصر، وغيره من المسميات التي تطلق على الشّخص ذاته.

  من شخص، يؤدي إلى الغموض.  من شخص، يؤدي إلى الغموض.  

  ل سالمة بن جندب التّميمي:  ل سالمة بن جندب التّميمي:  ووقق  والثّانيوالثّاني

  ..))2((بِبِييللشِّللشِّ  اتاتذَّذَّوال لَوال لَ  لَذُّلَذُّتَتَ  ههييفف    ه  ه  بباقاقوود عد عججاب الّذي ماب الّذي مى الشَّبى الشَّبددووأََأ

                                                
 ). ). 448448/ / 11يل (جيل (ج). انظر: شرح التّسه). انظر: شرح التّسه198198/ / 22شرح كافية ابن الحاجب (جشرح كافية ابن الحاجب (ج  ))1((

على ذهب الشباب. وهو أحد فرسان العرب وهـو  على ذهب الشباب. وهو أحد فرسان العرب وهـو    البيت لسالمة بن جندل، التميمي وهو من البسيط، يأسفالبيت لسالمة بن جندل، التميمي وهو من البسيط، يأسف  ))2((
  66بيـروت . ط  بيـروت . ط    –جاهلي وقصيدته من المفضليات (األعالم، خير الـدين الزركلـي، دار العلـم للماليـين     جاهلي وقصيدته من المفضليات (األعالم، خير الـدين الزركلـي، دار العلـم للماليـين     

). اإلعراب: جملة " ال أمية بالبالد": في محل نصب حال. ). اإلعراب: جملة " ال أمية بالبالد": في محل نصب حال. 127127/ / 11) الدرر اللوامع (ج) الدرر اللوامع (ج106106/ / 33م). (جم). (ج19841984((
والشّاهد فيه قوله: " ال أمية" حيث وقع اسم "ال" النافية للجنس معرفة، وذلك على تقدير التّنكير أي " ال مثـل  ة" حيث وقع اسم "ال" النافية للجنس معرفة، وذلك على تقدير التّنكير أي " ال مثـل  والشّاهد فيه قوله: " ال أمي

 ).).13081308/ / 33أمية". انظر: ارتشاف الضرب (جأمية". انظر: ارتشاف الضرب (ج
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  جمعجمعوهـو "لـذّات"  وهـو "لـذّات"    حيث جاء اسم "ال"حيث جاء اسم "ال"؛ ؛ ""لَذُّ وال لذَّات للشِّيبِلَذُّ وال لذَّات للشِّيبِتَتَفيه فيه   ""موضع الشَّاهد:قوله: موضع الشَّاهد:قوله: 

مؤنّث سالما، ووردت الرواية ببنائه على الكسرة نيابة عن الفتح، كما كان ينصب بها لـو أنّـه   مؤنّث سالما، ووردت الرواية ببنائه على الكسرة نيابة عن الفتح، كما كان ينصب بها لـو أنّـه   

معرب، كما وردت رواية أخرى ببنائه على الفتح، فدّل مجموع الروايتين على جواز الـوجهين  معرب، كما وردت رواية أخرى ببنائه على الفتح، فدّل مجموع الروايتين على جواز الـوجهين  

ى مـا  ى مـا  . فهو مبني عل. فهو مبني عل))2((. ففيه وجهان: البناء على الكسر، والبناء على الفتح. ففيه وجهان: البناء على الكسر، والبناء على الفتح))1((فيه، وفي نظائره فيه، وفي نظائره 

فنقول: " ال مسلمات لك" بكسر التّاء. وأجاز بعضهم الفتح، نحو" فنقول: " ال مسلمات لك" بكسر التّاء. وأجاز بعضهم الفتح، نحو"   –وهو الكسر وهو الكسر   –كان ينصب به كان ينصب به 

  .  .  ))3((ال مسلماتَ لك" ال مسلماتَ لك" 

  وللعلماء في اسم "ال" إذا كان جمع مؤنث سالما أربعة مذاهب:وللعلماء في اسم "ال" إذا كان جمع مؤنث سالما أربعة مذاهب:            

  أولًا: أن يبنى على الكسرة نيابة عن الفتحة من غير تنوين، وهذا مذهب جمهور النّحاة.  أولًا: أن يبنى على الكسرة نيابة عن الفتحة من غير تنوين، وهذا مذهب جمهور النّحاة.  

ثانيا: أن يبنى على الكسرة نيابة عن الفتحة لكن يبقى له تنوينه، وهذا مذهب صححه ابن مالـك  ثانيا: أن يبنى على الكسرة نيابة عن الفتحة لكن يبقى له تنوينه، وهذا مذهب صححه ابن مالـك  

صاحب "األلفية"، وجزم به في بعض كتبه، ونقله عن قوم، وحجتهم في عدم حذف التّنـوين  صاحب "األلفية"، وجزم به في بعض كتبه، ونقله عن قوم، وحجتهم في عدم حذف التّنـوين  

  ف.ف.أنّه قد تقرر أن تنوين جمع المؤنث السالم هو تنوين المقابلة، وهو ال ينافي البناء فال يحذأنّه قد تقرر أن تنوين جمع المؤنث السالم هو تنوين المقابلة، وهو ال ينافي البناء فال يحذ

ثالثًا: أنّه مبني على الفتح، وهذا مذهب المازني والفارسي، وابن مالك في بعض كتبـه ورجحـة   ثالثًا: أنّه مبني على الفتح، وهذا مذهب المازني والفارسي، وابن مالك في بعض كتبـه ورجحـة   

  ابن هشام في "المغني"، والمحقق الرضي في "شرح الكافية"، وابن مالك في بعض كتبه.  ابن هشام في "المغني"، والمحقق الرضي في "شرح الكافية"، وابن مالك في بعض كتبه.  

  

                                                
، انظـر  ، انظـر  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالـك أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالـك ). انظر: ). انظر: 330330//11منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج    ))1((

 ). ). 99/ / 22(ج (ج   الهامشالهامش
م). م). 20042004  -هـ هـ 14251425/ / 11القاهرة. ط القاهرة. ط   –الكامل في النّحو والصرف، علي محمود النابي، دار الفكر العربي الكامل في النّحو والصرف، علي محمود النابي، دار الفكر العربي   ))2((

 ). ). 217217/ / 11(ج (ج 
). اإلعراب: " وال لذاتَ للشِّيب"، "ال" نافية للجنس. " لذات" اسم ال، مبنـي علـى   ). اإلعراب: " وال لذاتَ للشِّيب"، "ال" نافية للجنس. " لذات" اسم ال، مبنـي علـى   241241/ / 11شرح ابن عقيل (جشرح ابن عقيل (ج  ))3((

في محل نصب، "للشيب" جار ومجرور متعلّق بمحذوف خبر في محل نصب، "للشيب" جار ومجرور متعلّق بمحذوف خبر الكسرة نيابة عن الفتحة؛ ألنّه جمع مؤنّث سالم الكسرة نيابة عن الفتحة؛ ألنّه جمع مؤنّث سالم 
م). م). 20032003( ( 22"ال". ألفية ابن مالك في النّحو والصرف، زين كامل الخويسكي. دار الوفاء ـ اإلسـكندرية، ط  "ال". ألفية ابن مالك في النّحو والصرف، زين كامل الخويسكي. دار الوفاء ـ اإلسـكندرية، ط  

 ).).228228//11(ج(ج
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شـراح  شـراح  رابعا: أنَّه يجوز فيه البناء على الكسرة نيابة عن الفتحة، والبناء على الفتح، وزعم كـل  رابعا: أنَّه يجوز فيه البناء على الكسرة نيابة عن الفتحة، والبناء على الفتح، وزعم كـل  

فإذا صح ذلك لم يكن إليجاد أحـد  فإذا صح ذلك لم يكن إليجاد أحـد    ة بن جندل يروى بالوجهين جميعا.ة بن جندل يروى بالوجهين جميعا."األلفية" أن بيت سالم"األلفية" أن بيت سالم

األمرين بعينه وجه وجيه، ويؤخذ من كالم ابن األنباري أن الرواية في بيت سالمة بـالفتح  األمرين بعينه وجه وجيه، ويؤخذ من كالم ابن األنباري أن الرواية في بيت سالمة بـالفتح  

دون الكسر، فيكون تأييدا لمذهب المازني ومن معه، ولكن نستطيع أن نرد روايـة الكسـر   دون الكسر، فيكون تأييدا لمذهب المازني ومن معه، ولكن نستطيع أن نرد روايـة الكسـر   

  ..))1((رد كون ابن األنباري لم يحفظهارد كون ابن األنباري لم يحفظهابمجبمج

  ل حسان بن ثابت: ل حسان بن ثابت: ووقق  والثّالثوالثّالث

  )2(إال  ت ج ش ؤ ك م  حول  الت نان ير     أال ط ع ان  أال فر س ان  ع اد ي ة  

؛ حيث استشهد به علـى أن "ال" إذا تقـدمها   ؛ حيث استشهد به علـى أن "ال" إذا تقـدمها   "أال طعان أال فرسان عاديةٌ""أال طعان أال فرسان عاديةٌ"  قوله:قوله:  موضع الشّاهد:موضع الشّاهد:

وحكم (ال) في هذين المعنيين حكمهما لو لم تـدخل  وحكم (ال) في هذين المعنيين حكمهما لو لم تـدخل    ))3((تعمل كعملها مجردة منها.تعمل كعملها مجردة منها.همزة االستفهام همزة االستفهام 

بجميع أحكامها فـي ذلـك   بجميع أحكامها فـي ذلـك     عليها الهمزة من جواز إلغائها وإعمالها إعمال (إن)، وإعمال (ليس)عليها الهمزة من جواز إلغائها وإعمالها إعمال (إن)، وإعمال (ليس)

  ::))5((دخلت الهمزة على (ال) فلها أربعة معاندخلت الهمزة على (ال) فلها أربعة معان  إذاإذافف  ..))4((كلهكله

فالهمزة في الشَّاهد السابق جاءت للتّوبيخ فالهمزة في الشَّاهد السابق جاءت للتّوبيخ   ؛؛أولها: أن تكون للتوبيخ واإلنكار، وهو األكثرأولها: أن تكون للتوبيخ واإلنكار، وهو األكثر

واإلنكار. "وإذا دخلت همزة االستفهام على (ال) النّافية للجنس، أعطيت معها مـا تسـتحق مـن    واإلنكار. "وإذا دخلت همزة االستفهام على (ال) النّافية للجنس، أعطيت معها مـا تسـتحق مـن    

                                                
 ). ). 77//22أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (جأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (ج  ))1((
بيـروت. ط  بيـروت. ط    –وقدم له: عبدأ مهنّا. دار الكتـب العلميـة   وقدم له: عبدأ مهنّا. دار الكتـب العلميـة   ِلحسان بن ثابت في ديوانه، شَرحه وكتب هوامشَه ِلحسان بن ثابت في ديوانه، شَرحه وكتب هوامشَه   ))2((

أت المعـدةُ  أت المعـدةُ  شَشَنَفُّس المعدة عند االمتالء وجنَفُّس المعدة عند االمتالء وج). قوله: " إال تَجشُُّؤكم" والتَّجشُُّؤ: تَ). قوله: " إال تَجشُُّؤكم" والتَّجشُُّؤ: ت128128َم). (م). (19861986  -هـهـ14061406((11
قـد الـذي   قـد الـذي   تنّور وهو الموتنّور وهو المو)، وقوله: "حول التَّنانير " جمع )، وقوله: "حول التَّنانير " جمع 148148//22وتجشَأت: تَنْفَّست، انظر: لسان العرب، (جوتجشَأت: تَنْفَّست، انظر: لسان العرب، (ج

 ).).241241//22ون فيه. انظر: لسان العرب (جون فيه. انظر: لسان العرب (جززكانوا يخبكانوا يخب
 ). ). 369369/ / 11(ج(جخزانة األدب خزانة األدب   ))3((
 ). ). 335335/ / 11(ج(ج  منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالكمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك  ))4((
 ). ). 369369/ / 11توضيح المقاصد والمسالك (جتوضيح المقاصد والمسالك (ج  ))5((
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وثانيهـا: أن  وثانيهـا: أن    ..))1((األحكام بدونها، وأكثر ما يكون ذلك إذا قصد باالستفهام معها التوبيخ واإلنكار"األحكام بدونها، وأكثر ما يكون ذلك إذا قصد باالستفهام معها التوبيخ واإلنكار"

تكون لمجرد االستفهام عن النّفي. وثالثها: أن تكـون للتّمنـي. ورابعهـا: أن تكـون للعـرض      تكون لمجرد االستفهام عن النّفي. وثالثها: أن تكـون للتّمنـي. ورابعهـا: أن تكـون للعـرض      

  والتّخصيص.  والتّخصيص.  

أن "ألّا" هذه بمنزلة أتمنى؛ فال خبر، فإذا قلت: "أال" ماء فهـوكالم  أن "ألّا" هذه بمنزلة أتمنى؛ فال خبر، فإذا قلت: "أال" ماء فهـوكالم  : : الخليل، وسيبويهالخليل، وسيبويه  عندعندفف

وهي عندهما أيضـا بمنزلـة   وهي عندهما أيضـا بمنزلـة   تام حمال على معناه وهو أتمنى ماء واالسم هنا بمنزلة المفعول به تام حمال على معناه وهو أتمنى ماء واالسم هنا بمنزلة المفعول به 

تقول: أال غالم لي، وألّا ماء باردا، وألّا مـاء بـارد،   تقول: أال غالم لي، وألّا ماء باردا، وألّا مـاء بـارد،     ))2((ليت، فال يجوز مراعاة محلّها مع اسمهاليت، فال يجوز مراعاة محلّها مع اسمها

وألّا أبا لي، وألّا غَالَمي لي، وأال غُالَمين أو جاريتينِ، وَأالَّ ماء ولبنًا، وألّا ماء وعسـالً بـاردا   وألّا أبا لي، وألّا غَالَمي لي، وأال غُالَمين أو جاريتينِ، وَأالَّ ماء ولبنًا، وألّا ماء وعسـالً بـاردا   

بويا، هذه مثل سيلْوحبويا، هذه مثل سيلْو3((ههح((  ..  

وخالفهما الـمازني والمبرد واحتجا بهذا البيت فقاال: " أال عمر ولَّى مستَطَاع رجوعـه"  وخالفهما الـمازني والمبرد واحتجا بهذا البيت فقاال: " أال عمر ولَّى مستَطَاع رجوعـه"  

فقاال: مستطاع إما خبر "ألّا"، وهذا ينقض القول بأنّه ال خبر لها، وإما صفة السم "ألّـا" مراعـاة   فقاال: مستطاع إما خبر "ألّا"، وهذا ينقض القول بأنّه ال خبر لها، وإما صفة السم "ألّـا" مراعـاة   

  اسمها، وعلى كـل فــ "  اسمها، وعلى كـل فــ "    ها معها معلمحلّها مع اسمها، وهذا ينقض القول بأنّه ال يجوز مراعاة محلّلمحلّها مع اسمها، وهذا ينقض القول بأنّه ال يجوز مراعاة محلّ

  ..))4((رجوعه" نائب فاعل لمستطاعرجوعه" نائب فاعل لمستطاع

علـى  علـى    على دخول همزة االستفهام للتـوبيخ على دخول همزة االستفهام للتـوبيخ قوله: أال طعان أال فُرسان..."، استشهد به قوله: أال طعان أال فُرسان..."، استشهد به فف

واعلم أن "ال" في االستفهام تعمل فيما بعدها كما تعمل واعلم أن "ال" في االستفهام تعمل فيما بعدها كما تعمل ""  قال:قال:  ويهويه(ال) وبقاء عملها: وفي كتاب سيب(ال) وبقاء عملها: وفي كتاب سيب

. قال األعلم: الشّـاهد فيـه   . قال األعلم: الشّـاهد فيـه   ))5((السابق" السابق"   قوله: وأنشد بيت حسانقوله: وأنشد بيت حسانفيه إذا كانت في الخبر فمن ذلك فيه إذا كانت في الخبر فمن ذلك 

عمل "أال" عمل "ال" ألن معناها كمعناها وإن كانت ألف االستفهام داخله عليها للتقريـر. وكـذلك   عمل "أال" عمل "ال" ألن معناها كمعناها وإن كانت ألف االستفهام داخله عليها للتقريـر. وكـذلك   

                                                
  –فها، أحمد زكي صفوت. مكتبة ومطبعة مصـطفى البـابي الحلبـي    فها، أحمد زكي صفوت. مكتبة ومطبعة مصـطفى البـابي الحلبـي    صرصركامل في قواعد العربية نحوها وكامل في قواعد العربية نحوها والال  ))1((

 ). ). 205205//11م). (جم). (ج19631963  -هـ هـ 13831383((  44مصر. ط مصر. ط 
 ))309309__  307307//22)؛ الكتاب (ج)؛ الكتاب (ج206206//11(ج(جالكامل في قواعد العربية نحوها وصرفها الكامل في قواعد العربية نحوها وصرفها انظر: انظر:   ))2((
 ).).206206//11جج((  الكامل في قواعد العربية نحوها وصرفهاالكامل في قواعد العربية نحوها وصرفها  ))3((
 ).).206206//11(ج(ج  المصدر السابقالمصدر السابق  ))4((
 ).).307307//22الكتاب (جالكتاب (ج  ))5((
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حكمها إذا دخلت عليها لمعنى التّمني؛ ألن األصل فيه لحرف التبرئة، فلم تغير المعاني الداخلـة  حكمها إذا دخلت عليها لمعنى التّمني؛ ألن األصل فيه لحرف التبرئة، فلم تغير المعاني الداخلـة  

  ..))1((عليه عمله وحكمهعليه عمله وحكمه

نالحظ أن "ال" إذا تقدمها همزة االستفهام تعمل عملها، وكأن هذه الهمزة ليست موجودة. نالحظ أن "ال" إذا تقدمها همزة االستفهام تعمل عملها، وكأن هذه الهمزة ليست موجودة. 

والّذي يؤكّد ذلك قول سيبويه:" أن "ال" في االستفهام تعمل فيما بعدها، كما تعمل فيه إذا كانت في والّذي يؤكّد ذلك قول سيبويه:" أن "ال" في االستفهام تعمل فيما بعدها، كما تعمل فيه إذا كانت في 

ـ   ـ  الخبر، ومن ذلك قول حسان: أال طعان... وفي مثل: "أال قماص بالعير"، يـذكر لم ن ذّل بعـد  ن ذّل بعـد  الخبر، ومن ذلك قول حسان: أال طعان... وفي مثل: "أال قماص بالعير"، يـذكر لم

عزه، فإن "ال" في االستفهام تعمل فيما بعدها. ومن الشّواهد على ذلك: قول الشّاعر: "ألّا اصطبار عزه، فإن "ال" في االستفهام تعمل فيما بعدها. ومن الشّواهد على ذلك: قول الشّاعر: "ألّا اصطبار 

ـ   ـ  لسلمى أم لها جلد ؟"،  فنجد أن" الهمزة إذا دخلت على "ال"، لم يتغير الحكـم، ف ال" تعامـل  ال" تعامـل  ""  ــلسلمى أم لها جلد ؟"،  فنجد أن" الهمزة إذا دخلت على "ال"، لم يتغير الحكـم، ف

  .        .        أو حذفهاأو حذفها  الهمزةالهمزة  ثبوتثبوتببمعاملة واحدة سواء معاملة واحدة سواء 

  :  :    ""ظَن وأخواتهاظَن وأخواتهامفعولين أصلهما مبتدأ وخبر "مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر "  نصبنصبالتي تالتي ت  سا: األفعالسا: األفعالسادساد

. وأفعال . وأفعال مفعولينمفعولين  وهي األفعال الداخلة بعد استيفاء فاعلها على المبتدأ والخبر، فتنصبهماوهي األفعال الداخلة بعد استيفاء فاعلها على المبتدأ والخبر، فتنصبهما

، وليس ، وليس أفعال القلوب، وإنّما قيل لها ذلك ألن معانيها قائمة بالقلبأفعال القلوب، وإنّما قيل لها ذلك ألن معانيها قائمة بالقلب  ::النّوع األولالنّوع األولهذا الباب نوعان: هذا الباب نوعان: 

كل قلبي ينصب المفعولين، بل القلبي ثالثة أقسام: ما ال يتعدى بنفسه، نحو فكّـر وتفكّـر، ومـا    كل قلبي ينصب المفعولين، بل القلبي ثالثة أقسام: ما ال يتعدى بنفسه، نحو فكّـر وتفكّـر، ومـا    

 ،فَهِمفَ ورى ِلواحد نحو عيتعد ،فَهِمفَ ورى ِلواحد نحو عى الثنين وهو المراد، وييتعدى الثنين وهو المراد، ويوما يتعدنقسم أربعة أقسام:نقسم أربعة أقسام:وما يتعد  

دجأحدها: ما يفيد الخبر يقينًا، وهو أربعة: ودجبمعنى أعلَبمعنى أعلَ  -وتَعلّموتَعلّموألفَى، وألفَى،   ،،  أحدها: ما يفيد الخبر يقينًا، وهو أربعة: ومى، قال   -مردى، قال وردو

والثّاني: ما يفيد في الخبر رجحانًا، وهو خمسـة: جعـَل،   والثّاني: ما يفيد في الخبر رجحانًا، وهو خمسـة: جعـَل،     ،،))2((﴾﴾تَجِدوه عند اهللا هو خيراتَجِدوه عند اهللا هو خيرا﴿﴿تعالى: تعالى: 

وحجا، وعد، وهب، وزعم. والثّالث: ما يرِد بالوجهين، والغالب كونه لليقين، وهو اثنـان: رَأى،  وحجا، وعد، وهب، وزعم. والثّالث: ما يرِد بالوجهين، والغالب كونه لليقين، وهو اثنـان: رَأى،  

والنّـوع  والنّـوع    للرحجان، وهو ثالثة: ظن، وحسب، وخَاَل.للرحجان، وهو ثالثة: ظن، وحسب، وخَاَل.  علم. والرابع: ما يرد بهما والغالب كونهعلم. والرابع: ما يرد بهما والغالب كونهوو

                                                
 ). ). 128128//11الدرر اللوامع (جالدرر اللوامع (ج  ))1((
 ).).2020سورة المزمل ( آیة: سورة المزمل ( آیة:   ))2((
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هذا البحـث  هذا البحـث  وفي وفي   ))1((ووهب.ووهب.  ،،ررييصصوو  وتَخذَ،وتَخذَ،  ،،ذَذَ، واتّخَ، واتّخَككررتَتَ، و، ودّدّ، ور، ورلََلععججالثّاني: أفعال التّصيير، كَالثّاني: أفعال التّصيير، كَ

        د:د:من الشّواهمن الشّواهعدد عدد 

  ::  ))2((ابن همام السلوليابن همام السلولي  أولها قولأولها قول

  ي امرًأ هالكاي امرًأ هالكاننوإال فَهبوإال فَهب    ني أبا خالد ني أبا خالد ررجِجِفقلتُ: َأفقلتُ: َأ

  موضع الشّاهد: قوله: " فهِبني امرًأ هالكًا"موضع الشّاهد: قوله: " فهِبني امرًأ هالكًا"

، (هب) فيها خالفٌ: منهم من جعلها تتعدى ِلواحد فقـط، والثّـاني   ، (هب) فيها خالفٌ: منهم من جعلها تتعدى ِلواحد فقـط، والثّـاني   ""رًأرًأي امي امننببههقوله: " فَقوله: " فَ  

فـإن  فـإن  ، ، ))3((منصوب على الحال إذا قُلْتَ: (هب زيدا شُجاعا)، ومنهم من جعلها تتعدى إلـى اثنـين  منصوب على الحال إذا قُلْتَ: (هب زيدا شُجاعا)، ومنهم من جعلها تتعدى إلـى اثنـين  

(به)(به)     "4((فيه بمعنى الظّن، وقد نصب به مفعولين: أحدهما ياء المتكلّم، وثانيهما قولـه: "امـرأ"   فيه بمعنى الظّن، وقد نصب به مفعولين: أحدهما ياء المتكلّم، وثانيهما قولـه: "امـرأ((  

"وهب" فعل جامد ال يتصرف فال يجيء منه ماضٍ وال مضارع، وهو الزم لفعل األمـر،  "وهب" فعل جامد ال يتصرف فال يجيء منه ماضٍ وال مضارع، وهو الزم لفعل األمـر،  وقوله: وقوله: 

وتتعدى إلـى مفعـولين،   وتتعدى إلـى مفعـولين،     ل التي تفيد في الخبر رجحانًا،ل التي تفيد في الخبر رجحانًا،وهي من األفعاوهي من األفعا  أي ال يأتي إال فعل أمر.أي ال يأتي إال فعل أمر.

و ،بد، وهعا، وجل، وحعوهي خمسة:" جو ،بد، وهعا، وجل، وحعوهي خمسة:" جززععم5((  ""م((..      

  

  

  

  

  

                                                
 ).).2626//22أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (جأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (ج  ))1((
عبد اهللا بن همام نبيشة بن رباح السلولي، شاعر إسالمي، أدرك معاوية وبقي إلى أيام سليمان بن عبد الملك، عبد اهللا بن همام نبيشة بن رباح السلولي، شاعر إسالمي، أدرك معاوية وبقي إلى أيام سليمان بن عبد الملك،   ))2((

معاوية على البيعة البنه معاوية. وكان يقال له: العطاء، لحسن شعره. انظـر:  معاوية على البيعة البنه معاوية. وكان يقال له: العطاء، لحسن شعره. انظـر:  يقال: هو الّذي بعث يزيد بن يقال: هو الّذي بعث يزيد بن 
 ).).255255/ / 11). وجاء قوله:" أبا خالد"، برواية " أبا مالك". انظر: شرح ابن عقيل (ج). وجاء قوله:" أبا خالد"، برواية " أبا مالك". انظر: شرح ابن عقيل (ج243243/ / 44األعالم (ج األعالم (ج 

 ). ). 342342//11جج((منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك   ))3((
 ). ). 3333//22جج((الك الك أوضح المسالك إلى ألفية ابن مأوضح المسالك إلى ألفية ابن م  ))4((
 ). ). 3333/ / 22(ج(ج  المصدر السابقالمصدر السابق  ))5((
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  :  :  ))1((فرعان بن األعرففرعان بن األعرف  قولقول  وثانيهاوثانيها

بروبروتُه حيتُه حتّتّي  كتُهى إذا ما تَر  كتُهأََأ    ى إذا ما تَرحِ شاربسمِ واستَغْنَى عنِ الْمخَا القَوحِ شاربسمِ واستَغْنَى عنِ الْمخَا القَوهه      

صـير فتنصـب المبتـدأ    صـير فتنصـب المبتـدأ    د على أن (تَرك) ترد بمعنى التّد على أن (تَرك) ترد بمعنى التّ" قوله: "تَركتُه"، استشه" قوله: "تَركتُه"، استشه  موضع الشّاهد:موضع الشّاهد:

من تركته مفعوله األول، و(أخا) مفعوله الثّاني يعني أنّه تركه قويـا  من تركته مفعوله األول، و(أخا) مفعوله الثّاني يعني أنّه تركه قويـا    ءءوالخبر مفعولين لها، فالهاوالخبر مفعولين لها، فالها

. والفعل " ترك" من أفعال التّحول؛ األفعال التـي تـأتي بمعنـى    . والفعل " ترك" من أفعال التّحول؛ األفعال التـي تـأتي بمعنـى    ))2((مستغنيا بنفسه الحقًا بالرجالمستغنيا بنفسه الحقًا بالرجال

جعل، ووهب، واتخذ، وترك، جعل، ووهب، واتخذ، وترك، وووهي: صير، وهي: صير،   (صير) وهي تنصب المبتدأ والخبر مفعولين أيضا.(صير) وهي تنصب المبتدأ والخبر مفعولين أيضا.

وردالفعل " ترك" جاء في قول فرعان:..))3((ورد ته حتى إذا ما تركت، فإنالفعل " ترك" جاء في قول فرعان:وقول الشّاعر: وربي ته حتى إذا ما تركت، فإنوقول الشّاعر: وربي  

وربوربيتُتُيح هح تّتّهى إذا ما تَرتُتُكْكْى إذا ما تَرهه                                              .......................  .......................  

ألنّه في معنى فعلي التّصير ألنّه في معنى فعلي التّصير   بـ " ترك" مفعولين،بـ " ترك" مفعولين،  " تركته أخا القوم"، حيث نصب" تركته أخا القوم"، حيث نصب  فقوله:فقوله:

  مفعوله الثّاني.مفعوله الثّاني.  ))أخاأخا((التي هي ضمير الغائب؛ وثانيهما: التي هي ضمير الغائب؛ وثانيهما: أحدهما: الهاء؛ أحدهما: الهاء؛ 

وفي (تَرك) خالفٌ: منهم من جعلها تتعدى إلى واحد، والثّاني منصوب علـى الحـال،   وفي (تَرك) خالفٌ: منهم من جعلها تتعدى إلى واحد، والثّاني منصوب علـى الحـال،   

الخطيـب  الخطيـب  ذلك ذلك   ذكرذكر. و. و))4((ومنهم من جعلها تتعدى إلى مفعولين، وهو كما ورد في الشّاهد السابقومنهم من جعلها تتعدى إلى مفعولين، وهو كما ورد في الشّاهد السابق

نصب " أخا القوم" على الحال من الهاء في "تركته "، وجاز كونـه حـاالً،   نصب " أخا القوم" على الحال من الهاء في "تركته "، وجاز كونـه حـاالً،   ه ه في شرح الحماسة أنّفي شرح الحماسة أنّ

                                                
البيت من الطويل، وقائله فرعان بن األعرف في منازل ابنه كان فرعان تزوج على أمه فغضب لها واسـتاق  البيت من الطويل، وقائله فرعان بن األعرف في منازل ابنه كان فرعان تزوج على أمه فغضب لها واسـتاق    ))1((

)؛ شرح ألفية ابن مالك البن الناظم ، ألبي عبد اهللا بـدر التـين محمـد.    )؛ شرح ألفية ابن مالك البن الناظم ، ألبي عبد اهللا بـدر التـين محمـد.    134134/ / 11إبل أبيه. انظر: الدرر (ج إبل أبيه. انظر: الدرر (ج 
). منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك  ). منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك  201201حميد السيد محمد عبد الحميد. دار الجيل. (حميد السيد محمد عبد الحميد. دار الجيل. (تحقيق: عبد التحقيق: عبد ال

)؛ وهو بال نسبة في شرح ابن عقيـل  )؛ وهو بال نسبة في شرح ابن عقيـل  152152/ / 22)؛ المقاصد النَّحوية (ج)؛ المقاصد النَّحوية (ج1414/ / 22)؛ شرح التَّسهيل (ج )؛ شرح التَّسهيل (ج 343343/ / 11(ج(ج
  11القاهرة، ط القاهرة، ط   -سي دار السالمسي دار السالم)؛ شرح السيوطي على ألفية ابن مالك، محمد صالح بن أحمد الغر)؛ شرح السيوطي على ألفية ابن مالك، محمد صالح بن أحمد الغر256256/ / 11(ج(ج
قوله " استغنى عن المسح شاربه" كنَاية عن كونه كبيرا، غَير محتاج إلـى  قوله " استغنى عن المسح شاربه" كنَاية عن كونه كبيرا، غَير محتاج إلـى    ).).186186م)، (م)، (20002000  -هـ هـ 14211421((

خدمة أحد، وذلك ألن الصغير إذا أكل الطّعام يحتاج إلى من يمسح فَمه، فإذا كبر استغنى عـن ذلـك، وأراد   خدمة أحد، وذلك ألن الصغير إذا أكل الطّعام يحتاج إلى من يمسح فَمه، فإذا كبر استغنى عـن ذلـك، وأراد   
   . . ))153153/ / 22المقاصد النَّحوية (جالمقاصد النَّحوية (ج  . انظر:. انظر:م من الجانب األعلىم من الجانب األعلىموضع شاربه، وهي حوالي الفموضع شاربه، وهي حوالي الف

 ). ). 134134/ / 11الدرر اللوامع. (جالدرر اللوامع. (ج  ))2((
/ / 11). انظر: شرح ابن عقيـل (ج ). انظر: شرح ابن عقيـل (ج 260260/ / 11م). (ج م). (ج 19771977((44في علم النَّحو، أمين علي السيد. دار المعارف، طفي علم النَّحو، أمين علي السيد. دار المعارف، ط  ))3((

256256 .( .( 
 . . ))343343//11منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج  ))4((
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  ..حقًـا بالرجـال  حقًـا بالرجـال  الال  اايانهم، وإنَّما يريد: تركته قوييانهم، وإنَّما يريد: تركته قويوإن كان معرفة من اللّفظ، ألنّه ال يعني قوما بأعوإن كان معرفة من اللّفظ، ألنّه ال يعني قوما بأع

        ..))1((المقاصد النّحوية أنّه ال استشهاد فيه المقاصد النّحوية أنّه ال استشهاد فيه   صاحبصاحبفيرى فيرى 

فقوله: " تركته" جاء هنا من أفعال التّحويل، ألنّها نصـبت مفعـولين األول الهـاء فـي     فقوله: " تركته" جاء هنا من أفعال التّحويل، ألنّها نصـبت مفعـولين األول الهـاء فـي     

  تركته، والمفعول الثّاني (أخا).  تركته، والمفعول الثّاني (أخا).  

  ل عنترة:  ل عنترة:  ووققها ها ثالثثالثوو

  هفال تظُنِّي غَير لتولقد نَز  هفال تظُنِّي غَير لتولقد نَز    نّيِ بِممنّيِ بِممالم نزِلَةالم نزِلَةححكرالم بكرالم 2((مِمِب((    

سماعا سماعا   –ظن ظن   –(" فال تظُنِّي غيره" استشهد به على حذف أحد مفعولي (" فال تظُنِّي غيره" استشهد به على حذف أحد مفعولي   موضع الشَّاهد: قوله:موضع الشَّاهد: قوله:    

وصـحة  وصـحة    ،،يقل فيها نصب المفعول الواحد، فإن معناه هنا ال تظني شيًئا غير نزولكيقل فيها نصب المفعول الواحد، فإن معناه هنا ال تظني شيًئا غير نزولك  ""ظنظن""على أن على أن 

هذا المعنى ال يقتضي تقدير مفعول آخر، وفيه رد على النّحويين، فإنّهم قالوا: المفعـول الثّـاني   هذا المعنى ال يقتضي تقدير مفعول آخر، وفيه رد على النّحويين، فإنّهم قالوا: المفعـول الثّـاني   

ف اختصارا، ال اقتصارا؛ واستشهد به في موضع آخر وقال: أي "فال تظنّـي غيـره   ف اختصارا، ال اقتصارا؛ واستشهد به في موضع آخر وقال: أي "فال تظنّـي غيـره   لظن محذولظن محذو

واقعا أي غير نزولك منِّي منزلة المحب، والمحب اسم مفعول جاء على أحب وأحبت، وهو على واقعا أي غير نزولك منِّي منزلة المحب، والمحب اسم مفعول جاء على أحب وأحبت، وهو على 

  . والّذي يؤكد ذلك قول ابن مالك في ألفيته:  . والّذي يؤكد ذلك قول ابن مالك في ألفيته:  ))3((األصل، والكثير في كالم العرب محبوب....)األصل، والكثير في كالم العرب محبوب....)

  .  .  ))4((سقُوط مفعولَين أو مفْعوِلسقُوط مفعولَين أو مفْعوِل        وال تُجِز هنا بال دليِلوال تُجِز هنا بال دليِل                                    

المراد بهذا أنّه ال يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين، وال سقوط أحـدهما، إلّـا إذا دّل   المراد بهذا أنّه ال يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين، وال سقوط أحـدهما، إلّـا إذا دّل   

دليل على ذلك. ومثال حذف أحدهما للداللة أن يقال: "هل ظننت أحدا قائمـا" فتقـول: " ظننـت    دليل على ذلك. ومثال حذف أحدهما للداللة أن يقال: "هل ظننت أحدا قائمـا" فتقـول: " ظننـت    

  زيداً"، ومنه قول عنترة:  زيداً"، ومنه قول عنترة:  

ولقد نزلت فال تظني غَيولقد نزلت فال تظني غَيررهه                                      .................................      .................................  

                                                
))1((  المقاصد النّحويج  ة،ة،المقاصد النّحوي)ج)154154/ / 22  .(  .( 
ي، وقدم له: إبـراهيم األبيـاري. دار الكتـب    ي، وقدم له: إبـراهيم األبيـاري. دار الكتـب    بببن شداد، ت: عبد المنعم عبد الرؤوف شلبن شداد، ت: عبد المنعم عبد الرؤوف شل  ةةشرح ديوان عنْتَرشرح ديوان عنْتَر  ))2((

المعنى: واهللا إنَّك قد نزلت أيتهـا  المعنى: واهللا إنَّك قد نزلت أيتهـا  ). (وهو من الكامل). ). (وهو من الكامل). 143143م). (م). (19801980  -هـهـ14001400((11بيروت. طبيروت. ط  –العلمية العلمية 
 كرم، فال تظنّي غير ذلك واقعا. كرم، فال تظنّي غير ذلك واقعا. الشّيء المحبوب المالشّيء المحبوب المالمحبوبة مني منزلةً المحبوبة مني منزلةً 

   ).).363363//11منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج). ). 134134/ /   11الدرر اللَّوامع (جالدرر اللَّوامع (ج  ))3((
 ). ). 265265/ / 11شرح ابن عقيل (جشرح ابن عقيل (ج  ))4((
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غيره" هو المفعول األول، و" واقعا" هو المفعـول الثّـاني.   غيره" هو المفعول األول، و" واقعا" هو المفعـول الثّـاني.   واقعا" و"واقعا" و"  ههررييأي: " فال تظني غَأي: " فال تظني غَ

وهذا الّذي ذكره المصنّف هو الصحيح من مذهب النّحويين، فإن لم يدل دليل على الحـذف لـم   وهذا الّذي ذكره المصنّف هو الصحيح من مذهب النّحويين، فإن لم يدل دليل على الحـذف لـم   

جز؛ ال فيهما، وال في أحدهما، فال تقول: " ظننت" وال " ظننت زيدا" وال ظننت قائما"، تريـد "  جز؛ ال فيهما، وال في أحدهما، فال تقول: " ظننت" وال " ظننت زيدا" وال ظننت قائما"، تريـد "  يي

يتَّضح من الكالم السابق أنّه يجوز حذف المفعولين أو المفعول اختصـارا  يتَّضح من الكالم السابق أنّه يجوز حذف المفعولين أو المفعول اختصـارا    ..))1((ظننت زيدا قائما" ظننت زيدا قائما" 

  (أي لدليل).  (أي لدليل).  

  : الفاعل:  : الفاعل:  اابعبعساسا

  ومن الشّواهد على ذلك قول األخفش:ومن الشّواهد على ذلك قول األخفش:

  ))2((مزجة       زج القَلُوص أبي مزادهمزجة       زج القَلُوص أبي مزادهتُها بِتُها بِفَزججفَزجج

  قوله:  قوله:    موطن الشّاهد:موطن الشّاهد:

""  القَلُوص جزالقَلُوص جزادهأبأب  ززادهي مم المفعول "القَلوص" على الفاعل الّذي أضيف إليه المصدر وهـو  ""  ي مم المفعول "القَلوص" على الفاعل الّذي أضيف إليه المصدر وهـو  ، فقدفقد ،

ولوال دفـع اهللا النّـاس   ولوال دفـع اهللا النّـاس   ﴿﴿. على غرار قوله تعالى:. على غرار قوله تعالى:))3(("أبي مزاده" واألصل زج أبي مزادة القلوص"أبي مزاده" واألصل زج أبي مزادة القلوص

. ولجواز ذلك وجه من القياس؛ ألن الفاعل كجزء من العامل فيه، فكأنّـه لـم   . ولجواز ذلك وجه من القياس؛ ألن الفاعل كجزء من العامل فيه، فكأنّـه لـم   ))4((﴾﴾بعضهم ببعضبعضهم ببعض

يفصل بينهما؛ ألن رتبته التّقديم، واقتضاؤه له من اقتضائه للمفعـول، وإذا كـان مـن لسـانهم     يفصل بينهما؛ ألن رتبته التّقديم، واقتضاؤه له من اقتضائه للمفعـول، وإذا كـان مـن لسـانهم     

  ..))5((ممنوعاممنوعا  إلّا يكونإلّا يكون  مسموعا، ولم يكن بالقياس مدفوعا كان جديدامسموعا، ولم يكن بالقياس مدفوعا كان جديدا

فنجد في الشّاهد السابق تقدم المفعول به على الفاعل، وألنّه لم يحدث خلل فـي المعنـى   فنجد في الشّاهد السابق تقدم المفعول به على الفاعل، وألنّه لم يحدث خلل فـي المعنـى   

        .دأرى أنّه صحيح. كقولنا: تفاحةً أكَل محم        .دأرى أنّه صحيح. كقولنا: تفاحةً أكَل محم  

  

  

  
  

                                                
 ).   ).   266266/ / 11(ج(جشرح ابن عقيلشرح ابن عقيل  ))1((
 . . ))380380//44(ج(جالبيت من الكامل وهو ينسب لبعض المدنيين في خزانة األدب البيت من الكامل وهو ينسب لبعض المدنيين في خزانة األدب   ))2((
هـ). تح: أحمد عبد الستّار الجـواري، وعبـد اهللا   هـ). تح: أحمد عبد الستّار الجـواري، وعبـد اهللا   669669المقرب، علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور(ت:المقرب، علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور(ت:  ))3((

   ).).5454//11الجبوري. مطبعة العاني _ بغداد. (جالجبوري. مطبعة العاني _ بغداد. (ج
 . . ))380380//44البيت من الكامل وهو ينسب لبعض المدنيين في خزانة األدب (جالبيت من الكامل وهو ينسب لبعض المدنيين في خزانة األدب (ج  ))4((
 . . ))401401//11بن مالك (جبن مالك (جمنهج السالك في الكالم على ألفية امنهج السالك في الكالم على ألفية ا  ))5((
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  تعدي الفعل ولزومه:تعدي الفعل ولزومه:: : ااثامنًثامنً

إلى مفعول به واحد أو أكثر، ويقال: ومتعد، ومجاوز، إلى مفعول به واحد أو أكثر، ويقال: ومتعد، ومجاوز،   هو تجاوز الفعل فاعلههو تجاوز الفعل فاعله""التّعدي اصطالحا: التّعدي اصطالحا: 

      . وفيه مجموعة من الشّواهد:     . وفيه مجموعة من الشّواهد:     ))1((وواقع، ولمقابله: غير متعد، والزم، وقاصر"وواقع، ولمقابله: غير متعد، والزم، وقاصر"

  :  :  ))2((قال عروة بن حزامقال عروة بن حزام  أولًا:أولًا:

  .  .  ))3((سى لَقَضاني سى لَقَضاني وُأخْفي الّذي لَوال اَألوُأخْفي الّذي لَوال اَأل    ة ة بِها من صباببِها من صباب  تحن فَتُبدي ماتحن فَتُبدي ما

  الشَّاهد:الشَّاهد:موضع موضع 

الحرف ووصول الفعل إلى الحرف ووصول الفعل إلى إذا عدي الالزم بحرف جر لم يجز حذف إذا عدي الالزم بحرف جر لم يجز حذف فف  قوله " لَقَضاني".قوله " لَقَضاني".  

اصب مفعـوال  اصب مفعـوال  هو نهو ن  ييالفعل المتعدالفعل المتعدفف. . ))4((االسم، فينصبه إلّا فيما سمع من ذلك في الشّعر للضرورهاالسم، فينصبه إلّا فيما سمع من ذلك في الشّعر للضروره

ل فيه ل فيه مع منصوبه بال تأول، قيمع منصوبه بال تأول، قي  دددير حرف. فإن حسن تقدير حرف جر معدير حرف. فإن حسن تقدير حرف جر معبه، دون حاجة إلى تقبه، دون حاجة إلى تق

الشَّـاعر:  الشَّـاعر:    ، وكقول، وكقول))5((﴾﴾ألقعدن لهم صراطك المستقيمألقعدن لهم صراطك المستقيم﴿﴿متعد بإسقاط حرف الجر نحو قوله تعالى: متعد بإسقاط حرف الجر نحو قوله تعالى: 

، وقال ابـن  ، وقال ابـن  لمستقيم، ولقضي عليلمستقيم، ولقضي علي األسى لَقَضاني"، واألصل: على صراطك ا األسى لَقَضاني"، واألصل: على صراطك االال"وُأخْفى الّذي لو"وُأخْفى الّذي لو

تـارة، و بحـرف   تـارة، و بحـرف   تعديا بنفسه تعديا بنفسه مالك: " وقد يجري مجرى المتعدي شذوذًا"، وإذا استعمل الفعل ممالك: " وقد يجري مجرى المتعدي شذوذًا"، وإذا استعمل الفعل م

ة، ولم يكن أحد االستعمالين مشهورا قيل فيه: متعد بوجهين ولم يحكم بتقدير الحـرف عنـد   ة، ولم يكن أحد االستعمالين مشهورا قيل فيه: متعد بوجهين ولم يحكم بتقدير الحـرف عنـد   تارتار

سقوطه وال بزيادة عند ثبوته نحو: شكرته وشكرت له ونصحته ونصحت لـه. ويسـمى أيضـا    سقوطه وال بزيادة عند ثبوته نحو: شكرته وشكرت له ونصحته ونصحت لـه. ويسـمى أيضـا    

                                                
 ). ). 453453//22(ج(ج  المرجع السابقالمرجع السابق) ) 1((
هـ) شاعر، كـان  هـ) شاعر، كـان    3030(البيت من الطويل)،وهو لعروة بن حزام بن مهاجر الضني، من بني عذرة (... نحو (البيت من الطويل)،وهو لعروة بن حزام بن مهاجر الضني، من بني عذرة (... نحو   ))2((

يحب ابنة عم له اسمها عفراء، نشأ معها في بيت واحد، ألن أباه خلفه صغيراً، فكفله عمه، ولما كبر خطبها يحب ابنة عم له اسمها عفراء، نشأ معها في بيت واحد، ألن أباه خلفه صغيراً، فكفله عمه، ولما كبر خطبها 
/ / 44األعالم (ج األعالم (ج   ا مهرا كبيرا، فرحل ليجمع المهر وعاد، فإذا هي قد زوجت بأموي. انظر:ا مهرا كبيرا، فرحل ليجمع المهر وعاد، فإذا هي قد زوجت بأموي. انظر:عروة، فطلبت أمهعروة، فطلبت أمه

226226   .(   .( 
 ).   ).   7979/ / 22شرح التسهيل (جشرح التسهيل (ج  ،،))460460/ / 22منهج السالك (جمنهج السالك (ج  ،،))2222//22انظر الدرر اللّوامع (جانظر الدرر اللّوامع (ج  ))3((
     ..))460460/ / 22(ج(ج  في الكالم على ألفية ابن مالكفي الكالم على ألفية ابن مالك  منهج السالكمنهج السالك))4((
 ).   ).   1616سورة األعراف (آية: سورة األعراف (آية:   ))5((



51 
  

شّـاعر:  شّـاعر:  . فمثله قـول ال . فمثله قـول ال ))1((المتعدي بنفسه مجاوزا وواقعا. وما ال بد له من حرف الجر فهو الزمالمتعدي بنفسه مجاوزا وواقعا. وما ال بد له من حرف الجر فهو الزم

، فحـذفت (علـى)، وجعـل مجرورهـا     ، فحـذفت (علـى)، وجعـل مجرورهـا       ))2(("وُأخفي الَّذي لَوالَ اُألسى لَقَضاني". أي: لقضي علي"وُأخفي الَّذي لَوالَ اُألسى لَقَضاني". أي: لقضي علي

  .  .  ))3((مفعوالً مفعوالً 

قيل فيه متعد بوجهين. ولـم  قيل فيه متعد بوجهين. ولـم    لذلكلذلك  ،،مرةمرة  أن الفعل يتعدى بنفسه مرة، وبحرف الجرأن الفعل يتعدى بنفسه مرة، وبحرف الجر  فنرىفنرى

الجر فإن مجروره الجر فإن مجروره   يحذف  حرفيحذف  حرفيحكم بتقدير الحرف عند سقوطه وال بزيادة عند ثبوته، وعندما يحكم بتقدير الحرف عند سقوطه وال بزيادة عند ثبوته، وعندما 

يجري الفعل فيه مجرى الفعل المتعدي، أي يحتاج الفعل إلى فاعل ومفعـول  يجري الفعل فيه مجرى الفعل المتعدي، أي يحتاج الفعل إلى فاعل ومفعـول  ينصب، وعند حذفه ينصب، وعند حذفه 

كلْتُ لزيد طعامه، وتقديره: كلت زيـدا  كلْتُ لزيد طعامه، وتقديره: كلت زيـدا    نحونحو  به. وهذا الحذف نوعان هما: مقصود على السماع،به. وهذا الحذف نوعان هما: مقصود على السماع،

الشِّعرية في قـول  الشِّعرية في قـول    طعامه. فحذف حرف الجر(الالم). ونصب (زيدا)، أما المخصوص بالضرورةطعامه. فحذف حرف الجر(الالم). ونصب (زيدا)، أما المخصوص بالضرورة

(لقضاني) وسـبب حـذفها الضـرورة    (لقضاني) وسـبب حـذفها الضـرورة      قوله:قوله:  ونصبونصبالشّاعر: " لَقَضاني"، فإنَّه حذف مجرورها الشّاعر: " لَقَضاني"، فإنَّه حذف مجرورها 

  الشِّعرية.  الشِّعرية.  

  :  :  ))4((ل الفرزدق ل الفرزدق ووقق  الثّانيالثّانيوو

ّالنّاس شَر يَل: أيإذا قّالنّاس شَر يَل: أيقبقب  إذا ق يلة أشارت كُلَيبٍأشارت كُلَيبٍ    يلة  باألكفِّ األصابع5((  باألكفِّ األصابع((..  

قوله: " كُلَيبٍ". استشهد به على أن الجار ال يحـذف ويبقـى عملـه إلّـا فـي      قوله: " كُلَيبٍ". استشهد به على أن الجار ال يحـذف ويبقـى عملـه إلّـا فـي        موضع الشَّاهد:موضع الشَّاهد:

الضرورة، فاألصل: أشارت األصابع إلى كُليب، وكان حقّه أن ينصب بعد حذف حـرف الجـر"   الضرورة، فاألصل: أشارت األصابع إلى كُليب، وكان حقّه أن ينصب بعد حذف حـرف الجـر"   

                                                
 ).   ).   7979/ / 22شرح التّسهيل (جشرح التّسهيل (ج  ))1((
 ).   ).   247247بيروت)، (بيروت)، (  –شرح ألفية بن مالك، (دار الجيل شرح ألفية بن مالك، (دار الجيل   ))2((
هــ).  هــ).  20072007هــ/  هــ/  14281428بيـروت ط ( بيـروت ط (   –الفعل في نحو ابن هشام، عصام نور الدين. دار الكتب العلميـة  الفعل في نحو ابن هشام، عصام نور الدين. دار الكتب العلميـة    ))3((

))322322   .(   .( 
انظر: ديوان الفرزدق، شرحه وضبطه وقدم لـه:  انظر: ديوان الفرزدق، شرحه وضبطه وقدم لـه:    رزدق جريرا.رزدق جريرا.ويل يخاطب بها الفويل يخاطب بها الفمن قصيدة من الطّمن قصيدة من الطّ  البيتالبيت  ))4((

قوله: (كُليب) بضم الكاف وفتح الالم، وأراد به رهـطَ  قوله: (كُليب) بضم الكاف وفتح الالم، وأراد به رهـطَ    ).).362362بيروت. (بيروت. (  -ر الكتب العلميةر الكتب العلميةعلي الفاعوري. داعلي الفاعوري. دا
 ).  ).  265265/ / 22جرير، وهو كُلَيب بن يربوع بن حنظلة. المقاصد النَّحوية (ج جرير، وهو كُلَيب بن يربوع بن حنظلة. المقاصد النَّحوية (ج 

وَأبى المسؤولون النّطـق  وَأبى المسؤولون النّطـق    -أشارت األصابع مع األكف إلى كُلَيبأشارت األصابع مع األكف إلى كُلَيب  –ائل وأحقرها ائل وأحقرها المعنى: إذا سأل عن شر القبالمعنى: إذا سأل عن شر القب  ))5((
 ) انظر الهامش.    ) انظر الهامش.    9595/ / 11ضياء السالك إلى أوضع المسالك (ج ضياء السالك إلى أوضع المسالك (ج   باسمها؛ لحقارتها والتّعفف عن ذكر اسمهاباسمها؛ لحقارتها والتّعفف عن ذكر اسمها
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فأراد في قولـه: "  فأراد في قولـه: "    ..))1((إلى" على أن حذف الجار ال يطرد إلّا في" أن" و"أن" و"كي" على المشهورإلى" على أن حذف الجار ال يطرد إلّا في" أن" و"أن" و"كي" على المشهور

  ..))2((لى كليب فحذف (إلى) وأبقى عملها لى كليب فحذف (إلى) وأبقى عملها كُلَيب" أشارت إكُلَيب" أشارت إ

وقد وصف ذلك  محمد عيد في كتابه "نحو األلفية"، أن ذلك كلّه نثرا وشعرا بالسماع أو وقد وصف ذلك  محمد عيد في كتابه "نحو األلفية"، أن ذلك كلّه نثرا وشعرا بالسماع أو 

ذلك امرا لغويّا آخر هو " خطُأ السماع مـن الـرواة" الّـذي    ذلك امرا لغويّا آخر هو " خطُأ السماع مـن الـرواة" الّـذي    إلى إلى   وأضافوأضافالشّذوذ أو الضرورة. الشّذوذ أو الضرورة. 

نحويّا، مما يكدر مشـرب النّحـو العربـي    نحويّا، مما يكدر مشـرب النّحـو العربـي      يترتب عليه هنا رواية الجر للنصوص، ثم تفسيرهايترتب عليه هنا رواية الجر للنصوص، ثم تفسيرها

  ..))3((ويطول نصهويطول نصه

ن (إلى) في قول الشَّاعر قد حذفت للضرورة، وهذا الحذف لم يؤثّر في عمـل حـرف   ن (إلى) في قول الشَّاعر قد حذفت للضرورة، وهذا الحذف لم يؤثّر في عمـل حـرف   إإفف

الجر "إلى". وأنّه عند حذف حرف الجر لم يتأثّر عمله في الشّاهد، حيث جر االسم الّـذي جـاء   الجر "إلى". وأنّه عند حذف حرف الجر لم يتأثّر عمله في الشّاهد، حيث جر االسم الّـذي جـاء   

أن يؤخذ به، وهو أن نحذف حرف الجر للضرورة، أن يؤخذ به، وهو أن نحذف حرف الجر للضرورة،   بعده. وما أضافه محمد عيد في كتابه يمكنبعده. وما أضافه محمد عيد في كتابه يمكن

أو السماع من الرواة، أو خطأ السماع عن الرواة. وأرى أن حذف حرف الجر للضرورة، وذلك أو السماع من الرواة، أو خطأ السماع عن الرواة. وأرى أن حذف حرف الجر للضرورة، وذلك 

ألنّه ال يجوز حذف حرف الجر قبل االسم المجرور، وإبقاء االسـم مجـرورا إال شُـذوذًا فـي     ألنّه ال يجوز حذف حرف الجر قبل االسم المجرور، وإبقاء االسـم مجـرورا إال شُـذوذًا فـي     

  ضرورة الشّعر.  ضرورة الشّعر.  

   

                                                
         ).).461461//22منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج  ).).3737/ / 22الدرر اللوامع (جالدرر اللوامع (ج  ))1((
 ).    ).    8282/ / 22شرح التّسهيل (ج شرح التّسهيل (ج ) ) 2((
             ). ). 498498/ / 22. (ج . (ج باببابنحو األلفية معاصر وأصيل أللفية ابن مالك، محمد عيد. مكتبة الشّنحو األلفية معاصر وأصيل أللفية ابن مالك، محمد عيد. مكتبة الشّ) ) 3((
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  :  :  ))1((ل الفرزدقل الفرزدقووقق  والثّالثوالثّالث

  ))3(( دينٍ لها أنا طَاِلبه  دينٍ لها أنا طَاِلبه إلي، والَإلي، والَ        أن تَكُون حبيبةًأن تَكُون حبيبةً  ))2((وما زرتُ ليلى وما زرتُ ليلى 

في موضع جر؛ ولذلك عطف عليهـا بـالجر   في موضع جر؛ ولذلك عطف عليهـا بـالجر   فجاءت فجاءت "أن تكون"؛ "أن تكون"؛   قوله:قوله:  الشّاهد:الشّاهد:  موطنموطن

قوله:" وال دقوله:" وال دينٍنٍيوالقياس ما إليه سيبويه؛ َألنّا إذا نظرنا إلى ما ح ،"والقياس ما إليه سيبويه؛ َألنّا إذا نظرنا إلى ما ح ،"ذمنه الحرف، وجدنا العرب منه الحرف، وجدنا العرب   فَفَذ

ـ قد نصبته، وال تبقيه مجرورا إلّقد نصبته، وال تبقيه مجرورا إلّ فيه إعمال الحرف، وقد ح ـ ا في شذوذ من الكالم؛ ألن فيه إعمال الحرف، وقد ح ا في شذوذ من الكالم؛ ألنذوال ، وال فَفَذ ،

  ة في البيت؛ ألنَّه يحتمل أن يكون قوله: "أن" في موضع نصب، ويكـون قولـه: "وال دحج  ة في البيت؛ ألنَّه يحتمل أن يكون قوله: "أن" في موضع نصب، ويكـون قولـه: "وال دـ حج ـ ي نٍ" نٍ" ي

الجر مـن  الجر مـن  . وعليه فإذا حذف حرف . وعليه فإذا حذف حرف ""حبيبةًحبيبةً  "ألن تكون"ألن تكون  كأنّه توهم أنّه قال:كأنّه توهم أنّه قال:  ))4((التّوهم،التّوهم،معطوفًا على معطوفًا على 

أن"أن"و"إن "اء:   " و"إناء:   " فاختلف في موضعهما، فقال الخليل والكسائي: موضع جر، وقال سـيبويه والفـرفاختلف في موضعهما، فقال الخليل والكسائي: موضع جر، وقال سـيبويه والفـر "

                      ))5((نصب. واستدلّوا للقول األول بقول الشّاعر السابق.نصب. واستدلّوا للقول األول بقول الشّاعر السابق.

فمثلًا قولنا: "رغبت أن تجلس". فال يجوز ذلك؛ ألنّه ملبس، فيحتمل أن يكون المعنـى:  فمثلًا قولنا: "رغبت أن تجلس". فال يجوز ذلك؛ ألنّه ملبس، فيحتمل أن يكون المعنـى:    

"رغبت في أن تجلس". ويحتمل أن يكون:" رغبت عن أن تجلس"، فإذا زال اللّبس وتعين حـرف  "رغبت في أن تجلس". ويحتمل أن يكون:" رغبت عن أن تجلس"، فإذا زال اللّبس وتعين حـرف  

                                                
 ). وهو من قصيدة  من الطويل، يمدح بها المطلب بن عبد اهللا المخزومي.     ). وهو من قصيدة  من الطويل، يمدح بها المطلب بن عبد اهللا المخزومي.     7878ديوان الفرزدق (ديوان الفرزدق (  ))1((
 ).    ).    7878في الديوان " سلمى". انظر: ديوان الفرزدق (في الديوان " سلمى". انظر: ديوان الفرزدق (وفي رواية " سلمى" موضع "ليلى"، ووردت وفي رواية " سلمى" موضع "ليلى"، ووردت   ))2((
قال ابن برى: فسر بيت الفرزدق وهو قوله: وما زرت ليلى"...، أن الفرزدق نزل بإمرأة من العـرب مـن   قال ابن برى: فسر بيت الفرزدق وهو قوله: وما زرت ليلى"...، أن الفرزدق نزل بإمرأة من العـرب مـن     ))3((

طيىء، فقالت: أال أدلُّك على رجل يعطي؟ فقال: بلى، فدلَّته على المطّلب بن عبد اهللا بن حنْطب المخزومـي،  طيىء، فقالت: أال أدلُّك على رجل يعطي؟ فقال: بلى، فدلَّته على المطّلب بن عبد اهللا بن حنْطب المخزومـي،  
ان مروان بن الحكم خاله، فبعث به مروان إلى صدقات طيٍئ، ومروان عامل معاويـة رضـي اهللا عنـه     ان مروان بن الحكم خاله، فبعث به مروان إلى صدقات طيٍئ، ومروان عامل معاويـة رضـي اهللا عنـه     وكوك

يومئذ على المدينة فلما أتى الفرزدق المطلب بن عبد اهللا وانتسب له، رحب به وأكرمه، وأعطاه عشـرين أو  يومئذ على المدينة فلما أتى الفرزدق المطلب بن عبد اهللا وانتسب له، رحب به وأكرمه، وأعطاه عشـرين أو  
وال ألجل طلـب  وال ألجل طلـب    ن لي حبيبة،ن لي حبيبة،المعنى: ما زرت ليلى لتكوالمعنى: ما زرت ليلى لتكو) (حنطب). ) (حنطب). 248248/ / 44ثالثين بكرة. لسان العرب (ج ثالثين بكرة. لسان العرب (ج 

       دين لي عليها ولكن  ألجل ضرورة تنزل بالشّخص.دين لي عليها ولكن  ألجل ضرورة تنزل بالشّخص.
والعطف على التّوهم أو على المعنى هو أن يعطف االسم على اسم آخر فال يجريه مجره لفظه، وإنّما يجريه والعطف على التّوهم أو على المعنى هو أن يعطف االسم على اسم آخر فال يجريه مجره لفظه، وإنّما يجريه ) ) 4((

ة بغداد _ بغـداد.  ة بغداد _ بغـداد.  على شيء يقع في مثله كثيرا. انظر: التوابع في كتاب سيبويه، عدنان محمد سليمان. جامععلى شيء يقع في مثله كثيرا. انظر: التوابع في كتاب سيبويه، عدنان محمد سليمان. جامع
 ).    ).    158158م). (م). (19911991(د.ط).((د.ط).(

 ). ). 463463//22منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج  ))5((
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فيحتمـل أن يكـون المعنـى:    فيحتمـل أن يكـون المعنـى:    . . ))1((  ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾الجر فجاز ذلك. ونحو قوله تعالى:الجر فجاز ذلك. ونحو قوله تعالى:

      تنكحوهن".  تنكحوهن".    أنأن  عنعنأن تنكحوهن". ويحتمل أن يكون: "ترغبون أن تنكحوهن". ويحتمل أن يكون: "ترغبون   ترغبون فيترغبون في

ذكر بعض النتائج التـي  ذكر بعض النتائج التـي  أأ  ،،من الشّواهد الشعرية في هذا الفصلمن الشّواهد الشعرية في هذا الفصل  وبناء على ما سبق بيانهوبناء على ما سبق بيانه

  :  :    الدراسةالدراسة  توصلت إليهاتوصلت إليها

      واختالف آراء النّحاة في توجيهها.واختالف آراء النّحاة في توجيهها.  أولها: تعدد الشّواهد الشّعرية في هذا المبحث.أولها: تعدد الشّواهد الشّعرية في هذا المبحث.

  فيها عند أبي حيان.فيها عند أبي حيان.  ااشواهد نحوية ال دليل نحويشواهد نحوية ال دليل نحويهناك هناك ثانيا: ثانيا: 

  .  .  ثالثًا: اختالف النّحاة في توجيه بعض القضايا النّحويةثالثًا: اختالف النّحاة في توجيه بعض القضايا النّحوية

ه النّحاة بعض الشّواهد بأنه ال دليل نحويا: وجرابعه النّحاة بعض الشّواهد بأنه ال دليل نحويا: وجفيه.    فيه.      اارابع    

  الذي يدرس الش واهد الش عرية في الفصل الث اني من الد راسة، دراسةوبعد ذلك ننتقل ل

  "المنصوبات" :في قضايا الن حو في مكمالت العملي ة اإلسنادي ة الش عري  الن حوي  الش اهد 

      

  

  

                                                
 ). ). 127127سورة النّساء (آية:سورة النّساء (آية:) ) 1((
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  الفصل الث اني

  "المنصوبات" :في قضايا الن حو في مكمالت العملي ة اإلسنادي ة الش عري  الش اهد الن حوي 

الرضي:" قدم الرضي:" قدم ، وقال ، وقال ))1((قال ابن الحاجب: "المنصوبات هي ما اشتمل على علَم المفعولية"قال ابن الحاجب: "المنصوبات هي ما اشتمل على علَم المفعولية"

المرفوعات على المنصوبات والمجرورات، ألن المرفوع عمدة الكالم، كالفاعل والمبتدأ والخبر، المرفوعات على المنصوبات والمجرورات، ألن المرفوع عمدة الكالم، كالفاعل والمبتدأ والخبر، 

  "والبواقي محمولة عليها، والمنصوب في األصل فضلة، لكن يشتبه بها بعض العمد، كاسـم" إن  "والبواقي محمولة عليها، والمنصوب في األصل فضلة، لكن يشتبه بها بعض العمد، كاسـم" إن

  .  .  ))2((وخبر "كان" وأخواتهما، وخبر "ما" و "ال" والمجرور في األصل منصوب المحّل"وخبر "كان" وأخواتهما، وخبر "ما" و "ال" والمجرور في األصل منصوب المحّل"

: الفتحة، والكسرة، واأللف، والياء نحو: " رأيت زيدا، ومسـلمات،  : الفتحة، والكسرة، واأللف، والياء نحو: " رأيت زيدا، ومسـلمات،  ةةم الفضلة أربعم الفضلة أربع"وعل"وعل

ون بـه  ون بـه  وأباك، ومسلمينِ، ومسلمين". وقد قسم النّحاة المنصوبات قسمين: أصالً في النّصب، يعنوأباك، ومسلمينِ، ومسلمين". وقد قسم النّحاة المنصوبات قسمين: أصالً في النّصب، يعن

عليه، وهو غير المفعوالت من الحال، والتّمييز، وغير ذلك. والذين عليه، وهو غير المفعوالت من الحال، والتّمييز، وغير ذلك. والذين   ااالمفعوالت الخمسة، ومحمولًالمفعوالت الخمسة، ومحمولً

جعلوه غير المفعوالت يمكن أن يدخل بعضها في حيز المفاعيل، فيقال للحال: هو مفعول مع قيد جعلوه غير المفعوالت يمكن أن يدخل بعضها في حيز المفاعيل، فيقال للحال: هو مفعول مع قيد 

مضمونه، إذ المجيء في "جاءني زيد راكبا" فُعل مع قيد الركوب الذي هو مضـمون "راكبـا"،   مضمونه، إذ المجيء في "جاءني زيد راكبا" فُعل مع قيد الركوب الذي هو مضـمون "راكبـا"،   

فعول بشرط إخراجه، وكأنّهم آثروا التّخفيف في التّسمية؛ والمفعول بـال  فعول بشرط إخراجه، وكأنّهم آثروا التّخفيف في التّسمية؛ والمفعول بـال  ويقال للمستثنى: هو المويقال للمستثنى: هو الم

قيد شيء آخر هو المفعول المطلق كما يجيء، ففي جعل المفعول معه، والمفعول له، أصالً فـي  قيد شيء آخر هو المفعول المطلق كما يجيء، ففي جعل المفعول معه، والمفعول له، أصالً فـي  

النّصب لكونهما مفعولين، وجعل المستثنى، والحال، فرعين مع أنّهما أيضا مفعوالن، نظـر؛ وإن  النّصب لكونهما مفعولين، وجعل المستثنى، والحال، فرعين مع أنّهما أيضا مفعوالن، نظـر؛ وإن  

صب بسبب كون الشَّيء من ضروريات معنى الفعـل، فالحـال كـذلك دون    صب بسبب كون الشَّيء من ضروريات معنى الفعـل، فالحـال كـذلك دون    كان األصالة في النّكان األصالة في النّ

المفعول معه والمفعول له. إذ رب فعل بال علّة وال مصاحب، وال فعل إال وهو واقع على حالـة  المفعول معه والمفعول له. إذ رب فعل بال علّة وال مصاحب، وال فعل إال وهو واقع على حالـة  

  .  .  ))3((ع عليه"ع عليه"من الموقع، والموقَمن الموقع، والموقَ

                                                
 ). ). 264264//11(ج(ج  شرح كافية ابن الحاجبشرح كافية ابن الحاجب  ))1((
 ). ). 160160/ / 11(ج(ج  السابقالسابق  المصدرالمصدر  ))2((
 ). ). 264264/ / 11جج((  نفسهنفسه  ))3((
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منصوبات األسماء أربعة عشر: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول له، والمفعول منصوبات األسماء أربعة عشر: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول له، والمفعول 

يه، والمفعول له، والحال، والتَّمييز، والمستثنى، والمنادى، وخبر الفعل النّاقص، وخبر األحرف يه، والمفعول له، والحال، والتَّمييز، والمستثنى، والمنادى، وخبر الفعل النّاقص، وخبر األحرف فف

  .  .  ))1((المشبهة بـ" ليس"، واسم "إن" أو إحدى أخواتها، واسم "ال" النّافية للجنس، والتّابع للمنصوبالمشبهة بـ" ليس"، واسم "إن" أو إحدى أخواتها، واسم "ال" النّافية للجنس، والتّابع للمنصوب

سبق سبق   من المفعول المطلق إلى المنادى. وقدمن المفعول المطلق إلى المنادى. وقد  ، هي، هيويشتمل هذا الفصل على ثمانية فصولويشتمل هذا الفصل على ثمانية فصول

  الكالم على البواقي في شرح المرفوعات في الفصل األول من الدراسة، عدا التّابع للمنصوب.  الكالم على البواقي في شرح المرفوعات في الفصل األول من الدراسة، عدا التّابع للمنصوب.  

  المنصوبات: المنصوبات: 

أو2((الً: المفعول المطلق:الً: المفعول المطلق:أو((    

ـ  هناك العديد من الشّواهد الشّعرية على المفعول المطلق، لذلك هناك العديد من الشّواهد الشّعرية على المفعول المطلق، لذلك  ـ  ال بد من ذكـر الشَّ واهد واهد ال بد من ذكـر الشَّ

  منها:  منها:  وو، وتوضيحها: ، وتوضيحها: في هذا المبحثفي هذا المبحثالشّعرية الشّعرية 

  ::))3((ل األحوص ل األحوص ووققأولًا: أولًا: 

  علَى حين َألهى النَّاس جلُّ ُأمورِهم          فَنَدالً زريقُ الماَل نَدَل الثَّعاِلبِ علَى حين َألهى النَّاس جلُّ ُأمورِهم          فَنَدالً زريقُ الماَل نَدَل الثَّعاِلبِ 

                                                
 ). ). 434434جامع الدروس العربية (جامع الدروس العربية (  ))1((
 ). ). 447447/ / 22منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج  ))2((
هذا البيت من الطويل، وهو لألحوص. شعر األحوص األنصاري، جمعة وحققه: عادل سليمان جمال، مكتبة هذا البيت من الطويل، وهو لألحوص. شعر األحوص األنصاري، جمعة وحققه: عادل سليمان جمال، مكتبة   ))3((

). المسالك لم يقف على قائله؛ ألنه لم ينسب إلى قائـل  ). المسالك لم يقف على قائله؛ ألنه لم ينسب إلى قائـل  267267م) (م) (19901990  -هـ هـ   14111411((  22القاهرة. طالقاهرة. ط  الخانجيالخانجي
)، وأراد بقوله " نَدلًا" ندل: النَّدل: نَقْل الشَّيء واحتجانُه. قال الجـوهري:" النَّـدل النَّقـل    )، وأراد بقوله " نَدلًا" ندل: النَّدل: نَقْل الشَّيء واحتجانُه. قال الجـوهري:" النَّـدل النَّقـل    984984/ / 22معين، (جمعين، (ج

آخر، ونَدل التَّمر من الجلَّة، والخُبر من السفرة ينْدله آخر، ونَدل التَّمر من الجلَّة، والخُبر من السفرة ينْدله واالختالس المحكم: نَدل الشي نَدالً نَقَله من موضع إلى واالختالس المحكم: نَدل الشي نَدالً نَقَله من موضع إلى 
نَدالً عرف منهما بكفِّه جمعاء كُالَّ وقيل: هو للغَرف باليدين جميعا، والرجل مندل، بكسر الميم، وقال يصـف  نَدالً عرف منهما بكفِّه جمعاء كُالَّ وقيل: هو للغَرف باليدين جميعا، والرجل مندل، بكسر الميم، وقال يصـف  

  ركبا ويمدح قوما دارين بالجود:  ركبا ويمدح قوما دارين بالجود:  
                يابفافًا عنا خهون بالدرمييابفافًا عنا خهون بالدرمقَائب  ويخويخ                  هم   هم   ــيالح رجمن دارين ب نجقَائب  رالح رجمن دارين ب نجر  

  فَنَدالً زريقُ الماَل نَدَل الثَّعالب  فَنَدالً زريقُ الماَل نَدَل الثَّعالب        على حين َألهى النّاس جلُّ ُأمورهم       على حين َألهى النّاس جلُّ ُأمورهم                     
يقول انْدلي يا زريقُ، وهي قبيلة، نَدَل الثّعاِلب، يريد السرعة؛ والعرب تقول: َأكْسب من ثعلب؛ قال ابـن  يقول انْدلي يا زريقُ، وهي قبيلة، نَدَل الثّعاِلب، يريد السرعة؛ والعرب تقول: َأكْسب من ثعلب؛ قال ابـن  

ي: وقيل في هذا الشّاعر إنه يصف قوما لُصوصا يأتون من دارين فيسرقون ويملوون حقائبهم ثم يفرغونهـا  ي: وقيل في هذا الشّاعر إنه يصف قوما لُصوصا يأتون من دارين فيسرقون ويملوون حقائبهم ثم يفرغونهـا  بربر
ويعودون إلى دارين، وقيل يصف تجاراً، وقوله: على حين ألهى النَّاس جلُّ أمورهم: يريد حين اشـتغل بـالفتَن   ويعودون إلى دارين، وقيل يصف تجاراً، وقوله: على حين ألهى النَّاس جلُّ أمورهم: يريد حين اشـتغل بـالفتَن   

النَّدل: التَّناول؛ وبه فسر بعضهم قوله: فَنَدالً زريقُ المـاُل.  النَّدل: التَّناول؛ وبه فسر بعضهم قوله: فَنَدالً زريقُ المـاُل.  والحروب، والبجر: جمع َأبجر وهو العظيم البطن، ووالحروب، والبجر: جمع َأبجر وهو العظيم البطن، و
 )، (ندل).)، (ندل).224224/ / 1414لسان العرب (جلسان العرب (ج
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"فَنَدالً زريقُ الماَل نَدَل الثَّعاِلبِ"، فإن في هذه العبارة مصدرا قائمـا مقـام   "فَنَدالً زريقُ الماَل نَدَل الثَّعاِلبِ"، فإن في هذه العبارة مصدرا قائمـا مقـام     موضع الشَّاهد قوله:موضع الشَّاهد قوله:

، ، ))1((وهو واقع في الطّلب؛ ألن المقصود به معنى انـدل: أي اخطـف  وهو واقع في الطّلب؛ ألن المقصود به معنى انـدل: أي اخطـف    –وهو قوله: "ندالً" وهو قوله: "ندالً"   –فعله فعله 

ل وجـب  ل وجـب  وجوب حذف العامل، فذكر أن المصدر إذا كان بدلًا من اللّفظ بالفعوجوب حذف العامل، فذكر أن المصدر إذا كان بدلًا من اللّفظ بالفعوذهب ابن مالك إلى وذهب ابن مالك إلى 

ضربا زيدا، وَأضربا زيدا)، والتَّقدير: اضرِب ضـربا زيـدا،   ضربا زيدا، وَأضربا زيدا)، والتَّقدير: اضرِب ضـربا زيـدا،     وذلك نحو: (وذلك نحو: (حذف الفعل العامل، حذف الفعل العامل، 

ـ   ـ  وأتَضرِب ضربا زيدا، فَحذفَ (اضرِب، وأتَضرِب)؛ ألن المصدر صار بدالً منهما، حيـثُ مثّ ل ل وأتَضرِب ضربا زيدا، فَحذفَ (اضرِب، وأتَضرِب)؛ ألن المصدر صار بدالً منهما، حيـثُ مثّ

  ..))2((في الشَّاهد بما ناب عن فعل األمر وهو قوله:" فَنَدالً زريقُ..." والتّقدير:" يازريقُ الماَل"في الشَّاهد بما ناب عن فعل األمر وهو قوله:" فَنَدالً زريقُ..." والتّقدير:" يازريقُ الماَل"

  تنع ذكره معه وهو نوعان:تنع ذكره معه وهو نوعان:ممدما يقام المصدر مقام فعله فيدما يقام المصدر مقام فعله فيوعنوعن

حـد " قَعـدتُ   حـد " قَعـدتُ     : ما ال فعَل له، نحو: " ويَل زيد" و" ويحه" فَيقدر له عامل من معنَاه علـى : ما ال فعَل له، نحو: " ويَل زيد" و" ويحه" فَيقدر له عامل من معنَاه علـى األولاألول

  جلُوسا".  جلُوسا".  

: ما له فَعٌل، وهو نوعان: واقع في الطّلب، وهو الوارد دعاء، كـ " سقْيا ورعيا"، أو أمرا : ما له فَعٌل، وهو نوعان: واقع في الطّلب، وهو الوارد دعاء، كـ " سقْيا ورعيا"، أو أمرا الثّانيالثّاني

  ..))3((﴾﴾الرقَابِالرقَابِ  فَضربفَضرب  ﴿﴿أو نهيا، نحو: " قياما ال قُعودا" ونحو قوله تعالى:أو نهيا، نحو: " قياما ال قُعودا" ونحو قوله تعالى:

الً: مصدرا مقام فعله، وهو واقع في الطّلـب  الً: مصدرا مقام فعله، وهو واقع في الطّلـب  ددنَنَ. فَ. فَ""الثَّعاِلبالثَّعاِلبوقوله:" فَنَدالً زريقُ الماَل ندَل وقوله:" فَنَدالً زريقُ الماَل ندَل 

القائم مقام فعل األمر ينتصب بفعل محذوف وجوبا من غير تفرقة بين أن يكون هـذا المصـدر   القائم مقام فعل األمر ينتصب بفعل محذوف وجوبا من غير تفرقة بين أن يكون هـذا المصـدر   

  .  .  ))4((مكررا أو محصورا أو واقعا بعد استفهام توبيخي وأال يكون كذلكمكررا أو محصورا أو واقعا بعد استفهام توبيخي وأال يكون كذلك

نجد في قول الشَّاعر أنَّه استخدم المصدر" نَدالً"، وهذا المصدر قام مقام فعله، وهو قـائم  نجد في قول الشَّاعر أنَّه استخدم المصدر" نَدالً"، وهذا المصدر قام مقام فعله، وهو قـائم  

مقام فعل األمر ينتصب بفعل محذوف وجوبا. وهو واقع أيضا في الطَّلب، كما جاء قوله: "انْدل" مقام فعل األمر ينتصب بفعل محذوف وجوبا. وهو واقع أيضا في الطَّلب، كما جاء قوله: "انْدل" 

مر ينتصب مر ينتصب جاء بمعنى اخطف. وأن ابن مالك ذهب في ألفيته إلى أن المصدر القائم مقام فعل األجاء بمعنى اخطف. وأن ابن مالك ذهب في ألفيته إلى أن المصدر القائم مقام فعل األ

                                                
 ). ). 184184/ / 22أوضح المسالك (جأوضح المسالك (ج  ))1((
 ). ). 501501/ / 22منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج  ))2((
 ). ). 4040سورة محمد (آية: سورة محمد (آية:   ))3((
 ). ). 184184  -182182  //22أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (جأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (ج  ))4((
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بفعل محذوف وجوبا. (وندالً) جاءتْ مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف وتقدير الكالم: "فاندل بفعل محذوف وجوبا. (وندالً) جاءتْ مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف وتقدير الكالم: "فاندل 

  ندالً". فنجد أنّه عندما يقام المصدر مقام الفعل، فيمتنع ذكره معه في ما له فعل واقع في األمر.  ندالً". فنجد أنّه عندما يقام المصدر مقام الفعل، فيمتنع ذكره معه في ما له فعل واقع في األمر.  

را في مجـال  را في مجـال  ومن الشّواهد على المصدر الّذي يقوم مقام فعل األمر قول الشّاعر: "فصبومن الشّواهد على المصدر الّذي يقوم مقام فعل األمر قول الشّاعر: "فصب

، ،   ""اصـبري اصـبري ""مر، الّذي يراد منه معنى مر، الّذي يراد منه معنى ، فقوله: "صبرا" مصدر قائم مقام فعل األ، فقوله: "صبرا" مصدر قائم مقام فعل األ))1((الموت صبرا"الموت صبرا"

  .     .     جمع العلماء على وجوب حذف عامل المصدرجمع العلماء على وجوب حذف عامل المصدروأوأ

  ))2((ل دريد بن الصمة:ل دريد بن الصمة:ووقق  ثانيا:ثانيا:

  ))3((  فإن جزعا وإن إجماَل صبرِفإن جزعا وإن إجماَل صبرِ    ها ها ييلقد كَذَبتك نَفْسك فأكذبِلقد كَذَبتك نَفْسك فأكذبِ

قوله:" فإن  ج ز ع ا وإن  إج م ال  ص ب ر "، فاستشهد به على حذف العامل"، وهو أن  الش اهد: موضع

، )4(﴾ح ت ى إ ذ ا أ ث خ نت م وه م  ف ش د وا ال و ث اق  ف إ م ا م ن ا ب ع د  و إ م ا ف د اء  ﴿يكون م و ضع تفصيل، نحو قوله تعالى: 

، وإم ا ت فد ون ف د اء ، ف ح ذ ف  " تم ن ون " و" ت ف د ون " وهما الع امالن في والت قدير: فإم ا ت م ن ون م ن ا

خر، وهو أن  ي رف ع  المصدر، فلو المصدرين. ويجوز في هذا المصدر اآلتي في الت فصيل و ج ه  آ

  في قوله تعالى: " ف إم ا م ن  بعد  وإم ا ف د اء " لجاز ذلك. فقد ج و ز وا الر ف ع  والن ص ب  :ئق ر 

                                                
 ).).185185//22(ج(ج  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  ))1((
))2((  ّقائله دريد بن الصّقائله دريد بن الصمـد  ميرانظر: ديوان د .(و من البحر الوافروه) ـد  ة يرثي معاوية أخا الخنساء، وقتلته بنو مرةيرانظر: ديوان د .(و من البحر الوافروه) ة يرثي معاوية أخا الخنساء، وقتلته بنو مرة

هـ هـ   14011401قتيبة (قتيبة (  ابن الصمة الجشمي، فدم له: شاكر الفَحام. جمع وتحقيق وشرح: محمد خير البقاعي. دارابن الصمة الجشمي، فدم له: شاكر الفَحام. جمع وتحقيق وشرح: محمد خير البقاعي. دار
 م).م).19811981

ويقول لعاذلته أو امرأته العاذلة: كذبتك نفسك فيما تزعمين من محاولة تخفيف ما أجـد مـن   ويقول لعاذلته أو امرأته العاذلة: كذبتك نفسك فيما تزعمين من محاولة تخفيف ما أجـد مـن     ))3((
الحزن عليه، فاكذبي نفسك فإما أن أجزع عليه جزعا فال العذر في ذلـك، وإمـا أن أجمـل    الحزن عليه، فاكذبي نفسك فإما أن أجزع عليه جزعا فال العذر في ذلـك، وإمـا أن أجمـل    

، وهو الّذي ال شـكوى  ، وهو الّذي ال شـكوى  الصبر، إجمالًا فامدح بذلك. وإجمال الصبر: أن يصبر الصبر الجميلالصبر، إجمالًا فامدح بذلك. وإجمال الصبر: أن يصبر الصبر الجميل
 ).).266266//22الكتاب (جالكتاب (جانظر: انظر:   فيه إلى الخلق.فيه إلى الخلق.

  ).).44سورة محمد (آية: سورة محمد (آية:   ))4((
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؛ أل ن  (أن) مع الف عل بتأويل الم ص د ر، فالت ق د ي ر : فإم ا  )1(إ م ا أ ن ت ع ذ ب  و إ م ا أ ن ت ت خ ذ  ف يه م  ح س ن ا } {

والت قدير: ، فإن  ن ص ب ت  ف ع لى إض م ار الع ام ل، وإن  ر ف عت  فعلى إضمار مبتدأ، وإم ا االت خاذ  الت عذيب 

فإم ا شأن ه م الت عذيب ، وإم ا شأن ه م االت خاذ، أو على إضمار الخ ب ر، والت قد ير: فإم ا الت ع ذ يب شأن ك . 

ة : "ف إ ن  ج ز ع ا وإن  إج م ال  ص ب ر ". ولو قلت: "فإن م ومثل هذا أج از ه  س ي ب وي ه  في بيت د ر ي د  بن الص 

  . )2( بر " كان جائز ا، كأن ك قلت: فإم ا أمري جز ع  وإم ا إجمال  صبر جزع  وإن  إجمال  ص

فقال: واعلم أن ه ليس كل  حرف ي ظه ر  بعده الفعل يحذف فيه الفعل، ولكن ك ت ض م ر بعدما أ ضمرت 

فيه العرب من الحروف والم واض ع، وت ظهر ما أ ظهروا، وت ج ر ي هذه األشياء  ا لتي هي على ما 

ف ون بمنزلة ما ي حذفون من نفس الكالم، ومم ا هو في الكالم على ما أ جروا، فليس كل يستخ 

حرف ي ح ذف منه شيء  ويثبت فيه، نحو: ي ك  وي ك ن، ولم أبل وأبال ، [لم] يحملهم ذاك على أن 

ذ " "أ وخ ذ "، ي فعلوه بمثله، وال يحملهم إذا كانوا ي لبثون، فيقولون: في "م ر " "أ وم ر"، ويقولون: في "خ 

وفي "ك ل " "أ و ك ل "، وأم ا قول الش اعر، فهذا على "إم ا"، وليس "إن" الجزاء، كقولك : "إن  حق ا، وإن  

خل الفاء، ولو كانت على "إن " الجزاء، وقد ل على "إم ا". أل ا ترى أن ك تدكذبا"، فهذا محمو

جزع ا"، كقوله: إن حق ا وإن كذبا، ولكن ه  استقبلت الكالم، الحتجت إلى الجواب. فليس قول ه: "فإن 

. ولو قلت: فإن  جزع  وإن إجمال  ص ب ر ، كان جائز ا، { ف إ م ا م ن ا ب ع د  و إ م ا ف د اء}على قوله تعالى: 

كأن ك قلت: فإم ا أمر ي ج ز ع ، وإم ا إجمال  ص ب ر ، ألن ك  لو صح حت ها فقلت : "إم ا"؛ أي لو قلتها على 

جه الص حة كاملة، ولم نقل " إن" بطرح "ما" كما ورد في الش عر، جاز ذلك. وال يجوز طرح و

)3( "ما" م ن  " إم ا" إل ا في الش عر
.

  

                                                
 ).).8686(آية: (آية:   الكهفالكهف  سورةسورة  ))1((
    ). ). 503503//22منهج السالك في الكالم على ألفية (جمنهج السالك في الكالم على ألفية (ج  ))2((
    ). ). 503503//22(ج(ج  المصدر السابقالمصدر السابق  ))3((
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  ثانيا: المفعول له:  ثانيا: المفعول له:  

قال ابن الحاجب: "المفعول له هو ما ف عل ألجله فعل مذكور، مثل:" ضربته تأديب ا"، و" 

. ويسمى المفعول ألجله، ومن )1( للزج اج، فإن ه عنده مصدر"قعدت  عن الحرب جبن ا"، خالف ا 

، وشرط نصبه تقدير الالم، وإن ما يجوز حذفه إذا كان فعال  لفاعل الفعل )2(أجله، وحكمه الن صب

  . ومن الش واهد على ذلك:)3(المعل ل، ومقارن ا له

  :  :  ))4((ل حاتم الطّائيل حاتم الطّائيووقق  ::أولًاأولًا

  ام  الل ئيم  تكر مت ع ر ض  عن ش وأ    و راء  الكريم  اد خار ه   وأغف ر  ع 

موضع الشَّاهد قوله: (ادخاره) فإنّه مفعول من أجله، وقد جاء باإلضافة. فالنّصـب فيـه   موضع الشَّاهد قوله: (ادخاره) فإنّه مفعول من أجله، وقد جاء باإلضافة. فالنّصـب فيـه   

  ثالثـة أضـرب:  ثالثـة أضـرب:    والجر بالّالم متساويان، وذلك ألن المفعول من أجله إذا وجدت الشّروط علىوالجر بالّالم متساويان، وذلك ألن المفعول من أجله إذا وجدت الشّروط على

ول مـن أجلـه، ألن التَّقـدير:    ول مـن أجلـه، ألن التَّقـدير:    فنصب "ادخاره" و"تكرما" على المفعفنصب "ادخاره" و"تكرما" على المفع. . ))5((وٍوٍراجح ومرجوح ومساراجح ومرجوح ومسا

فر عوراء الكريم ألجل االدخار، وأعرض عن شتم اللّئيم ألجل التّكرم، وألن علّة الغفـران  فر عوراء الكريم ألجل االدخار، وأعرض عن شتم اللّئيم ألجل التّكرم، وألن علّة الغفـران  أغأغوو

اإلدخار، وعلّة اإلعراض التّكرم. واألصل في ذلك كلَّه أن كل مصدر تجده في الكالم منصـوبا؛  اإلدخار، وعلّة اإلعراض التّكرم. واألصل في ذلك كلَّه أن كل مصدر تجده في الكالم منصـوبا؛  

فإن صح تقدير الالم فيه، فهو مفعول من أجله. وإن لم يصح تقـدير الـالم، وال   فإن صح تقدير الالم فيه، فهو مفعول من أجله. وإن لم يصح تقـدير الـالم، وال     فاعتبره بالالم،فاعتبره بالالم،

                                                
      ).).515515//22انظر: منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جانظر: منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج  ).).2929/ / 22اجب (جاجب (جشرح كافية ابن الحشرح كافية ابن الح  ))1((
  ).  ).  303303/ / 11الكامل في قواعد العربية نحوها وصرفها (جالكامل في قواعد العربية نحوها وصرفها (ج  ))2((
    ..))367367/ / 11الكتاب (جالكتاب (جانظر: انظر:   ).).3131/ / 11شرح كافية ابن الحاجب (جشرح كافية ابن الحاجب (ج  ))3((
بن أخـزم، وحـاتم   بن أخـزم، وحـاتم   حاتم بن عبد اهللا بن سعد بن الحشرج، من قبيلة طيء؛ أمه عنبة بنت عفيف بنت عمرو حاتم بن عبد اهللا بن سعد بن الحشرج، من قبيلة طيء؛ أمه عنبة بنت عفيف بنت عمرو ) ) 4((

شاعر جواد مشهور بسماحته وخلقه. انظر: معجم الشعراء الجاهليين. إعداد: عزيـزة فـوال بـاكتي، دار    شاعر جواد مشهور بسماحته وخلقه. انظر: معجم الشعراء الجاهليين. إعداد: عزيـزة فـوال بـاكتي، دار    
  ).).8686)، ()، (19881988((  11صادر، طصادر، ط

  ).).321321//22المقاصد النّحوية في شرح شروح األلفية، (جالمقاصد النّحوية في شرح شروح األلفية، (ج) ) 5((
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 كونه علّة للفعل؛ فهو مصدر في موضع الحال، كقول العرب: قتلته صـبر ا "   كونه علّة للفعل؛ فهو مصدر في موضع الحال، كقول العرب: قتلته صـبرصـبر" ا "   ا، فـإنصـبر" ا، فـإن-

  .  .  ))1((من أجله؛ ألنّه ليس علّة القتل الصبر، وال يحسن تقدير الالم فيهمن أجله؛ ألنّه ليس علّة القتل الصبر، وال يحسن تقدير الالم فيه  مفعولمفعول  –ههناههنا

ع مفعولًا من أجله مع كونه معرفًا باإلضافة. والنّصب فيه والجر ع مفعولًا من أجله مع كونه معرفًا باإلضافة. والنّصب فيه والجر نالحظ أن (ادخاره) وقنالحظ أن (ادخاره) وق

بالالم متساويان، ألن المفعول من أجله؛ إذا وجدت الشّروط فيه على ثالثة أضرب وهي: راجح بالالم متساويان، ألن المفعول من أجله؛ إذا وجدت الشّروط فيه على ثالثة أضرب وهي: راجح 

ومرجوح ومساو، فنصب " ادخاره، وتكرما" على المفعول من أجله. واألصل في ذلك كلّـه أن  ومرجوح ومساو، فنصب " ادخاره، وتكرما" على المفعول من أجله. واألصل في ذلك كلّـه أن  

من أجلـه، وإن لـم   من أجلـه، وإن لـم     منصوبا تقدر الالم فيه. فإن صح فهو مفعولمنصوبا تقدر الالم فيه. فإن صح فهو مفعول"كالً" مصدر تجده في الكالم "كالً" مصدر تجده في الكالم 

مصدر في موضع الحال، لذلك ال بد من ذكر أحوال المفعول من أجله؛ فالراجح مصدر في موضع الحال، لذلك ال بد من ذكر أحوال المفعول من أجله؛ فالراجح   هوهويصح فهو فيصح فهو ف

أن يكون المفعول له معرفًا بالالم، فاألكثر فيه أن يكون مجرورا بالّالم، كقولك: "جئتك للطّمـع  أن يكون المفعول له معرفًا بالالم، فاألكثر فيه أن يكون مجرورا بالّالم، كقولك: "جئتك للطّمـع  

ائز على قلة. والمرجوح أن يكون المفعول له مجردا من األلـف والـالم   ائز على قلة. والمرجوح أن يكون المفعول له مجردا من األلـف والـالم   في برك". والّنصب جفي برك". والّنصب ج

واإلضافة، كقولك: "جئتك تُبركًا"، فهذا أجود من قولك: "جئتك للتبرك"، ومنهم مـن ال يجيـزه،   واإلضافة، كقولك: "جئتك تُبركًا"، فهذا أجود من قولك: "جئتك للتبرك"، ومنهم مـن ال يجيـزه،   

والصحيح جوازه مع رجحان نصبه. والمساوي بين الجر والنَّصب، أن يكون المفعـول لـه، أو   والصحيح جوازه مع رجحان نصبه. والمساوي بين الجر والنَّصب، أن يكون المفعـول لـه، أو   

ا، نحو: جئتُك رجاءك، وجئتُك لرجائك". ومن النّصب قول حاتم الطّائي: ا، نحو: جئتُك رجاءك، وجئتُك لرجائك". ومن النّصب قول حاتم الطّائي: المفعول من أجله مضافًالمفعول من أجله مضافً

المفعول من أجله معرفـة ونكـرة؛   المفعول من أجله معرفـة ونكـرة؛     ازاز، فهذا البيت يدل على جو، فهذا البيت يدل على جو))2((""هه"وَأغفر عوراء الكريم ادخار"وَأغفر عوراء الكريم ادخار

آَذانِهـم حـَذر   آَذانِهـم حـَذر   يجعُلون َأصاِبعهم فـي  يجعُلون َأصاِبعهم فـي    {{  . ومنه قوله تعالى:. ومنه قوله تعالى:))3((ألن ادخاره معرفة باإلضافة، وتكرما نكرةألن ادخاره معرفة باإلضافة، وتكرما نكرة

{ تواْلم{ تو4((اْلم((    .  .  

                                                
هـ). تحقيق ودراسة: منصور علي محمد هـ). تحقيق ودراسة: منصور علي محمد 7.27.2المحرر في النّحو. ِلعمر بن عيسى بن إسماعيل الهرمي (ت المحرر في النّحو. ِلعمر بن عيسى بن إسماعيل الهرمي (ت   ))1((  

 ).  ).  828828/ / 22م). (جم). (ج20052005  -هـ هـ 14161416((  11القاهرة. طالقاهرة. ط  –بن السميع. دار السالم بن السميع. دار السالم 

كات عبد الرحمن كات عبد الرحمن ) انظر أسرار العربية، أبو البر) انظر أسرار العربية، أبو البر321321/ / 22المقاصد النّحوية في شرح شواهد شروح األلفية (جالمقاصد النّحوية في شرح شواهد شروح األلفية (ج) ) 2((  
  –هـ). عني بتحقيقه: محمد بهجة البيطار. مطبعـة الترقـي   هـ). عني بتحقيقه: محمد بهجة البيطار. مطبعـة الترقـي   577577  -513513ابن محمد بن أبي سعيد األنباري (ابن محمد بن أبي سعيد األنباري (

 ).  ).  187187م). (م). (19571957  -هـ هـ 13771377((  22دمشق طدمشق ط

توجيه اللُّمع، أحمد بن الحسين بن الخَباز، شرح كتاب اللُّمع، ألبي الفتح ابن جني. دراسة وتحقيـق: فـايز   توجيه اللُّمع، أحمد بن الحسين بن الخَباز، شرح كتاب اللُّمع، ألبي الفتح ابن جني. دراسة وتحقيـق: فـايز     ))3((  
 ).  ).  197197م). (م). (20022002  -هـ هـ 14231423((  11القاهرة طالقاهرة ط  –زكي محمد دياب. دار السالم زكي محمد دياب. دار السالم 

 ). ). 1919سورة البقرة (آية: سورة البقرة (آية:   ))4((    
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    ))1((فقوله:"ادخاره" وقع مفعولًا ألجله مع كونه معرفًا باإلضافة، ويعـزى إلـى الرياشـي   فقوله:"ادخاره" وقع مفعولًا ألجله مع كونه معرفًا باإلضافة، ويعـزى إلـى الرياشـي   

: إذا انجـر بـالالم وجـب    : إذا انجـر بـالالم وجـب    ))2((وجوب تنكير المفعول له لمشابهته للحال والتّمييز. وقال الجزوليوجوب تنكير المفعول له لمشابهته للحال والتّمييز. وقال الجزولي

: : ))4((قال: "ال أرى منه مانعا". وقال ابن جعفـر قال: "ال أرى منه مانعا". وقال ابن جعفـر   ))3((األندلسياألندلسيووتعريفه، فال يقال: "جئتك إلكرام لك". تعريفه، فال يقال: "جئتك إلكرام لك". 

إنّه في حال تنكيره يشبه الحال والتّمييز في كون البيان بنكرة، فوجب انتصابه مثلهما، والظّـاهر  إنّه في حال تنكيره يشبه الحال والتّمييز في كون البيان بنكرة، فوجب انتصابه مثلهما، والظّـاهر  

والباء للسببية هنـا كـالالم.   والباء للسببية هنـا كـالالم.     ..))5(({َفِبُظْلٍم  من الَّـذين هـادوْا حرمنـا}    {َفِبُظْلٍم  من الَّـذين هـادوْا حرمنـا}    جواز ذلك؛ أال ترى قوله تعالى: جواز ذلك؛ أال ترى قوله تعالى: 

، فجر المقترن بالم التّعريف أكثر من نصبه، والمجـرد  ، فجر المقترن بالم التّعريف أكثر من نصبه، والمجـرد    ))6((وقال ابن مالك: "إذا حصل الشّرائط"وقال ابن مالك: "إذا حصل الشّرائط"

بالعكس، ويستوي األمران في المضاف هذا قوله، واألولى أن يحال ذلـك علـى السـماء، وال    بالعكس، ويستوي األمران في المضاف هذا قوله، واألولى أن يحال ذلـك علـى السـماء، وال    

      ..مفعول لهمفعول لهالال  ما سبق اختالف العلماء في تعريف وتنكيرما سبق اختالف العلماء في تعريف وتنكيرفيتّضح مفيتّضح م  ..))7((يعلليعلل

  

  
                                                

م). لغوي راويـة، مـن أهـل    م). لغوي راويـة، مـن أهـل    871871ه/ه/257257م ـــ م ـــ 793793ه/ه/177177وهو العباس بن الفرج بن علي بن عبداهللا (وهو العباس بن الفرج بن علي بن عبداهللا (  ))1((    
البصرة. من مصنّفاته: "الخيل"، و"اإلبل" و"ما اختلف أسماؤه من كالم العـرب". انظـر: الـوافي بالوفيـات     البصرة. من مصنّفاته: "الخيل"، و"اإلبل" و"ما اختلف أسماؤه من كالم العـرب". انظـر: الـوافي بالوفيـات     

 ).  ).  654654_ _   652652//1616(ج(ج

ـ  12091209هـ/ هـ/ 606606الجزولي: هو عيسى بن عبد العزيز بن يللبخْث، أبو موسى (.... _الجزولي: هو عيسى بن عبد العزيز بن يللبخْث، أبو موسى (.... _  ))2((     ـ  م). كان إمامـا ف ي ي م). كان إمامـا ف
النّحو، كثير االطالع على دقائقه وغريبة وشواذه. صنّف فيه المقدمة التي سماها " القانون"، فاعتنى بها كثير النّحو، كثير االطالع على دقائقه وغريبة وشواذه. صنّف فيه المقدمة التي سماها " القانون"، فاعتنى بها كثير 

   ).  ).  237237__236236//22من العلماء فشرحوها. انظر: بغية الوعاة (جمن العلماء فشرحوها. انظر: بغية الوعاة (ج

نصيب نصيب   م). إمام في العربية، ولهم). إمام في العربية، وله12631263ه/ه/661661م _ م _ 11791179ه/ه/575575هو القاسم بن أحمد بن الموفق، أبو القاسم (هو القاسم بن أحمد بن الموفق، أبو القاسم (  ))3((    
وافر من القراءات والحديث والفقه والنّحو. له: "شرح المفصل"، و "شرح الجزولية"، و "شـرح الشّـاطبية".   وافر من القراءات والحديث والفقه والنّحو. له: "شرح المفصل"، و "شرح الجزولية"، و "شـرح الشّـاطبية".   

 ). ). 250250//22انظر: بغية الوعاة (جانظر: بغية الوعاة (ج

    ))4((     ) د بن جعفر بن أحمد، أبو عبـد اهللا األنصـاري البلنسـيابن جعفر: لعلّه محم   ) د بن جعفر بن أحمد، أبو عبـد اهللا األنصـاري البلنسـيه/ ه/ 586586م _ م _ 11191119ه/ ه/ 513513ابن جعفر: لعلّه محم
ية، ماهر بالقراءات، فاضل ورع دين. له " شرح اإليضاح" للفارسي، و "شرح ية، ماهر بالقراءات، فاضل ورع دين. له " شرح اإليضاح" للفارسي، و "شرح م). نحوي، عالم بالعربم). نحوي، عالم بالعرب11901190

 ).).7272//66)، األعالم (ج)، األعالم (ج6969__6868//11الجمل" للجرجاني. انظر: بغية الوعاة (جالجمل" للجرجاني. انظر: بغية الوعاة (ج

 ).  ).  160160سورة النّساء (آية: سورة النّساء (آية:   ))5((  

واتّحاده مـع  واتّحاده مـع    المصدرية، وإبانة التعليل،المصدرية، وإبانة التعليل،  ::حكم المفعول له جواز النَّصب إن وجدت فيه هذه الشروط الثالثةحكم المفعول له جواز النَّصب إن وجدت فيه هذه الشروط الثالثة  ))6((  
عامله في الوقت والفاعل، ومن األمثلة على المشاركة العاملة في الوقت والفاعل، نحو: "جد شـكرا" فشـكرا   عامله في الوقت والفاعل، ومن األمثلة على المشاركة العاملة في الوقت والفاعل، نحو: "جد شـكرا" فشـكرا   
مصدر، وهو مفهم للتعليل ألن المعنى جد ألجل الشكر، ومشارك لعامله وهو "جد" في الوقـت، ألن زمـن   مصدر، وهو مفهم للتعليل ألن المعنى جد ألجل الشكر، ومشارك لعامله وهو "جد" في الوقـت، ألن زمـن   

لمخاطب وهو فاعل الشّكر. وإن فقد المفعول لـه  لمخاطب وهو فاعل الشّكر. وإن فقد المفعول لـه  الشّكر هو زمن الجود، وفي الفاعل، ألن فاعل الجود هو االشّكر هو زمن الجود، وفي الفاعل، ألن فاعل الجود هو ا
)؛ المفصل فـي  )؛ المفصل فـي  348348/ / 11أحد هذه الشروط فالالم تقدر كقولك جئتك للسمن واللبن. انظر: شرح ابن عقيل (جأحد هذه الشروط فالالم تقدر كقولك جئتك للسمن واللبن. انظر: شرح ابن عقيل (ج

 ))6060(د.ت). ((د.ت). (  22بيروت. طبيروت. ط  –ه). دار الجيل ه). دار الجيل 3838علم العربية، ألبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت: علم العربية، ألبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت: 

 )  )  3535//22شرح كافية ابن الحاجب( جشرح كافية ابن الحاجب( ج  ))7((  
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  جمهورِجمهورِ  ركب كلَّ عاقرٍركب كلَّ عاقرٍيي      ثانيا: قال العجاج:ثانيا: قال العجاج:

  م خ افة  وز ع ل  الم ح ب ور             

  .)1(ور ب واله و ل  م ن  ت ه و ل  اله           

  ورِ  ورِ  ــُُمخافةً وزعَل المحبمخافةً وزعَل المحب      قوله:  قوله:    اهداهدشّشّموضع الموضع ال

  اله ب ور  م ن  ت ه و ل  ل و واله                 

والشَّاهد فيه أنّه نصب (مخافةً) ألنّه مفعول له. و (زعَل المحبور) عطف على (مخافة)، والشَّاهد فيه أنّه نصب (مخافةً) ألنّه مفعول له. و (زعَل المحبور) عطف على (مخافة)، 

  ..))2((و(الهوَل) عطفٌ على (كلَّ). كأنّه قال: يركب كّل عاقر، ويركب الهول و(الهوَل) عطفٌ على (كلَّ). كأنّه قال: يركب كّل عاقر، ويركب الهول 

والجرمي يقول: إن ما يسمى مفعوالً له منتصب نصب المصادر التي تكون حالًا، فيلـزم  والجرمي يقول: إن ما يسمى مفعوالً له منتصب نصب المصادر التي تكون حالًا، فيلـزم  

، محاذرين الموت لتكون اإلضافة لفظية. ، محاذرين الموت لتكون اإلضافة لفظية. ))3((﴾﴾.....حذر الموت.....حذر الموت  ﴿﴿تعالى: تعالى:   تنكيره؛ ويقدر نحو قولهتنكيره؛ ويقدر نحو قوله

وال يطّرد ذلك في قول العجاج. إلّا أن يجعلهما مصدرين للحالين المقَدرين قبلهمـا، أي: "زعـالً   وال يطّرد ذلك في قول العجاج. إلّا أن يجعلهما مصدرين للحالين المقَدرين قبلهمـا، أي: "زعـالً   

زعل المحبور ومهوالً الهوَل"، على ما هو مذهب الفارسي في: "جهدك ووحدك"، على ما يجيء زعل المحبور ومهوالً الهوَل"، على ما هو مذهب الفارسي في: "جهدك ووحدك"، على ما يجيء 

  ..))5((" زعَل المحبور" و" الهوَل" حـاالن فيلـزم تنكيرهمـا   " زعَل المحبور" و" الهوَل" حـاالن فيلـزم تنكيرهمـا     ننوعلى ما سبق فإوعلى ما سبق فإ  ..))4((في باب الحالفي باب الحال

قوله: " مخافة" وقع مفعوالً له، وهو نكرة "وزعل "و "الهول" كذلك، وهما معرفتان، وهذا مذهب قوله: " مخافة" وقع مفعوالً له، وهو نكرة "وزعل "و "الهول" كذلك، وهما معرفتان، وهذا مذهب فف

                                                
  بيـروت. بيـروت.   ق_ق_قيقه: عزة حسن، مكتبة دار الشّرقيقه: عزة حسن، مكتبة دار الشّراألبيات من الرجز، ديوان العجاج رواية األصمعي، عني بتحاألبيات من الرجز، ديوان العجاج رواية األصمعي، عني بتح  ))1((  

العاقل": الرمل الّذي ال نَبتَ فيه، يشبه بالمرأة، وقيل: هي الرملة التي تُنْبِت جنَبتاها وال ينْبِت العاقل": الرمل الّذي ال نَبتَ فيه، يشبه بالمرأة، وقيل: هي الرملة التي تُنْبِت جنَبتاها وال ينْبِت ). قوله:" ). قوله:" 230230( ( 
وطهاوطهاسـ 223223/ / 1010. لسان العرب (ج. لسان العرب (جس ـ ) (عقَر). و"الهول": المخافة من األمر ال يدري ما يهجم عليه منه كه ول ول ) (عقَر). و"الهول": المخافة من األمر ال يدري ما يهجم عليه منه كه

ل": للناقة تهوالً: تشبه لها بالسبع ليكون َأرًأم لها على الذي تُرأم عليـه. وهـو أن   ل": للناقة تهوالً: تشبه لها بالسبع ليكون َأرًأم لها على الذي تُرأم عليـه. وهـو أن   وواللّيل وهول البحر و"التَّهاللّيل وهول البحر و"التَّه
) (هول). و"الهبور": جمع هبر: وهـو مـا   ) (هول). و"الهبور": جمع هبر: وهـو مـا   111111/ / 1515(ج(ج  يعظم الشّيء في نفسك حتى يهولك. لسان العرب،يعظم الشّيء في نفسك حتى يهولك. لسان العرب،

). (هبـر).  ). (هبـر).  1212//1515اطمأن من األرض، وحوله مرتفع، وقيل: هو ما اطمَأن من الرمل. لسـان العـرب (ج  اطمأن من األرض، وحوله مرتفع، وقيل: هو ما اطمَأن من الرمل. لسـان العـرب (ج  
المعنى: شبه بعيرة بثور وحشي ال يسير إال في الرمل المتراكب المجتمع الذي ال نبات فيه مخافـة الرمـاة.   المعنى: شبه بعيرة بثور وحشي ال يسير إال في الرمل المتراكب المجتمع الذي ال نبات فيه مخافـة الرمـاة.   

 ).    ).    4848//11شرح أبيات سيبويه (جشرح أبيات سيبويه (ج  ..تّقاده في مختلف الظّروف هان عليه ما يلقى من الشّدةتّقاده في مختلف الظّروف هان عليه ما يلقى من الشّدةولحيويته، واولحيويته، وا

 ).    ).    4949/ / 11شرح أبيات سيبويه (جشرح أبيات سيبويه (ج  ))2((  

 ).    ).    1919سورة البقرة (آية:سورة البقرة (آية:  ))3((  

 ).    ).    187187). انظر: أسرار العربية (). انظر: أسرار العربية (3131  -3030/ / 22شرح كافية ابن الحاجب (جشرح كافية ابن الحاجب (ج  ))4((  

 ).    ).    3131/ / 22شرح كافية ابن الحاجب (جشرح كافية ابن الحاجب (ج  ))5((  



64 
  

الجرمي، واعتل بأن المفعـول لـه   الجرمي، واعتل بأن المفعـول لـه     مجيء المفعول له معرفة. ووافقهمجيء المفعول له معرفة. ووافقه  ))1((سيبويه، وأنكر الرياشيسيبويه، وأنكر الرياشي

حال في المعنى، فكما يشترط التّنكير في الحال، يشترط فيه أيضـا، وعلـى هـذا فــ"مخافة"     حال في المعنى، فكما يشترط التّنكير في الحال، يشترط فيه أيضـا، وعلـى هـذا فــ"مخافة"     

منصوب على التّمييز مع جواز كونه مفعولًا، لكن األول أقرب. و"زعل" منصـوب علـى أنّـه    منصوب على التّمييز مع جواز كونه مفعولًا، لكن األول أقرب. و"زعل" منصـوب علـى أنّـه    

  ..))2((و "كّل"و "كّل"مصدر تشبيهي مضاف إلى فاعله. و"الهول" معطوف على مفعول "يركب"، وهمصدر تشبيهي مضاف إلى فاعله. و"الهول" معطوف على مفعول "يركب"، وه

إن المفعول ألجله منتصب نصب المصادر التـي  إن المفعول ألجله منتصب نصب المصادر التـي    وبناء على ما سبق فإن الجرمي يقول:وبناء على ما سبق فإن الجرمي يقول:

أي؛ محـاذرين  أي؛ محـاذرين  {حـَذر اْلمـوت }  {حـَذر اْلمـوت }  تكون حالًا، لذلك يلزم تنكيره، واستشهد على ذلك بقوله تعـالى:  تكون حالًا، لذلك يلزم تنكيره، واستشهد على ذلك بقوله تعـالى:  

رسـي.  رسـي.  ا مصدرين للحالين المقدرين على مذهب الفاا مصدرين للحالين المقدرين على مذهب الفاممالموت. وقول العجاج، فهو يرى أن يجعلهالموت. وقول العجاج، فهو يرى أن يجعله

الجرمي قول الشّاعر: "زعل المحبور" و "الهول"؛ أنّهما حاالن فيلزم تنكيرهما؛ "فمخافـة"  الجرمي قول الشّاعر: "زعل المحبور" و "الهول"؛ أنّهما حاالن فيلزم تنكيرهما؛ "فمخافـة"    وجههوجههوو

أنكـر  أنكـر  وممن وممن   سيبويه معرفة،سيبويه معرفة،  وعندوعندوقع نكرة، وهو مفعول ألجله. و"زعل" و"الهول" كذلك نكرة. وقع نكرة، وهو مفعول ألجله. و"زعل" و"الهول" كذلك نكرة. 

          ، الرياشي.، الرياشي.والتّنكير في المفعول ألجله شرطوالتّنكير في المفعول ألجله شرط  أن يجيء المفعول ألجله حالًا في المعنى،أن يجيء المفعول ألجله حالًا في المعنى،

  ثالثًا: المفعول فيه:  ثالثًا: المفعول فيه:  

قيل: هو الظرف، وهو كل اسم من أسماء المكان أو الزمان يراد فيه معنى " في"؛ ذلـك  قيل: هو الظرف، وهو كل اسم من أسماء المكان أو الزمان يراد فيه معنى " في"؛ ذلـك  

نحو " صمت اليوم"؛ و"قمت الليلةَ"، و"جلست مكانك"، والتّقدير فيه: " صمت في اليوم"، و"قمـت  نحو " صمت اليوم"؛ و"قمت الليلةَ"، و"جلست مكانك"، والتّقدير فيه: " صمت في اليوم"، و"قمـت  

  . ومن الشّواهد الشّعرية على ذلك:  . ومن الشّواهد الشّعرية على ذلك:  ))3((في اللّيل"، و"جلست في مكانك"في اللّيل"، و"جلست في مكانك"

  

  

  

  

                                                
م). لغوي راوية، من أهل البصرة. م). لغوي راوية، من أهل البصرة. 871871ه/ه/257257م _ م _ 793793ه/ه/177177وهو العباس بن الفرج بن علي بن عبد اهللا (وهو العباس بن الفرج بن علي بن عبد اهللا (  ))1((  

 ).  ).  264264//33من مصنّفاته:" الخيل"، و"اإلبل"، و"ما اختلفت أسماؤه من كالم العرب". انظر: األعالم (جمن مصنّفاته:" الخيل"، و"اإلبل"، و"ما اختلفت أسماؤه من كالم العرب". انظر: األعالم (ج

 ).    ).    6600المفصل في علم العربية (المفصل في علم العربية (  ))2((  

 ).    ).    177177أسرار العربية (أسرار العربية (  ))3((  
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  ل ساعدة بن جؤبة الهذلي:  ل ساعدة بن جؤبة الهذلي:  ووأولًا: قأولًا: ق

نلَدنلَد  الكَفِّ ي زبِهالكَفِّ ي زبِهععستْنُستْنُل مل م ه َل الطَّرِيقَ    هسا عكَم هيَل الطَّرِيقَفسا عكَم هيف  لَبالثَّعلَب1((""الثَّع(( . .  

  الثَّعلَب"الثَّعلَب"  " فيه كَما عسَل الطَّريقَ" فيه كَما عسَل الطَّريقَموضع الشَّاهد قوله: موضع الشَّاهد قوله: 

مما سمع نصبه "الطّريق"؛ يعني أن القيـاس "كمـا عسـل فـي     مما سمع نصبه "الطّريق"؛ يعني أن القيـاس "كمـا عسـل فـي       على أن على أن   استشهد به استشهد به 

{ َألْقعـدن َلهـم صـراَطك    { َألْقعـدن َلهـم صـراَطك    الطّريق". وهذا البيت من شواهد الكشّاف، قال شارحها، قولـه تعـالى :   الطّريق". وهذا البيت من شواهد الكشّاف، قال شارحها، قولـه تعـالى :   

 {يمـَتقساْلم {يمـَتقسجاج بقوله: ضرب زيد الظّهر والبطن))2((""اْلمجاج بقوله: ضرب زيد الظّهر والبطن: انتصابه على الظّرف، وشبهه الزيصف يصف فف  ..: انتصابه على الظّرف، وشبهه الز

يعدو والعسالن عدو الذّئب أي؛ يعسـل فـي عدوتـه،    يعدو والعسالن عدو الذّئب أي؛ يعسـل فـي عدوتـه،      –يعسل يعسل   -لين لين   ؛؛لّين أيلّين أيالشّاعر رمحا بالالشّاعر رمحا بال

  .  .  ))3((فأضمر لتقدم ذكر المتن "فأضمر لتقدم ذكر المتن "

قيل: فلم تَعدى إلى الجهات الست ونحوها من ظروف المكـان؟ قيـل: ألنهـا أشـبهت     قيل: فلم تَعدى إلى الجهات الست ونحوها من ظروف المكـان؟ قيـل: ألنهـا أشـبهت     

يد" يد" أنّها مبهمة غير محدودة، أال ترى أنك إذا قلت: "خَلْفَ زأنّها مبهمة غير محدودة، أال ترى أنك إذا قلت: "خَلْفَ ز  أحدهما:أحدهما:ظروف الزمان من وجهين: ظروف الزمان من وجهين: 

كان غير محدود، وكان هذا اللّفظ مشتملًا على جميع ما يقابل ظهره إلى أن تنقطع األرض، كمـا  كان غير محدود، وكان هذا اللّفظ مشتملًا على جميع ما يقابل ظهره إلى أن تنقطع األرض، كمـا  

أنّك إذا قلت: "أمام زيد" كان أيضا غير محدود، وكان هذا اللّفظ مشتملًا على جميـع مـا يقابـل    أنّك إذا قلت: "أمام زيد" كان أيضا غير محدود، وكان هذا اللّفظ مشتملًا على جميـع مـا يقابـل    

وجهه إلى أن تنقطع األرض. كما أنك إذا قلت: " قام" دلَّ على كل زمانٍ ماضٍ من أول ما خلـق  ل ما خلـق  وجهه إلى أن تنقطع األرض. كما أنك إذا قلت: " قام" دلَّ على كل زمانٍ ماضٍ من أو

  اهللا الدنيا إلى وقت حديثك، وإذا قلت يقوم دّل على زمان حاضر أو  مستقبل.  اهللا الدنيا إلى وقت حديثك، وإذا قلت يقوم دّل على زمان حاضر أو  مستقبل.  

                                                
/ / 22) شرح السهيل (ج) شرح السهيل (ج169169/ / 11)، الدرر اللَّوامع (ج)، الدرر اللَّوامع (ج8282/ / 33البيت لساعدة بن جؤبة الهذلي في خزانة األدب (جالبيت لساعدة بن جؤبة الهذلي في خزانة األدب (ج  ))1((  

)؛ )؛ 143143/ / 33)؛ ارتشاف الضـرب (ج )؛ ارتشاف الضـرب (ج 299299/ / 33)؛ المقاصد الشافية (ج)؛ المقاصد الشافية (ج1616/ / 22)؛ شرح كافية ابن الحاجب (ج)؛ شرح كافية ابن الحاجب (ج155155
/ / 11). (عسل). مـنهج السـالك (ج  ). (عسل). مـنهج السـالك (ج  151151/ / 1010). واللّسان (ج). واللّسان (ج180180ار العربية (ار العربية (). أسر). أسر154154/ / 33همع الهوامع (جهمع الهوامع (ج

526526     .(     .( 
 ).     ).     1616سورة األعراف ( آية :سورة األعراف ( آية :  ))2((
 ).     ).     169169/ / 11الدرر اللوامع (جالدرر اللوامع (ج  ))3((
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وتحتًا يصـير  وتحتًا يصـير  تحتًا، تحتًا،   أن هذه الظّروف ال تتقَدر على وجه واحد، ألن فوقًا يصيرأن هذه الظّروف ال تتقَدر على وجه واحد، ألن فوقًا يصير  والوجه الثاني:والوجه الثاني:

ظـروف  ظـروف  فوقًا، كما أن الزمان المستقبل يصير حاضرا، والحاضر يصير ماضيا، فلما اشـتبهت  فوقًا، كما أن الزمان المستقبل يصير حاضرا، والحاضر يصير ماضيا، فلما اشـتبهت  

  .  .  ))1((الزمان، تعدى الفعل إليها كما يتعدى إلى ظروف الزمان"الزمان، تعدى الفعل إليها كما يتعدى إلى ظروف الزمان"

فإن قيل: فكيف؟ قالوا: "زيد منّي مفإن قيل: فكيف؟ قالوا: "زيد منّي مععقعاإلزار، وم دققعاإلزار، وم دا، وهما خطَّان قالقابلة، ومناط الثّري ا، وهما خطَّان دالقابلة، ومناط الثّري د

جانبي أنفها"، ويعني الخطين اللّذين يكتنفان أنف الظّبية، واألصل فيها كلها أن تسـتعمل بحـرف   جانبي أنفها"، ويعني الخطين اللّذين يكتنفان أنف الظّبية، واألصل فيها كلها أن تسـتعمل بحـرف   

الجر، إال أنَّهم حذفوا حرف الجر في هذه المواضع  اتساعا كقول الشّاعر: " فيـه كمـا عسـل    الجر، إال أنَّهم حذفوا حرف الجر في هذه المواضع  اتساعا كقول الشّاعر: " فيـه كمـا عسـل    

      ))2((..الطّريق الثّعلب"، أراد في الطّريق، ومن حقّها أن تحفظ، وال يقاس عليها"الطّريق الثّعلب"، أراد في الطّريق، ومن حقّها أن تحفظ، وال يقاس عليها"

وقال المبرد: ذهبت ليس في هذا الباب، بل هو ما أسقط منه حرف الجر، وهو "إلى"، ال وقال المبرد: ذهبت ليس في هذا الباب، بل هو ما أسقط منه حرف الجر، وهو "إلى"، ال 

  .  .  ))3((ع نصبه " الطّريق"ع نصبه " الطّريق""في". ومما سم"في". ومما سم

إذن الشّاهد قول:" عسل الطَّريق" ، فحذف حرف الجر "في" المقدر، ثم نصـب االسـم   إذن الشّاهد قول:" عسل الطَّريق" ، فحذف حرف الجر "في" المقدر، ثم نصـب االسـم   

الجر الجر الذي كان مجرورا به قوله: "الطّريق"، واألصل: "كما عسل في الطّريق". كما حذفوا حرف الذي كان مجرورا به قوله: "الطّريق"، واألصل: "كما عسل في الطّريق". كما حذفوا حرف 

قعفي قولهم: "زيد منّي مقعفي قولهم: "زيد منّي مقعاإلزار، وم دقعاإلزار، وم دالقابلة، ومناط الثّري دالقابلة، ومناط الثّري ا".  ا".  د  
زعم قوم أن الطّريق من الظُّروف القياسية؛ ألن لفظه صادق على كل مكان، فإن كـل  زعم قوم أن الطّريق من الظُّروف القياسية؛ ألن لفظه صادق على كل مكان، فإن كـل    

مكان صالح أن يجعل "طريقًا"، ولذلك عبر عن القفر الذي يعسل فيه الثّعلـب بطريـق. وهـذا    مكان صالح أن يجعل "طريقًا"، ولذلك عبر عن القفر الذي يعسل فيه الثّعلـب بطريـق. وهـذا    

االعتبار فاسد؛ ألن الطّريق اسم لمكان مرور وذهاب، وال يطلق على المكـان طريـق لمجـرد    االعتبار فاسد؛ ألن الطّريق اسم لمكان مرور وذهاب، وال يطلق على المكـان طريـق لمجـرد    

طريقًا، كما ال يطلق عليه بيت لمجرد صالحيته أن يكون بيتًا، فـالطّريق إذن  طريقًا، كما ال يطلق عليه بيت لمجرد صالحيته أن يكون بيتًا، فـالطّريق إذن  صالحيته أن يكون صالحيته أن يكون 

                                                
 ).     ).     179179أسرار العربية (أسرار العربية (  ))1((
 ).    ).    179179((  المصدر السابقالمصدر السابق  ))2((
). اإلعراب: قوله: " فيه" جار ومجرور متعلِّقان بـ "يعسل" كما: الكاف: اسم بمعنى ). اإلعراب: قوله: " فيه" جار ومجرور متعلِّقان بـ "يعسل" كما: الكاف: اسم بمعنى 154154/ / 33(ج(ج  همع الهوامعهمع الهوامع  ))3((

"مثل" في محل نصب مفعول مطلق نائب عن المصدر، "وما" مصدرية. "عسَل" فعل ماض" الطّريـق": اسـم   "مثل" في محل نصب مفعول مطلق نائب عن المصدر، "وما" مصدرية. "عسَل" فعل ماض" الطّريـق": اسـم   
حـل لهـا مـن    حـل لهـا مـن    منصوب بنزع الخافض تقديره:" في الطّريق"، وقيل: مفعول جملة " هو لدن" ابتدائيـة ال م منصوب بنزع الخافض تقديره:" في الطّريق"، وقيل: مفعول جملة " هو لدن" ابتدائيـة ال م 

 ).         ).         1616/ / 22اإلعراب وجملة "يعسل متنه": في محل نصب حال. شرح كافية ابن الحاجب (جاإلعراب وجملة "يعسل متنه": في محل نصب حال. شرح كافية ابن الحاجب (ج
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مكان مختص، كما أن البيت مختص. وممن قال إن الطريق حقيقـة بالظّرفيـة القياسـية ابـن     مكان مختص، كما أن البيت مختص. وممن قال إن الطريق حقيقـة بالظّرفيـة القياسـية ابـن     

الطّراوة، وزعم أنّه يقال: ذهبت طريقي، ومروا طرقاتكم، وقال أبو علي الشّلوبين: والرد عليـه  الطّراوة، وزعم أنّه يقال: ذهبت طريقي، ومروا طرقاتكم، وقال أبو علي الشّلوبين: والرد عليـه  

  ..))1((تكذيبه"تكذيبه"

ويناسب قول ابن الطّراوة "في الطّريق" حكاية السيرافي عن بعض النَّحويين أنَّـه قـال:   ويناسب قول ابن الطّراوة "في الطّريق" حكاية السيرافي عن بعض النَّحويين أنَّـه قـال:   

إنَّما قالت العرب: " ذهبت الشّام"؛ ألن الشّام بمعنى اليسار، فإنّه يقال شـامه، إذا قابـل يسـاره.    إنَّما قالت العرب: " ذهبت الشّام"؛ ألن الشّام بمعنى اليسار، فإنّه يقال شـامه، إذا قابـل يسـاره.    

"في عمـان  "في عمـان  وأجاز هذا القائل أن يقال: ذهبت اليمن؛ ألن اليمن بمعنى اليمين. ولم يجز أن يقال: وأجاز هذا القائل أن يقال: ذهبت اليمن؛ ألن اليمن بمعنى اليمين. ولم يجز أن يقال: 

ومكة"، ألنّه ليس فيهما ذلك المعنى. ويلزم هذا أن يجيز ذلك في العالية؛ ألن فيها معنـى فـوق.   ومكة"، ألنّه ليس فيهما ذلك المعنى. ويلزم هذا أن يجيز ذلك في العالية؛ ألن فيها معنـى فـوق.   

  .  .  ))2((هذا معنى السيرافي"هذا معنى السيرافي"

وعند سيبويه ظرف مختص انتصب على إسقاط "في" تشبيها بغير المختص، وال يجـوز  وعند سيبويه ظرف مختص انتصب على إسقاط "في" تشبيها بغير المختص، وال يجـوز  

  .  .  ))4((إسقَاطَ "إلى"؛ أي: "ذهبت إلى الشّام"إسقَاطَ "إلى"؛ أي: "ذهبت إلى الشّام"  ، وذهب المبرد إلى أنَّه على، وذهب المبرد إلى أنَّه على))3((نَصب الشَّام إالّ مع ذهب"نَصب الشَّام إالّ مع ذهب"

وزعم الفراء: أن العرب أنْفَذَت "إلى"  أسماء األماكن والبالد دخَلتُ، وذَهبتُ، وانطلقـت،  وزعم الفراء: أن العرب أنْفَذَت "إلى"  أسماء األماكن والبالد دخَلتُ، وذَهبتُ، وانطلقـت،  

وحكَى أنَّهم يقولون: انْطَلقْتُ العراقَ، وذهبت اليمن، ودخلْتُ الكوفةَ، وهذا شـيء، لَـم يحفَظْـه    وحكَى أنَّهم يقولون: انْطَلقْتُ العراقَ، وذهبت اليمن، ودخلْتُ الكوفةَ، وهذا شـيء، لَـم يحفَظْـه    

قـول  قـول    لى المكان المختص بغير واسطة فيهلى المكان المختص بغير واسطة فيهومما جاء من وصول الفعل إومما جاء من وصول الفعل إ  ..ننسيبويه، وال البصريوسيبويه، وال البصريو

...فانسع ة: "قُلْنل الطّريق..."، وقول كثير عزسساعدة: "كما ع...فانسع ة: "قُلْنل الطّريق..."، وقول كثير عزس5((""  ساعدة: "كما ع((..  

                                                
  ). ومن الشَّواهد على حذف حرف الجـر  ). ومن الشَّواهد على حذف حرف الجـر  14381438/ / 33). انظر: ارتشاف الضرب (ج). انظر: ارتشاف الضرب (ج156156/ / 22شرح التَّسهيل (جشرح التَّسهيل (ج  ))1((  

أيضأيضا قول كثير عزا هاا قول كثير عزراعس نحر ثُم فَانسع لْنا هاة في ديوانه: قراعس نحر ثُم فَانسع لْناِلة في ديوانه: قةً من غَزيشع اِلبطاتةً من غَزيشع ـالك  . انظر: . انظر: بطاتـالك  منهج السمنهج الس
           ). ). 226226/ / 22(ج(ج

 ).     ).     156156/ / 22السابق (جالسابق (ج) ) 2((
 ).     ).     3636  -3434//11الكتاب (جالكتاب (ج  ))3((
 ).    ).    339339//44المقتضب (جالمقتضب (ج  ))4((
 ).     ).     14361436/ / 33)، ارتشاف الضرب (ج)، ارتشاف الضرب (ج156156  -152152//22انظر: شرح التّسهيل (جانظر: شرح التّسهيل (ج) ) 5((
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، ويتعدى إلى ما ، ويتعدى إلى ما ))1((فذهب سيبويه إلى أن انتصابها على الظّرف تشبيها للمختص بالمبهم"فذهب سيبويه إلى أن انتصابها على الظّرف تشبيها للمختص بالمبهم"

ما كان وقتًا في األزمنة؛ ألنَّه وقتٌ يقـع فـي المكـان، وال    ما كان وقتًا في األزمنة؛ ألنَّه وقتٌ يقـع فـي المكـان، وال      كان وقتًا في األمكنة كما يتعدى إلىكان وقتًا في األمكنة كما يتعدى إلى

ـ   به زمن بعينـه، فلم ذاك وقتُ في األزمان، ال يختص كما أن ،واحد به مكان ـ  يختص به زمن بعينـه، فلم ذاك وقتُ في األزمان، ال يختص كما أن ،واحد به مكان صـار  صـار    اايختص

بمنزلة الوقت في الزمن كان مثلَه؛ ألنَّك قد تَفْعل باألماكن ما تفعل باألزمنة، وإن كانت األزمنـة  بمنزلة الوقت في الزمن كان مثلَه؛ ألنَّك قد تَفْعل باألماكن ما تفعل باألزمنة، وإن كانت األزمنـة  

. وذهـب  . وذهـب  ))2((لك ينبغي أن يكون؛ إذ صار فيما هو أبعد نحو: ذهبـتُ الشّـام"  لك ينبغي أن يكون؛ إذ صار فيما هو أبعد نحو: ذهبـتُ الشّـام"  أقوى في ذلك. وكذأقوى في ذلك. وكذ

  ..))3((الفارسي إلى أن انتصابها نصب المفعول بعد إسقاط حرف الجر تشبيها لها بـ"األناسيالفارسي إلى أن انتصابها نصب المفعول بعد إسقاط حرف الجر تشبيها لها بـ"األناسي

  :  :  ل أنس بن نهيك الخثعميل أنس بن نهيك الخثعميووقق  ثانيا:ثانيا:

      ))4((ألمرٍ ما يسود من يسودألمرٍ ما يسود من يسود    عزمتُ على إقامة ذي صباحٍ عزمتُ على إقامة ذي صباحٍ 

  قوله: "عزمتُ على إقامة ذي صباحٍ"قوله: "عزمتُ على إقامة ذي صباحٍ"  موضع الشَّاهد:موضع الشَّاهد:

متصرف، وهو ما يفَارق الظّرفية إلى حالة ال تشبهها، كأن يسـتعمل مبتـدأ أو   متصرف، وهو ما يفَارق الظّرفية إلى حالة ال تشبهها، كأن يسـتعمل مبتـدأ أو     الظرف نوعان:الظرف نوعان:

خبرا أو فاعالً أو مفعولًا أو مضافًا إليه، كاليوم، تقول:" اليوم يوم مبارك" و" َأعجبنـي اليـوم" و   خبرا أو فاعالً أو مفعولًا أو مضافًا إليه، كاليوم، تقول:" اليوم يوم مبارك" و" َأعجبنـي اليـوم" و   

َأح"م""َأحوفَ اليتُ نصو ِ"سر "كقُدوم موتُ يبم"بوفَ اليتُ نصو ِ"سر "كقُدوم موتُ يبمان نحـو: "اليـوم"،   ))5((  بف من ظروف الزمان نحـو: "اليـوم"،   . والمتصرف من ظروف الزوالمتصر .

   ،"ام". ومن ظروف المكـان "مكـاننة" و "العرِ" ، و"السنِ" و "الشَّهيو "الح ،"ةاعو "الس ،"لَةو"اللَّي   ،"ام". ومن ظروف المكـان "مكـاننة" و "العرِ" ، و"السنِ" و "الشَّهيو "الح ،"ةاعو "الس ،"لَةو"اللَّي

راءو"خلف"، و"وراءخُ" و "بريد" و"خلف"، و"وسٌل"، و "فَريخُ" و "بريد" "، و "َأمام" و "مسٌل"، و "فَري6(("، و "َأمام" و "م((  .  .  

                                                
 ).     ).     3636  -3535//11الكتاب (جالكتاب (ج  ))1((

 ).   ).   14381438/ / 33ارتشاف الضرب (جارتشاف الضرب (ج  ))2((  

 ).  ).  14381438/ / 33(ج(جلمصدر السابقلمصدر السابقاا  ))3((  

)، ولرجل )، ولرجل 539539//22)، وألنس بن مدركة الخثعمي في منهج السالك (ج)، وألنس بن مدركة الخثعمي في منهج السالك (ج190190//88وهو ألنس بن نهيك فاللسان (جوهو ألنس بن نهيك فاللسان (ج  ))4((  
)، وهو بال نسـبة  )، وهو بال نسـبة  226226//11)، الكتاب (ج)، الكتاب (ج119119//66)، خزانة األدب (ج)، خزانة األدب (ج388388//11من خثعم في شرح أبيات سيبويه(جمن خثعم في شرح أبيات سيبويه(ج

المعنى: قررت أن أقيم إلى وقت الصباح، ألنّي وجدت الرأي والحزم المعنى: قررت أن أقيم إلى وقت الصباح، ألنّي وجدت الرأي والحزم   ).).1818//22فية ابن الحاجب (جفية ابن الحاجب (جفي شرح كافي شرح كا
 قد أوجبا ذلك، والحقيقة أن المرء ال يسوده قومه إال لما فيه من الخصال الحميدة والجميلة.قد أوجبا ذلك، والحقيقة أن المرء ال يسوده قومه إال لما فيه من الخصال الحميدة والجميلة.

 ).).200200//22أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (جأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (ج  ))5((  
       ).).1818/ / 22شرح كافية ابن الحاجب (جشرح كافية ابن الحاجب (ج) ) 6((
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متصرف، وهو نوعان: ماال يفارق الظّرفية أصالً، كـ " قَط" و "عوض"، فأمـا  متصرف، وهو نوعان: ماال يفارق الظّرفية أصالً، كـ " قَط" و "عوض"، فأمـا  وغير وغير   

قط فهو ظرف زماني يستغرق الماضي، وأما "عوض"، فإنَّه ظرف زمان يستغرق المستقبل. وال قط فهو ظرف زماني يستغرق الماضي، وأما "عوض"، فإنَّه ظرف زمان يستغرق المستقبل. وال 

ههما بالحرف. كقولنا: " ما فَعلتُـه قـطُّ" و " الَ َأفْعلُـه    ههما بالحرف. كقولنا: " ما فَعلتُـه قـطُّ" و " الَ َأفْعلُـه    مبنيان  لشبمبنيان  لشب  هماهما  يستعمالن إال بعد النّفي،يستعمالن إال بعد النّفي،

عوض" وما ال يخرج عنها إال بدخول الجار عليه، نحو: قَبُل وبعد ولدن وعنْد، فـيحكم علـيهن   عوض" وما ال يخرج عنها إال بدخول الجار عليه، نحو: قَبُل وبعد ولدن وعنْد، فـيحكم علـيهن   

 ة إال إلى حالة شبيهة بها، ألنجن عن الظّرفيتدخل عليهن؛ إذ لم يخْر "نبعدم التّصرف مع أن "م ة إال إلى حالة شبيهة بها، ألنجن عن الظّرفيتدخل عليهن؛ إذ لم يخْر "نبعدم التّصرف مع أن "م

  .  .  ))1((ف والجار والمجرور أخَوانِف والجار والمجرور أخَوانِالظّرالظّر

ومن المعربة غير المتصرفة: " بعيدات بين"، و" ذات مرة" و " ذات يوم" و "ذات ليلة" و ومن المعربة غير المتصرفة: " بعيدات بين"، و" ذات مرة" و " ذات يوم" و "ذات ليلة" و 

" ذات غداة" و" ذات العشاء" و" ذات الزمينِ" و"ذات العويم"، و" ذا صباح"، و" ذا مسـاء"، و " ذا  " ذات غداة" و" ذات العشاء" و" ذات الزمينِ" و"ذات العويم"، و" ذا صباح"، و" ذا مسـاء"، و " ذا  

إنّما سمع في غير هذه األوقات، وال يقاس عليه " إنّما سمع في غير هذه األوقات، وال يقاس عليه " أصبحٍ"، و" ذا غبوق"، فهذه األربعة بغير تاء، وأصبحٍ"، و" ذا غبوق"، فهذه األربعة بغير تاء، و

  .  .  ))2((ذات شهر"، وال " ذات سنة". وهذه كلُّها تلزم الظّرفية في غير لغة خثعم. وهم يصرفونهاذات شهر"، وال " ذات سنة". وهذه كلُّها تلزم الظّرفية في غير لغة خثعم. وهم يصرفونها

ومن ظروف الزومن ظروف الزا "سف كثيرمان التي ال تتصرا "سف كثيرييححمان التي ال تتصرررا"، و "بكَكَا"، و "با"، و "ضرا"، و "ضرحى"، و "ى"، و "حضوةً"، ضوةً"، حح

" و "نهارا"، و "عشية" و "عشَاء"، و "سحر" إذا ُأرِيد بهـا مـن وقْـت    " و "نهارا"، و "عشية" و "عشَاء"، و "سحر" إذا ُأرِيد بهـا مـن وقْـت    و"صباحا"، و"مساء" و" لَيالًو"صباحا"، و"مساء" و" لَيالً

بعينه، و"صباح مساء" جميع ذلك التزمت فيه العرب النَّصب على الظَّرف، ولَم يستَعملوه اسـما  بعينه، و"صباح مساء" جميع ذلك التزمت فيه العرب النَّصب على الظَّرف، ولَم يستَعملوه اسـما  

  .  .  ))3((صباحٍ"، ال في لُغَة خَثعمِ، وال في غَيرهاصباحٍ"، ال في لُغَة خَثعمِ، وال في غَيرها  غَير ظَرف، إالَّ أن "ذات يوم"، و "ذاتَ مرة"، و "ذاغَير ظَرف، إالَّ أن "ذات يوم"، و "ذاتَ مرة"، و "ذا

        :يمومن الشَّواهد على ذلك قول الخَثْع    :يمومن الشَّواهد على ذلك قول الخَثْع  

  عزمتْ علَى إقَامة ذي صباحٍ  عزمتْ علَى إقَامة ذي صباحٍ                                                              

واعلم أن من الظّروف التي ال تتصرف "ذُو وذات" مضافين إلى وقت، كقولهم: لقيته ذا واعلم أن من الظّروف التي ال تتصرف "ذُو وذات" مضافين إلى وقت، كقولهم: لقيته ذا 

صباح وذات مرة وذات يوم أو ليلة. وهذا النّوع عند غير "خَثعم" ال يسـتعمل إال ظرفًـا، وقـد    صباح وذات مرة وذات يوم أو ليلة. وهذا النّوع عند غير "خَثعم" ال يسـتعمل إال ظرفًـا، وقـد    
                                                

 ). ). 200200/ / 22أوضح المسالك (جأوضح المسالك (ج  ))1((
 ).).1818/ / 22شرح كافية ابن الحاجب (جشرح كافية ابن الحاجب (ج  ))2((
 ). ). 535388/ / 22منهج السالك (جمنهج السالك (ج  ))3((
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يستعمل عند خثعم غير ظرف، كقول الشَّاعر: "ذي صباح"، فلو قيل على هذه اللّغة: سرى عليها يستعمل عند خثعم غير ظرف، كقول الشَّاعر: "ذي صباح"، فلو قيل على هذه اللّغة: سرى عليها 

ليلةَ، بالرفع لجاز، وال يقال على لغة غيرهم مـن العـرب إال سـرى عليهـا ذاتَ ليلـة      ليلةَ، بالرفع لجاز، وال يقال على لغة غيرهم مـن العـرب إال سـرى عليهـا ذاتَ ليلـة        ذاتُذاتُ

وليس فيه، ِلتصرف "ذات مرة" وال " ذي صباحٍ" حجةٌ، ألن "ذا صباحٍ"، عنْده يراد به وليس فيه، ِلتصرف "ذات مرة" وال " ذي صباحٍ" حجةٌ، ألن "ذا صباحٍ"، عنْده يراد به   ))1((بالنَّصببالنَّصب

مة يوم". وما تَوهمه السـهيلي مـن أن   مة يوم". وما تَوهمه السـهيلي مـن أن   اليوم، ألن كُلَّ يومٍ ذو صباح، فَكَأنَّه قال: "عزمتُ على إقااليوم، ألن كُلَّ يومٍ ذو صباح، فَكَأنَّه قال: "عزمتُ على إقا

تَصرفَ ذلك إنَّما ُأخذَ من بيت أنسٍ، لَيس كذلَك، بْل  قَد حكي عنْهم أنّهم يقُولُون: "سير عليه ذاتُ تَصرفَ ذلك إنَّما ُأخذَ من بيت أنسٍ، لَيس كذلَك، بْل  قَد حكي عنْهم أنّهم يقُولُون: "سير عليه ذاتُ 

  .  .  ))2((مرة"، بالرفعمرة"، بالرفع

مت على اإلقامة إلـى  مت على اإلقامة إلـى  والشّاهد فيه: أن الشّاعر جر ذي صباح، على لغة خثعم، يريد عزوالشّاهد فيه: أن الشّاعر جر ذي صباح، على لغة خثعم، يريد عز

  ..))3((وقت الصباح، ألنّي وجدت الرأي والحزم يوجبان ذلكوقت الصباح، ألنّي وجدت الرأي والحزم يوجبان ذلك

قال سيبويه:" وذو صباح بمنزلة ذاتَ مرة، تقول: سير عليه ذا صباحٍ، أخبرنـا بـذلك   قال سيبويه:" وذو صباح بمنزلة ذاتَ مرة، تقول: سير عليه ذا صباحٍ، أخبرنـا بـذلك     

. إال أنّه قد جاء في لغة لخثعم مفارقًا ِلذات مرة وِلذات ليلة وأما الجيـدة العربيـة فـأن    . إال أنّه قد جاء في لغة لخثعم مفارقًا ِلذات مرة وِلذات ليلة وأما الجيـدة العربيـة فـأن    ))4((يونسيونس

ن بمنزلتها". وقال أبو البقاء في" شرح اإليضاح": قيل: هو بمنزلة ذات مرة، إلّا أنّه أخرجـه  ن بمنزلتها". وقال أبو البقاء في" شرح اإليضاح": قيل: هو بمنزلة ذات مرة، إلّا أنّه أخرجـه  تكوتكو

  ..))5((عن الظّرف باإلضافة إليه، وقيل: ذو زائدة، أي على إقامة صباحعن الظّرف باإلضافة إليه، وقيل: ذو زائدة، أي على إقامة صباح

وجعل ابن جنّي في "الخصائص" إضافة ذي إلى صباح من إضافة المسمى إلى االسـم،  وجعل ابن جنّي في "الخصائص" إضافة ذي إلى صباح من إضافة المسمى إلى االسـم،  

ة، أي الدنحو: كان عندنا ذات مرة، أي الدانحو: كان عندنا ذات مرى صباحة، والوقت المسماة مرافعة المسمى صباحة، والوقت المسماة مر6((فعة المسم((  .  .  

  

  
                                                

 ). ). 132132/ / 22شرح التّسهل (جشرح التّسهل (ج  ))1((
 ). ). 540540/ / 22منهج السالك (جمنهج السالك (ج  ))2((
 ). ). 388388/ / 11شرح أبيات سيبويه (جشرح أبيات سيبويه (ج  ))3((
 ).).226226/ / 11الكتاب (جالكتاب (ج  ))4((
 ). ). 8686//33خزانة األدب (جخزانة األدب (ج  ))5((
إدارة إدارة   –الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جنّي. تح: محمد علي النّجار. الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب     الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جنّي. تح: محمد علي النّجار. الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب       ))6((

 ). ). 3434  –  3333//33م). (جم). (ج19991999((  44التّراث، طالتّراث، ط
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  رابعا: المفعول معه:  رابعا: المفعول معه:  

وهو: اسم، فَضلة، تَاٍل، لواو بمعنى مع، تالية لجملـة ذات فعـل أو اسـم فيـه معنـاه      وهو: اسم، فَضلة، تَاٍل، لواو بمعنى مع، تالية لجملـة ذات فعـل أو اسـم فيـه معنـاه      

. وحكمه النّصب، وناصبه ما سـبقه فـي   . وحكمه النّصب، وناصبه ما سـبقه فـي   ))1((وحروفه، كـ "سرتُ والطَّريقَ"، و "َأنا ساِئر والنِّيَل"وحروفه، كـ "سرتُ والطَّريقَ"، و "َأنا ساِئر والنِّيَل"

  ل الشّاعر:  ل الشّاعر:  ووأولًا قأولًا ق  ،،))2((قبله من فعل وشبهه، والفعل يتناول الظّاهر. ومن إعمال شبه الفعلقبله من فعل وشبهه، والفعل يتناول الظّاهر. ومن إعمال شبه الفعلالجملة الجملة 

  ..))3((يا وسرباالً يا وسرباالً ووطْطْمم  يياِئاِئددهذا رِهذا رِ        تْتْععممجج  ددقَقَابي، فَابي، فَأثوأثو  نّكنّكببسسححال تَال تَ

" فسربالًا" نصب على المفعول معه، والعامل فيه" مطويا"، وأجاز أن يكون عامله هـذا،  " فسربالًا" نصب على المفعول معه، والعامل فيه" مطويا"، وأجاز أن يكون عامله هـذا،  

 ا ما لكوظاهر كالم سيبويه المنع من إعمال هذا في المفعول معه؛ ألنّه قال في آخر أبوابه:" وأم ا ما لكوظاهر كالم سيبويه المنع من إعمال هذا في المفعول معه؛ ألنّه قال في آخر أبوابه:" وأم

وأباك"، فقبيح، ألنّه لم يذكر فعالً، وال حرفًا فيه معنى فعل؛ أراد بقبيح ممنوعا، وبالحرف الـذي  وأباك"، فقبيح، ألنّه لم يذكر فعالً، وال حرفًا فيه معنى فعل؛ أراد بقبيح ممنوعا، وبالحرف الـذي  

ح هذا لك وأباك، بل ح هذا لك وأباك، بل فيه معنى الفعل حسبك، وكفوك، فلو كان اسم اإلشارة عنده مثلها لم يحكم بقبفيه معنى الفعل حسبك، وكفوك، فلو كان اسم اإلشارة عنده مثلها لم يحكم بقب

كان يحكم فيه بما حكم في ويله وأباه. فالواو التي يليها المفعول معه معدية ال عاملة، هـذا هـو   كان يحكم فيه بما حكم في ويله وأباه. فالواو التي يليها المفعول معه معدية ال عاملة، هـذا هـو   

  .  .  ))4((المذهب الصحيحالمذهب الصحيح

جوذهب الز "جوذهب الز "    ،تَ وأبـاكـنَعمنصوب بمضمر بعد الواو، فإذا قُلْتَ: مـا ص اج إلى أنَّه    ،تَ وأبـاكـنَعمنصوب بمضمر بعد الواو، فإذا قُلْتَ: مـا ص اج إلى أنَّه

  الواو مهيئةٌ لما بعـدها َأن تَ أباك، وذهب األخفش، ومعظم الكوفيين إلى َأنسالبفالتّقدير عنده: و  الواو مهيئةٌ لما بعـدها َأن تَ أباك، وذهب األخفش، ومعظم الكوفيين إلى َأنسالبفالتّقدير عنده: و

ينْتَصب انتصاب الظّرف، وذهب الجرجاني إلى أنّه ينتصب بالواو نفسـها، ويلْـزم مـن كـون     ينْتَصب انتصاب الظّرف، وذهب الجرجاني إلى أنّه ينتصب بالواو نفسـها، ويلْـزم مـن كـون     

لمفعول معه أن يصح عطفُه على ما قبله، وأن أصَل هذه الواو العطف، وهذا مذهب الجمهـور  لمفعول معه أن يصح عطفُه على ما قبله، وأن أصَل هذه الواو العطف، وهذا مذهب الجمهـور  اا

                                                
   ).).201201//22أوضح المسالك (جأوضح المسالك (ج  ))1((
   ).).311311//11الكامل في قواعد العربية (جالكامل في قواعد العربية (ج  ))2((
)، الكامـل فـي قواعـد    )، الكامـل فـي قواعـد    173173/ / 22)؛ بشرح السهيل (ج)؛ بشرح السهيل (ج325325/ / 22البيت مجهول القائل: في المقاصد النحوية (جالبيت مجهول القائل: في المقاصد النحوية (ج) ) 3((

). حاشـية  ). حاشـية  14841484//33)؛ ارتشاف الضرب (ج)؛ ارتشاف الضرب (ج279279)؛ شرح ألفية بن مالك ()؛ شرح ألفية بن مالك (312312/ / 11العربية نحوها وصرفها (جالعربية نحوها وصرفها (ج
ال تحسبنّك ال تحسبنّك   المعنى:المعنى:). وهو من البسيط. ). وهو من البسيط. 238238/ / 33)؛ همع الهوامع (ج)؛ همع الهوامع (ج136136//11على شرح األشموني (جعلى شرح األشموني (جالصباب الصباب 

  ..أثوابي فهي قد جمعت، ودليلي على ردائي غير المنشور، وسربالي " والسرباال" بكسر السين هو القمـيص أثوابي فهي قد جمعت، ودليلي على ردائي غير المنشور، وسربالي " والسرباال" بكسر السين هو القمـيص 
 ).).278278شرح ألفية بن مالك (شرح ألفية بن مالك (

     ). ). 173173/ / 11شرح التّسهيل (جشرح التّسهيل (ج) ) 4((
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واألخفش، والسيرافي، والفارسي، وابن جني، واألستاذ أبو علي، وابن عصفور، وابن الضـائع،  واألخفش، والسيرافي، والفارسي، وابن جني، واألستاذ أبو علي، وابن عصفور، وابن الضـائع،  

خفـش ال  خفـش ال  ، واأل، واألوفي البديعِ: جلستُ والساريةَوفي البديعِ: جلستُ والساريةَ  وقَد ذكَر اإلجماع على ذلك أبو الحسن بن الباذش.وقَد ذكَر اإلجماع على ذلك أبو الحسن بن الباذش.

الشَّمس، حيثُ ال يصح فيـه العطـف، ألن الطّلـوع ال    الشَّمس، حيثُ ال يصح فيـه العطـف، ألن الطّلـوع ال      قال: وال أقول: ضحكتُ وطُلوعقال: وال أقول: ضحكتُ وطُلوع  يجيزه؛يجيزه؛

  ..))1((يكون منه ضحك. وأجاز: جاء البرد والطياِلسة....."يكون منه ضحك. وأجاز: جاء البرد والطياِلسة....."

فـي  فـي    عملعملالعامل المعنوي كما يالعامل المعنوي كما يومذْهب سيبويه أن المفعول معه ليس كالحال، فيعمُل فيه ومذْهب سيبويه أن المفعول معه ليس كالحال، فيعمُل فيه 

النَّحويون في:" حسبك وزيدا درهم". أن تقديره : ويكفي زيدا، وفي: "ويالً لَـه  النَّحويون في:" حسبك وزيدا درهم". أن تقديره : ويكفي زيدا، وفي: "ويالً لَـه    الحال؛ ولذلك قالالحال؛ ولذلك قال

وأباه)"، َأنَّه محموٌل على العطف، أي: ألْزمه اهللا ويالً، وألْزم أباه، وفي:"مالَك وزيـدا"، َأي: مـا   وأباه)"، َأنَّه محموٌل على العطف، أي: ألْزمه اهللا ويالً، وألْزم أباه، وفي:"مالَك وزيـدا"، َأي: مـا   

سي أن يعمل في المفعول معه اسم اإلشارة، فَقَال في قول سي أن يعمل في المفعول معه اسم اإلشارة، فَقَال في قول . وأجاز أبو علي الفار. وأجاز أبو علي الفار))2((كَان لَك وزيداكَان لَك وزيدا

. أنَّه يجور أن يعمل في "وسـرباالً"، "هـذا"، وأجـاز أن    . أنَّه يجور أن يعمل في "وسـرباالً"، "هـذا"، وأجـاز أن    ))3((  الشَّاعر: "هذا رِداِئي مطويا وسرباالًالشَّاعر: "هذا رِداِئي مطويا وسرباالً

  ؛ َأي ممنُوع.؛ َأي ممنُوع.))4((ححيعمل فيه "مطويا"، وهذا هو األصح، وقد قال سيبويه: وأما: "هذا لَك وَأباك" فَقَبييعمل فيه "مطويا"، وهذا هو األصح، وقد قال سيبويه: وأما: "هذا لَك وَأباك" فَقَبي

ونجد في قول الشّاعر: "هذا ردائي مطويا وسربالًا"، أنّه استشـهد بـه علـى المفعـول معـه.      ونجد في قول الشّاعر: "هذا ردائي مطويا وسربالًا"، أنّه استشـهد بـه علـى المفعـول معـه.        

"فسرباالً" نصب على المفعول معه، والعامل فيه مطويا، وأجاز أن يكون عاملـه اسـم اإلشـارة    "فسرباالً" نصب على المفعول معه، والعامل فيه مطويا، وأجاز أن يكون عاملـه اسـم اإلشـارة    

ندما ذكر سيبويه في أحـد  ندما ذكر سيبويه في أحـد  "هذا"، ويرى سيبويه المنع من أعمال "هذا" في المفعول معه، وذلك ع"هذا"، ويرى سيبويه المنع من أعمال "هذا" في المفعول معه، وذلك ع

أبوابه: "وأما مالَك وأباك". فهو مرفوض، ألنّه لم يذكر فعالً، وال حرفًا فيه معنى فعـل، أي أنَّـه   أبوابه: "وأما مالَك وأباك". فهو مرفوض، ألنّه لم يذكر فعالً، وال حرفًا فيه معنى فعـل، أي أنَّـه   

أراد بقبح ممنوعا، بالحرف الذي فيه معنى الفعل حسبك وكفوك، وأنّه لو كان اسم اإلشارة عنـد  أراد بقبح ممنوعا، بالحرف الذي فيه معنى الفعل حسبك وكفوك، وأنّه لو كان اسم اإلشارة عنـد  

ا حكم في قوله: " ويله وأباه"، فـالواو التـي   ا حكم في قوله: " ويله وأباه"، فـالواو التـي   مثلهما لم يحكم بقبح "هذا لك وأباك"، بل حكم فيه كممثلهما لم يحكم بقبح "هذا لك وأباك"، بل حكم فيه كم

  يليها المفعول معه معديه ال عاملة، وهو المذهب الصحيح.  يليها المفعول معه معديه ال عاملة، وهو المذهب الصحيح.  
                                                

 ). ). 23392339  -138138/ / 33)؛ همع الهوامع (ج)؛ همع الهوامع (ج14841484/ / 33ارتشاف الضرب (جارتشاف الضرب (ج) ) 1((
 ). ). 551551/ / 22منهج السالك ( جمنهج السالك ( ج) ) 2((
/ / 22)، المقاصـد النَّحويـة (ج   )، المقاصـد النَّحويـة (ج   14841484/ / 33)، ارتشاف الضـرب (ج )، ارتشاف الضـرب (ج 173173/ / 22انظر: شرح التّسهيل البن مالك (جانظر: شرح التّسهيل البن مالك (ج) ) 3((

 ). ). 239239/ / 33). همع الهوامع (ج). همع الهوامع (ج325325
 ). ). 310310/ / 11الكتاب (جالكتاب (ج) ) 4((
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جوذهب الزجاج إلى أنّه منصوب عنده بمضمر بعد الواو، وعندما نقـول: مـا صـنعت    اج إلى أنّه منصوب عنده بمضمر بعد الواو، وعندما نقـول: مـا صـنعت    وذهب الز

مهيئـة لمـا   مهيئـة لمـا     وأباك، فالتّقدير عنده: والبستَ أباك. أما األخفش ومعظم الكوفيين فيرون أن الواووأباك، فالتّقدير عنده: والبستَ أباك. أما األخفش ومعظم الكوفيين فيرون أن الواو

بعدها، وتنصبه انتصاب الظّرف. وأما الجرجاني، فيرى أنَّه ينتصب بالواو نفسها، ويلزم عطـف  بعدها، وتنصبه انتصاب الظّرف. وأما الجرجاني، فيرى أنَّه ينتصب بالواو نفسها، ويلزم عطـف  

المفعول معه، وأن يصح عطفه على ما قبله. وأن أصل هذه الواو العطف. وهذا مذهب الجمهور المفعول معه، وأن يصح عطفه على ما قبله. وأن أصل هذه الواو العطف. وهذا مذهب الجمهور 

  ابن الضائع.  ابن الضائع.  واألخفش، والسيراني، والفارسي، وابن جني، واألستاذ أبي علي، وابن عصفور، وواألخفش، والسيراني، والفارسي، وابن جني، واألستاذ أبي علي، وابن عصفور، و

في البديع: "جلَسـتُ والسـارية"، واألخفـش ال    في البديع: "جلَسـتُ والسـارية"، واألخفـش ال      واإلجماع على رأي أبي الحسن الباذشواإلجماع على رأي أبي الحسن الباذش

يجيزه. قال ال أقول: ضحكتُ وطلوع الشَّمس، فال يصح فيه العطف؛ ألن الطَّلوع ال يكون منـه  يجيزه. قال ال أقول: ضحكتُ وطلوع الشَّمس، فال يصح فيه العطف؛ ألن الطَّلوع ال يكون منـه  

ضحك. ويرى سيبويه أن المفعول معه ليس كالحال، فيعمل فيه العامل المعنوي كما يعمـل فـي   ضحك. ويرى سيبويه أن المفعول معه ليس كالحال، فيعمل فيه العامل المعنوي كما يعمـل فـي   

في: "ح ونويالحال. لذلك قال النَّحفي: "ح ونويا. وفي "ويالً له وأباه"، الحال. لذلك قال النَّحفالتّقدير: ويكفي زيد ."رهما دك وزيدبا. وفي "ويالً له وأباه"، سفالتّقدير: ويكفي زيد ."رهما دك وزيدبس

أنَّه محمول على العطف؛ أي: "ألزمه اهللا ويالً وألزم أباه". وأجاز أبو علي الفارسي أن يعمل في أنَّه محمول على العطف؛ أي: "ألزمه اهللا ويالً وألزم أباه". وأجاز أبو علي الفارسي أن يعمل في 

المفعول معه اسم اإلشارة "هذا"، ففي قول الشّاعر أعمله في: "سرباالً". فنصبه على أنّه مفعـول  المفعول معه اسم اإلشارة "هذا"، ففي قول الشّاعر أعمله في: "سرباالً". فنصبه على أنّه مفعـول  

  معه.معه.

وذهب ابن خروف، وتبعه ابن مالك إلى أن العرب تستعمله في مواضع ال يصلح فيهـا  وذهب ابن خروف، وتبعه ابن مالك إلى أن العرب تستعمله في مواضع ال يصلح فيهـا    

: اسـتوى المـاء   : اسـتوى المـاء   ممرك فيه العطف لفظًا ومعنى، كقـوله رك فيه العطف لفظًا ومعنى، كقـوله العطف، وذلك على ضربين: أحدهما: تالعطف، وذلك على ضربين: أحدهما: ت

والخشبة، وما زِلْتُ أسير والنّيل. والثّاني: استُعمَل فيه العطفُ لمجرد اللّفظ كاستعمال النّعت على والخشبة، وما زِلْتُ أسير والنّيل. والثّاني: استُعمَل فيه العطفُ لمجرد اللّفظ كاستعمال النّعت على 

  .  .  ))1((الجواز، ومنه قولهم: أنت أعلم ومالُك أي: َأنْتَ َأعلَم مع مالك كَيفَ تُدبرهالجواز، ومنه قولهم: أنت أعلم ومالُك أي: َأنْتَ َأعلَم مع مالك كَيفَ تُدبره

يتَّضح مما سبق أن الشّاهد في قوله: "وسرباالً" نصب على أنّه مفعول معه، ولم يتقدمـه  يتَّضح مما سبق أن الشّاهد في قوله: "وسرباالً" نصب على أنّه مفعول معه، ولم يتقدمـه  

  امـل امـل الفعل، بل ما يتضمن معناه، وهو "مطويا" وهو عامله. وأجاز أبو علي الفارسي أن يكون العالفعل، بل ما يتضمن معناه، وهو "مطويا" وهو عامله. وأجاز أبو علي الفارسي أن يكون الع

  على أنّه منصوب بـ "مطويّا".  على أنّه منصوب بـ "مطويّا".    رراسم اإلشارة "هذا". ويرى الجمهواسم اإلشارة "هذا". ويرى الجمهو

                                                
 ). ). 14851485/ / 33ارتشاف الضرب (جارتشاف الضرب (ج) ) 1((
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قوله: "مطويا" حال من ردائي، وقوله: "وسرباالً" الواو فيه بمعنى مع، والعامـل فيـه "   ا" حال من ردائي، وقوله: "وسرباالً" الواو فيه بمعنى مع، والعامـل فيـه "   قوله: "مطوي

مطوياً". وهو كقولنا: جئت ومحمد، وجئت ومحمدا. فالنّصب على أنّه مفعول معه، والرفع علـى  مطوياً". وهو كقولنا: جئت ومحمد، وجئت ومحمدا. فالنّصب على أنّه مفعول معه، والرفع علـى  

أنّه معطوف على الضالنّصب أرجح ألن عطف اسم صريح على ضمير ضعيف أنّه معطوف على الض النّصب أرجح ألن عطف اسم صريح على ضمير ضعيف مير، وأرى أن مير، وأرى أن

  في رأي النّحاة. وهناك من أجاز أن يكون العامل فيه  اسم اإلشارة "هذا" .  في رأي النّحاة. وهناك من أجاز أن يكون العامل فيه  اسم اإلشارة "هذا" .  

  :  :  ))1((ل الشَّاعرل الشَّاعرووقق  ثانياثانيا

      وزججن الحواجِب والْعيونَا.وزججن الحواجِب والْعيونَا.    إذا ما الغَانياتُ برزن يوما إذا ما الغَانياتُ برزن يوما             

  قوله:    " وزججن الْحواجِب والْعيونَا".  قوله:    " وزججن الْحواجِب والْعيونَا".    الشَّاهدالشَّاهدموضع موضع             

فلالسم بعد الواو خمس حاالت:  وجوب العطف؛ كما في كلُّ رجل وضيعتُه. ورجحانُـه  فلالسم بعد الواو خمس حاالت:  وجوب العطف؛ كما في كلُّ رجل وضيعتُه. ورجحانُـه  

كقولنا: جاء زيد وعمرو؛ ألنّه األصل، وقد أمكن بال ضعف. ووجوب المفعول معه؛ وذلك فـي  كقولنا: جاء زيد وعمرو؛ ألنّه األصل، وقد أمكن بال ضعف. ووجوب المفعول معه؛ وذلك فـي  

د وطلوع الشَّمس، المتناع العطف في األوِل من جهة الصـناعة،  د وطلوع الشَّمس، المتناع العطف في األوِل من جهة الصـناعة،  ومات زيومات زي  -نحو: مالَك وزيدا؟ نحو: مالَك وزيدا؟ 

وفي الثّاني من جهة المعنى، ورجحانَه، وذلك في نحو قوله: فكونوا َأنْتم وبني أبيكم، ونحو: قُمتُ وفي الثّاني من جهة المعنى، ورجحانَه، وذلك في نحو قوله: فكونوا َأنْتم وبني أبيكم، ونحو: قُمتُ 

      ـناعةالص المعنـى، وفـي الثّـاني مـن جهـة ل من جِهةالعطف في األو فعا؛ ِلضوزيد      ـناعةالص المعنـى، وفـي الثّـاني مـن جهـة ل من جِهةالعطف في األو فعا؛ ِلض2((وزيد(( . .

كقوله: "وزججن الحواجِب والعيونَا"، أما امتناع العطف؛ فالنتفاء المشاركة، وأمـا  كقوله: "وزججن الحواجِب والعيونَا"، أما امتناع العطف؛ فالنتفاء المشاركة، وأمـا    ))3((وامتناعهماوامتناعهما

امتناع المفعول معه؛ النتفاء المعية في األول، وانتفاء فائدة اإلعالم بها في الثّاني . فإن العطـف  امتناع المفعول معه؛ النتفاء المعية في األول، وانتفاء فائدة اإلعالم بها في الثّاني . فإن العطـف  

، والنّصـب علـى   ، والنّصـب علـى   ممتنع النتفاء مشاركة العيون للحواجب في التزجيج، والماء للتبن في العطفممتنع النتفاء مشاركة العيون للحواجب في التزجيج، والماء للتبن في العطف

  ل؛ إذ من المعلـوم أنة ممتنع النتفاء المصاحبة في الثّاني، وانتفاء فائدة اإلعالم بها في األوالمعي  ل؛ إذ من المعلـوم أنة ممتنع النتفاء المصاحبة في الثّاني، وانتفاء فائدة اإلعالم بها في األوالمعي

العيون مصاحبة للحواجب، فيؤول العامل المذكور بعامل يصح انصبابه عليهما، فيؤول زججـن  العيون مصاحبة للحواجب، فيؤول العامل المذكور بعامل يصح انصبابه عليهما، فيؤول زججـن  
                                                

). حاشـية الصـبان علـى شـرح     ). حاشـية الصـبان علـى شـرح     208208/ / 22من كالم الراعي النّمري من الوافر. انظر: أوضح المسالك (ج من كالم الراعي النّمري من الوافر. انظر: أوضح المسالك (ج ) ) 1((
/ / 22). شرح التّسـهيل (ج ). شرح التّسـهيل (ج 244244/ / 33). همع الهوامع (ج). همع الهوامع (ج14901490/ / 33). ارتشاف الضرب (ج ). ارتشاف الضرب (ج 140140/ / 11األشموني (جاألشموني (ج

 ..))557557//22. منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج. منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج))178178
 ). ). 174174/ / 11ضياء السالك (جضياء السالك (ج) ) 2((
 ). ). 174174/ / 11السابق (جالسابق (ج) ) 3((
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ه؛ أي وكحلن العيون، وسـقيتها  ه؛ أي وكحلن العيون، وسـقيتها  بزين، وعلفتها بأنلتها، أو يقدر عامل مالئم لما بعد الواو ناصب لبزين، وعلفتها بأنلتها، أو يقدر عامل مالئم لما بعد الواو ناصب ل

. وذلك ألن " زججن" غير صالح للعمـل فـي   . وذلك ألن " زججن" غير صالح للعمـل فـي   ))2((. هذا قول الفارسي والفراء، ومن تبعهما. هذا قول الفارسي والفراء، ومن تبعهما))1((ماءماء

  .  .  ))3((العيون، وموضع الواو غير صالح لـ "مع" فيقدر : و" كحلن"العيون، وموضع الواو غير صالح لـ "مع" فيقدر : و" كحلن"

والمبـرد  والمبـرد  وذهب جماعةٌ؛ منهم أبو عبيدة، واألصمعي، وأبو محمد اليزيدي، والمـازني،  وذهب جماعةٌ؛ منهم أبو عبيدة، واألصمعي، وأبو محمد اليزيدي، والمـازني،  

إلى جواز العطف على األول، بتضمين العامل معنى يتسلّط بـه علـى المتعـاطفين. واختـاره     إلى جواز العطف على األول، بتضمين العامل معنى يتسلّط بـه علـى المتعـاطفين. واختـاره     

الجرمي، وقال: يجوز في العطف ما ال يجوز في األفراد نحو: أكلـت خبـزا ولبنًـا، فيضـمن     الجرمي، وقال: يجوز في العطف ما ال يجوز في األفراد نحو: أكلـت خبـزا ولبنًـا، فيضـمن     

نسجن: معنى حوزجنسجن: معنى ح4((وزج((  .  .  

الحواجب والعيونا" على الحواجب والعيونا" على   أنهم استشهدوا بقول الشّاعر" وزججنأنهم استشهدوا بقول الشّاعر" وزججن  نالحظ من الكالم السابقنالحظ من الكالم السابق

امتناع العطف. ففي قوله: " العيونا"؛ ال يصح أن يعطف على الحواجب، لعـدم مشـاركته فـي    امتناع العطف. ففي قوله: " العيونا"؛ ال يصح أن يعطف على الحواجب، لعـدم مشـاركته فـي    

التزجيج؛ وال تصح المعية لعدم الفائدة في اإلعالم بمصاحبة العيون الحواجب. ويجب في ذلـك  التزجيج؛ وال تصح المعية لعدم الفائدة في اإلعالم بمصاحبة العيون الحواجب. ويجب في ذلـك  

قـول الفارسـي   قـول الفارسـي   إضمار فعل ناصب  لالسم على أنه مفعول به؛ أي: وكَحلن العيونا. هـذا هـو   إضمار فعل ناصب  لالسم على أنه مفعول به؛ أي: وكَحلن العيونا. هـذا هـو   

والفراء ومن تبعهما. وذهب جماعة منهم: أبو عبيدة واألصمعي واليزيدي والمـازني والمبـرد،   والفراء ومن تبعهما. وذهب جماعة منهم: أبو عبيدة واألصمعي واليزيدي والمـازني والمبـرد،   

 "ل، بتضمين العامل معنى يتسلط به على المتعاطفين. وقوله " العيونإلى جواز العطف على األو "ل، بتضمين العامل معنى يتسلط به على المتعاطفين. وقوله " العيونإلى جواز العطف على األو

مـا قبلهـا   مـا قبلهـا     مفعول به منصوب، وعامله محذوف، وأنّه ال يصح أن تكون "العيون" معطوفة علىمفعول به منصوب، وعامله محذوف، وأنّه ال يصح أن تكون "العيون" معطوفة على

لعدم استقامة المعنى على ذلك؛ ألن المعطوف يشارك المعطوف عليه في الحكم، "والعيـون" ال  لعدم استقامة المعنى على ذلك؛ ألن المعطوف يشارك المعطوف عليه في الحكم، "والعيـون" ال  

تشارك الحواجب في التّزجيج؛ إذ التّزجيج ال يكون للعيون. لذلك ال يصح أن تنصب على أنهـا  تشارك الحواجب في التّزجيج؛ إذ التّزجيج ال يكون للعيون. لذلك ال يصح أن تنصب على أنهـا  

                                                
 ). ). 209209/ / 22). انظر: أوضح المسالك (ج). انظر: أوضح المسالك (ج314314/ / 11الكامل في قواعد العربية نحوها وصرفها (جالكامل في قواعد العربية نحوها وصرفها (ج) ) 1((
 ). ). 209209/ / 33أوضح المسالك (جأوضح المسالك (ج) ) 2((
 ). ). 245245/ / 33همع الهوامع (جهمع الهوامع (ج) ) 3((
 ). ). 14901490/ / 33). انظر: ارتشاف الضرب (ج). انظر: ارتشاف الضرب (ج245245/ / 33(ج(جالمصدر السابق المصدر السابق ) ) 4((
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مـع  مـع  مفعول معه. وألنّه معلوم أن العيون مصاحبة للحواجب. وكأننا قلنا: وزججـن الحواجـب   مفعول معه. وألنّه معلوم أن العيون مصاحبة للحواجب. وكأننا قلنا: وزججـن الحواجـب   

  العيون. وكقول امرئ القيس:العيون. وكقول امرئ القيس:

  " .......................           يحلّين ياقوتًا وشذرا مفَقّرا" .......................           يحلّين ياقوتًا وشذرا مفَقّرا

    .......................          ةريميح قَّةنا في حس وريح.......................          ةريميح قَّةنا في حس 1((  وريح((  

ر"مع" مـع مـا   ر"مع" مـع مـا   فقوله:" يحلّين ياقوتًا مع ريح سنًا، فإنّه ال يلزم اشتراك ما بعد الواو المقدرة تقديفقوله:" يحلّين ياقوتًا مع ريح سنًا، فإنّه ال يلزم اشتراك ما بعد الواو المقدرة تقدي

  قبلها في العامل.    قبلها في العامل.    

  :  :  ))2((ل عبيد بن حصين الراعيل عبيد بن حصين الراعيووثالثًا: قثالثًا: ق

  .  .  ))3((منَع الرحالَةَ أن تميَل مميالمنَع الرحالَةَ أن تميَل مميال    َأزمان قومي والجماعةَ كالّذي  َأزمان قومي والجماعةَ كالّذي  

فاستشهد به على أحد حاالت االسم الواقع بعـد  فاستشهد به على أحد حاالت االسم الواقع بعـد    ،،موضع الشَّاهد: قوله:" أزمان قومي والجماعة"موضع الشَّاهد: قوله:" أزمان قومي والجماعة"

الواو وهي: رجحان العطف على النّصب على المعية، وذلك إذا أمكن العطف بال ضـعف مـن   الواو وهي: رجحان العطف على النّصب على المعية، وذلك إذا أمكن العطف بال ضـعف مـن   

جهة المعنى، أو من جهة اللفظ، كما في نحو قولنا: جاء محمد وعلي، وجئت أنا وعلـي، ألنَّـه   جهة المعنى، أو من جهة اللفظ، كما في نحو قولنا: جاء محمد وعلي، وجئت أنا وعلـي، ألنَّـه   

برفع مـا بعـد   برفع مـا بعـد     ،،))4((نت وَزوجك اْلجنـَة} نت وَزوجك اْلجنـَة} {اسُكن َأ{اسُكن َأاألصل وقد أمكن بال ضعف، ومنه قوله تعالى: األصل وقد أمكن بال ضعف، ومنه قوله تعالى: 

الواو على العطف، ألنّه األصل، وقد أمكن بال ضعف، ويجوز النّصب على المعيـة. ويتـرجح   الواو على العطف، ألنّه األصل، وقد أمكن بال ضعف، ويجوز النّصب على المعيـة. ويتـرجح   

وكيف أنـت وعلـي؟   وكيف أنـت وعلـي؟     ؟،؟،العطف أيضا إذا وقع بعد "ما" االستفهامية أو كيف. نحو: ما أنت وعليالعطف أيضا إذا وقع بعد "ما" االستفهامية أو كيف. نحو: ما أنت وعلي

. وهـو  . وهـو  ؟؟وكيف أنت وقصـعة مـن تريـد   وكيف أنت وقصـعة مـن تريـد   ، ، ؟؟وبعض العرب ينصبه بعدهما قالوا: ما أنت وزيداوبعض العرب ينصبه بعدهما قالوا: ما أنت وزيدا

                                                
 ). ). 558558//22منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج) ) 1((
الراعي النّميري هو عبيد بن حصين بن معاوية، من شعراء نمير، وسمي براعي اإلبل لبيت قاله، وهو شاعر الراعي النّميري هو عبيد بن حصين بن معاوية، من شعراء نمير، وسمي براعي اإلبل لبيت قاله، وهو شاعر ) ) 2((

 ). ). 188188/ / 44فحل من شعراء اإلسالم، مات سنة تسعين للهجرة. انظر: األعالم (جفحل من شعراء اإلسالم، مات سنة تسعين للهجرة. انظر: األعالم (ج
أيـام كـان قـومي    أيـام كـان قـومي      المعنى:المعنى:  ).).234234النّميري، انظر: ديوان الراعي النَّميري (النّميري، انظر: ديوان الراعي النَّميري (  البيت من الكامل، وهو للراعيالبيت من الكامل، وهو للراعي) ) 3((

والجماعة ثابتين على موقفهم القاضي بطاعة الخليفة، ال يعصون، وال يشاركون في فتنـة. كالّـذي تَمسـك    والجماعة ثابتين على موقفهم القاضي بطاعة الخليفة، ال يعصون، وال يشاركون في فتنـة. كالّـذي تَمسـك    
     بالرحالة ومنعها من أن تميل وتسقط.بالرحالة ومنعها من أن تميل وتسقط.

 ). ). 3535سورة البقرة (آية: سورة البقرة (آية:   ))4((
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منصوب على المعية بفعل كون مضمر، واألصل: ما تكون وزيدا، وكيف تكون وقصعة؟، فاسم منصوب على المعية بفعل كون مضمر، واألصل: ما تكون وزيدا، وكيف تكون وقصعة؟، فاسم 

(تكون) مستكن، وخبرها ما تقدم عليها من اسم استفهام، فلما حذف الفعل مـن اللّفـظ انفصـل    (تكون) مستكن، وخبرها ما تقدم عليها من اسم استفهام، فلما حذف الفعل مـن اللّفـظ انفصـل    

كالّذي". فـ"الجماعة" منصـوب علـى   كالّذي". فـ"الجماعة" منصـوب علـى     الضمير. ومن ذلك قول الشَّاعر: "َأزمان قَومي والجماعةَالضمير. ومن ذلك قول الشَّاعر: "َأزمان قَومي والجماعةَ

  .  .  ))1((المعية بفعل كون مضمر، والتّقدير: "أزمان كان قومي والجماعة"المعية بفعل كون مضمر، والتّقدير: "أزمان كان قومي والجماعة"

قال سيبويه:" زعموا أن الراعي كان ينشد هذا البيت نصبا: كأنّه قال: "أزمان كان قومي قال سيبويه:" زعموا أن الراعي كان ينشد هذا البيت نصبا: كأنّه قال: "أزمان كان قومي 

بس فيه، وال تغييـر  بس فيه، وال تغييـر  مع الجماعة". وحذف (كان)؛ ألنّهم يستعملونها كثيرا في هذا الموضع، وال لَمع الجماعة". وحذف (كان)؛ ألنّهم يستعملونها كثيرا في هذا الموضع، وال لَ

  .  .  ))2((معنى"معنى"

(كان)_ ولم يحمل على تقدير حذف مضاف (كان)_ ولم يحمل على تقدير حذف مضاف   قال ابن عصفور:" وإنّما حمل على إضمارقال ابن عصفور:" وإنّما حمل على إضمار

ألن المصدر المقدر بأن والفعل من قبيل ألن المصدر المقدر بأن والفعل من قبيل ؛؛تّقدير: أزمان كون قومي والجماعةتّقدير: أزمان كون قومي والجماعةإلى قومي، فيكون الإلى قومي، فيكون ال

الـدليل "علـى أن   الـدليل "علـى أن   الموصوالت، وحذف الموصول وإبقاء شيء من صلته ال يجوز. فإن قلت: ما الموصوالت، وحذف الموصول وإبقاء شيء من صلته ال يجوز. فإن قلت: ما 

قومي" من قوله: " أزمان قومي"؛ محموٌل على فعل مضمر؟ قلتُ: ألنّه ليس من قبيل المصـادر،  قومي" من قوله: " أزمان قومي"؛ محموٌل على فعل مضمر؟ قلتُ: ألنّه ليس من قبيل المصـادر،  

   منها إلّا إلى مصدر، أو جملة تكون في معناه، نحو: "هـذا يـوم مان ال يضاف شيءالز وأسماء   منها إلّا إلى مصدر، أو جملة تكون في معناه، نحو: "هـذا يـوم مان ال يضاف شيءالز وأسماء

أي: يوم حرب الجمـل  أي: يوم حرب الجمـل    قدومِ زيد"؛ وقولهم: "يوم الجمل"، "ويوم حليمة"، فهو على حذف مضاف،قدومِ زيد"؛ وقولهم: "يوم الجمل"، "ويوم حليمة"، فهو على حذف مضاف،

  .  .  ))3((ونحوهونحوه

فقوله: " الجماعة" نُصب على المعية بفعل كون مضمر، والتّقدير:" أزمان كـان قـومي   فقوله: " الجماعة" نُصب على المعية بفعل كون مضمر، والتّقدير:" أزمان كـان قـومي   

والجماعة" وهو أحد حاالت وقوع االسم بعد الواو. رجحان العطف على النّصب علـى المعيـة،   والجماعة" وهو أحد حاالت وقوع االسم بعد الواو. رجحان العطف على النّصب علـى المعيـة،   

{اسـُكن َأنـت   {اسـُكن َأنـت   تعالى: تعالى:   من جهة المعنى، أو من جهة الَّلفظ، كما في نحو: جاء محمد وعلي، وقولهمن جهة المعنى، أو من جهة الَّلفظ، كما في نحو: جاء محمد وعلي، وقوله

                                                
 ). ). 305305/ / 11الكامل في العربية نحوها وصرفها (جالكامل في العربية نحوها وصرفها (ج  ))1((
 ). ). 138138/ / 11(ج(ج  الكتابالكتاب  ))2((
 ). ). 116060/ / 11(ج(جالمقرب المقرب   ))3((
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. فقوله: "وزوجك" عطف على المستتر في اسكن، وعمل فعل األمر فـي االسـم   . فقوله: "وزوجك" عطف على المستتر في اسكن، وعمل فعل األمر فـي االسـم   وَزوجـك اْلجنـَة}  وَزوجـك اْلجنـَة}  

الظّاهر إنّما يمتنع إذا لم يكن تابعا. أما إذا كان تابعا، فال؛ ألنّه يغتفر في التّابع ما ال يغتفر فـي  الظّاهر إنّما يمتنع إذا لم يكن تابعا. أما إذا كان تابعا، فال؛ ألنّه يغتفر في التّابع ما ال يغتفر فـي  

؛ أي: وليسكن زوجك الجنّة على أنّـه يلـزم عليـه    ؛ أي: وليسكن زوجك الجنّة على أنّـه يلـزم عليـه    المتبوع فال حاجة لما قيل إنّه فاعل محذوفالمتبوع فال حاجة لما قيل إنّه فاعل محذوف

حيث رفع ما بعد الواو على العطف، ألنّه األصل. حيث رفع ما بعد الواو على العطف، ألنّه األصل.   ،،))1((حذف الفعل المقرون بالم األمر وهو شاذ حذف الفعل المقرون بالم األمر وهو شاذ 

  ويجوز النَّصب على المعية.  ويجوز النَّصب على المعية.  

واالستشهاد هنا: في قوله: "والجماعة"، فإنّه منصوب على أنّه مفعول معه، والواو فيـه  واالستشهاد هنا: في قوله: "والجماعة"، فإنّه منصوب على أنّه مفعول معه، والواو فيـه  

صب بـ "كان" المقدرة الرافعـة لقـومي؛ ألن تقـديره: "أزمـان كـان قـومي       صب بـ "كان" المقدرة الرافعـة لقـومي؛ ألن تقـديره: "أزمـان كـان قـومي       بمعنى " مع" انتبمعنى " مع" انت

والجماعة". فـ "الواو" جاءت أيضا بمعنى "مع"، كما في قولنا: "ما أنت وزيد، وما بال عبـد اِهللا  والجماعة". فـ "الواو" جاءت أيضا بمعنى "مع"، كما في قولنا: "ما أنت وزيد، وما بال عبـد اِهللا  

  ."وكيف أنت وعلي ،وزيد  ."وكيف أنت وعلي ،وزيد  

  خامسا: االستثناء:  خامسا: االستثناء:  

المقصود باالستثناء: إخراج بـ "إالَّ" أو إحدى أخواتها تحقيقًا أو تقديرا "فـاإلخراج"  المقصود باالستثناء: إخراج بـ "إالَّ" أو إحدى أخواتها تحقيقًا أو تقديرا "فـاإلخراج"          

جنس. " وإالَّ" أو إحدى أخواتها: مخرج للتّخصيص ونحوه. والمراد بالمخرج " تحقيقًا" المتصل، جنس. " وإالَّ" أو إحدى أخواتها: مخرج للتّخصيص ونحوه. والمراد بالمخرج " تحقيقًا" المتصل، 

ن، وإن لم يدخل ن، وإن لم يدخل وبالمخرج " تقديرا" المنقطع، نحو: " ما لهم به من علم إال إتباع الظّن"، فإن الظّوبالمخرج " تقديرا" المنقطع، نحو: " ما لهم به من علم إال إتباع الظّن"، فإن الظّ

في العلم تحقيقًا، فهو في تقدير الداخل فيه؛ إذ هو مستحضر بذكره القيامة مقامه في كثيـر مـن    في العلم تحقيقًا، فهو في تقدير الداخل فيه؛ إذ هو مستحضر بذكره القيامة مقامه في كثيـر مـن    

  . " فاإلخراج" جنس يشمل نوعي االستثناء، ويخرج الوصف "بـإال" كقولـه تعـالى:   . " فاإلخراج" جنس يشمل نوعي االستثناء، ويخرج الوصف "بـإال" كقولـه تعـالى:   ))2((  المواضعالمواضع

                                                
). اإلعراب: قوله: "أزمان": ظرف زمـان منصـوب   ). اإلعراب: قوله: "أزمان": ظرف زمـان منصـوب   138138/ / 22انظر: حاشية الصبان على شرح األشموني (جانظر: حاشية الصبان على شرح األشموني (ج  ))1((

امة، وهو مضاف، والياء فـي  امة، وهو مضاف، والياء فـي  متعلق بفعل ورد سابقًا. " قومي" اسم " كان" المحذوفة، أو فاعل لـ " كان" التّمتعلق بفعل ورد سابقًا. " قومي" اسم " كان" المحذوفة، أو فاعل لـ " كان" التّ
محل جر باإلضافة. " والجماعة": الواو للمعية، " الجماعة": مفعول معه منصوب. " كالذي": جار ومجـرور  محل جر باإلضافة. " والجماعة": الواو للمعية، " الجماعة": مفعول معه منصوب. " كالذي": جار ومجـرور  
متعلّقان بمحذوف خبر " كان" أو بمحذوف حال من " قومي". "منع": فعل ماضٍ، وفاعله ضمير مستتر فيـه  متعلّقان بمحذوف خبر " كان" أو بمحذوف حال من " قومي". "منع": فعل ماضٍ، وفاعله ضمير مستتر فيـه  

 ))4444/ / 22. شرح كافية ابن الحاجب (ج. شرح كافية ابن الحاجب (ججوازا تقديره :"هو". " الرحالة": مفعول بهجوازا تقديره :"هو". " الرحالة": مفعول به
 ).).103103/ / 22توضيح المقاصد والمسالك إلى ألفية ابن مالك " للمرادي"، (جتوضيح المقاصد والمسالك إلى ألفية ابن مالك " للمرادي"، (ج  ))2((
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إالّ، أو إحدى أخواتها": ليخرج التّخصيص بالوصف، إالّ، أو إحدى أخواتها": ليخرج التّخصيص بالوصف، . وقوله" ب. وقوله" ب))1(({َلو َكان فيِهما آلهـٌة ِإلَّـا اللَّـه َلَفسـدَتا}    {َلو َكان فيِهما آلهـٌة ِإلَّـا اللَّـه َلَفسـدَتا}    

. ومـن  . ومـن  ))2((غير، وسوى، وحاشا، وخَالَ، وغَدا، وليس، وال يكُون" غير، وسوى، وحاشا، وخَالَ، وغَدا، وليس، وال يكُون" " " بـ بـ   ونحوه، ويدخل االستثناءونحوه، ويدخل االستثناء

  ل الشَّاعر:  ل الشَّاعر:  ووقق  ااأولأولاالستثناء االستثناء   على على   الشّواهد الشّعريةالشّواهد الشّعرية

َكَ   اامَ مَ  َكَ ل ُھُ ِمن َشْیِخَك إّال ِمن َشْیِخَك إّال   ل ُ  َعَمل ُھ ِ      َعَمل ِ إ ُ ّال ّال إ ُ  َرِسْیُمھ ُھْ  َرِسْیُمھ ُھْ َوإالّ َرَمل   ..))3((  َوإالّ َرَمل
فيه: قوله:" إلّا ع دموضع الشَّاهفيه: قوله:" إلّا ع دموضع الشَّاهملُلُمهوو  "،"،ه  ""   ُ ْیُمھ ُ إالّ َرِس ْیُمھ ُ   " و"" و"إالّ َرِس ھ ُ ُ إالّ َرَمل ھ ُ "، فقد كرر "إلّا" في هـذا  "، فقد كرر "إلّا" في هـذا  إالّ َرَمل

ا" بعد المستثنى لتوكيد، ولغير توكيد، وتكريرها للتّوكيد إما مع بدل، وإما ا" بعد المستثنى لتوكيد، ولغير توكيد، وتكريرها للتّوكيد إما مع بدل، وإما الكالم مرتين، فتكرر "إلّالكالم مرتين، فتكرر "إلّ

  ل كقولك: "ما مررت إلّا بأخيك إلّا زيد"، تريد ما مررت إلّا بأخيك زيـدمع معطوف بالواو، فاألو  ل كقولك: "ما مررت إلّا بأخيك إلّا زيد"، تريد ما مررت إلّا بأخيك زيـدمع معطوف بالواو، فاألو

و، ومـن  و، ومـن  فأكّدت "إلّا" األولى بالثّانية بين البدل والمبدل منه، والثّاني كقولك: ما قام زيد وإلّا عمرفأكّدت "إلّا" األولى بالثّانية بين البدل والمبدل منه، والثّاني كقولك: ما قام زيد وإلّا عمر

      قول الشّاعر:قول الشّاعر:األول األول 

إلّا ع ...............إلّا ع ...............ملُلُمهه        لُهمة وإلّا ريمسإلّا رلُهمة وإلّا ريمس4((إلّا ر((  .  .  

وإذا تَكَررت " إالَّ" فإن كان التّكرار للتّوكيد، وذلك إذا تَلَتْ عاطفًا، أو تالها اسم مماثـل  وإذا تَكَررت " إالَّ" فإن كان التّكرار للتّوكيد، وذلك إذا تَلَتْ عاطفًا، أو تالها اسم مماثـل  

ا" الثّانية معطوف بالواو ا" الثّانية معطوف بالواو بعد " إلّبعد " إلّ  ألغيت، فاألول نحو: "ما جاء إلّا زيد وإلّا عمرو". فماألغيت، فاألول نحو: "ما جاء إلّا زيد وإلّا عمرو". فما  –لما قبلها لما قبلها 

إالَّ إالَّ وقولـه: " وقولـه: "   ""ههلُلُممإلّا عإلّا ع  :":"قد اجتمع العطف  والبدل في قولهقد اجتمع العطف  والبدل في قولهعلى  ما قبلها، و"إلّا" زائدة للتّوكيد، وعلى  ما قبلها، و"إلّا" زائدة للتّوكيد، و

 هيمسر هيمسوقوله:" " وقوله:" ر "لُهمإالَّ رولُهمإالَّ رلُه" معطوف، و"إالَّ" المقترنة بكـل منهمـا   "، "، وه" بدٌل، و"رميمسلُه" معطوف، و"إالَّ" المقترنة بكـل منهمـا   فـ " ره" بدٌل، و"رميمسفـ " ر

فاالستشهاد فيه: على أن " إلّا" المكررة فيه زائـدة مؤكّـدة للّتـي قبلهـا، ودخولهـا      فاالستشهاد فيه: على أن " إلّا" المكررة فيه زائـدة مؤكّـدة للّتـي قبلهـا، ودخولهـا      . . ))5((مؤكّدةمؤكّدة

  . . ))6((كخروجها، وال تعمل شيًئا فيما تدخل عليهكخروجها، وال تعمل شيًئا فيما تدخل عليه

                                                
 ).  ).  2222سورة األنبياء (آية: سورة األنبياء (آية:   ))1((
 ).  ).  287287البن النّاظم، (البن النّاظم، (  –شرح ألفية ابن مالك شرح ألفية ابن مالك   ))2((
حاشـية  حاشـية    ،،))262262ابـن مالـك (  ابـن مالـك (  شرح ألفية شرح ألفية ، انظر: ، انظر: ))280280/ / 33وهو من الزجر بال نسبة في المقاصد الشّافية (جوهو من الزجر بال نسبة في المقاصد الشّافية (ج  ))3((

). ). 107107/ / 280280توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (  ،،))151151/ / 11الصبيان على شرح األشموني (جالصبيان على شرح األشموني (ج
قوله:" رسيمه"." رسم"، والرسيم من سير اإلبل: فوق الذَّميل، وقد رسم يرسم، قوله:" رسيمه"." رسم"، والرسيم من سير اإلبل: فوق الذَّميل، وقد رسم يرسم،   ).).14291429/ / 22لوضع المسالك (جلوضع المسالك (ج

 ). (رسم).). (رسم).155155//66(ج(ج  لسان العربلسان العرب  انظر:انظر:  رسم.رسم.بالكسر، رسيما، وال يقال َأبالكسر، رسيما، وال يقال َأ
 ). ). 335335/ / 11). انظر: الكامل في قواعد العربية نحوها وصرفها (ج). انظر: الكامل في قواعد العربية نحوها وصرفها (ج215215/ / 22شرح التّسهيل (جشرح التّسهيل (ج  ))4((
 ).  ).  230230  -227227/ / 22أوضح المسالك (جأوضح المسالك (ج)، انظر: )، انظر: 582582//22منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج  ))5((
 )  )  346346/ / 22المقاصد النَّحوية (جالمقاصد النَّحوية (ج  ))6((
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وذلك في غير بابي العطف والبدِل. فـإن كـان العامـل    وذلك في غير بابي العطف والبدِل. فـإن كـان العامـل      –وإن كان التّكرار لغير توكيد وإن كان التّكرار لغير توكيد 

واحد من المستثْنَيات، ونَصبتَ ما عدا ذلك الواحد، نحـو:"  واحد من المستثْنَيات، ونَصبتَ ما عدا ذلك الواحد، نحـو:"    الّذي قبل" إلّا" مفرغًا تَركْتَه يَؤثِّر فيالّذي قبل" إلّا" مفرغًا تَركْتَه يَؤثِّر في

ما قَّام إالَّ زيد إالَّ عمرا إالَّ بكرا"، رفعت األول بالفعل على أنّه فاعل، ونصبت الباقي، وال يتَعبن ما قَّام إالَّ زيد إالَّ عمرا إالَّ بكرا"، رفعت األول بالفعل على أنّه فاعل، ونصبت الباقي، وال يتَعبن 

را" فتنصب واحدا منها را" فتنصب واحدا منها األول لتأثير العامل، بل يترجح، وتقول: ما رأيت إلّا زيدا إالَّ عمرا إالَّ بكْاألول لتأثير العامل، بل يترجح، وتقول: ما رأيت إلّا زيدا إالَّ عمرا إالَّ بكْ

  .  .  ))1((بالفعل على أنّه مفعول به، وتنصب البواقي بـ "إلّا" على االستثناءبالفعل على أنّه مفعول به، وتنصب البواقي بـ "إلّا" على االستثناء

وإن كان العامل غير مفرغ، فإن تقدمت المستثنيات على المستثنى منه نُصـبتَ كلّهـا،   وإن كان العامل غير مفرغ، فإن تقدمت المستثنيات على المستثنى منه نُصـبتَ كلّهـا،   

ابا نصبت أيضا كلّهـا  ابا نصبت أيضا كلّهـا  نحو:" ما قام إالَّ زيدا إالَّ عمرا إال بكرا". وإن تأخّرت، فإن كان الكالم إيجنحو:" ما قام إالَّ زيدا إالَّ عمرا إال بكرا". وإن تأخّرت، فإن كان الكالم إيج

نحو:" قاموا إلّا زيد إلّا عمرا إلّا بكرا". وإن كان غير إيجاب أعطي واحد منهما مـا يعطـاه لـو    نحو:" قاموا إلّا زيد إلّا عمرا إلّا بكرا". وإن كان غير إيجاب أعطي واحد منهما مـا يعطـاه لـو    

انْفَرد، ونصب ما عداه، نحو: "ما قاموا إلّا زيد إلّا عمرا إلّا بكرا" لك في واحد منها الرفع راجحا انْفَرد، ونصب ما عداه، نحو: "ما قاموا إلّا زيد إلّا عمرا إلّا بكرا" لك في واحد منها الرفع راجحا 

  .  .  ))2((النّصب، وال يتعين األول لجواز الوجهين، بل يترجحالنّصب، وال يتعين األول لجواز الوجهين، بل يترجح  والنّصب مرجوحا، ويتعين في الباقيوالنّصب مرجوحا، ويتعين في الباقي

إلّا" المكررة فيه زائدة مؤكِّدة للّتي قبلها. فقد كر" نالحظ أنإلّا" المكررة فيه زائدة مؤكِّدة للّتي قبلها. فقد كر" ر " إلّا" هنا مـرتين؛ المـرة   ر " إلّا" هنا مـرتين؛ المـرة   نالحظ أن

األولى في قوله :" إلّا رسيمة" والرسيم بدل من العمل، والمرة الثّانية في قوله:" وإلّا رمله" والواو األولى في قوله :" إلّا رسيمة" والرسيم بدل من العمل، والمرة الثّانية في قوله:" وإلّا رمله" والواو 

". ". ههعلى "إلّا" عاطفة، والرمل المتأخّر عن إلّا معطوف على االسم المرفوع قبلها "رسـيم على "إلّا" عاطفة، والرمل المتأخّر عن إلّا معطوف على االسم المرفوع قبلها "رسـيم   المتقدمةالمتقدمة

  لذلك اجتمع في  الشّاهد نوعان تزاد فيهما "إالَّ" وهما العطف والبدل.  لذلك اجتمع في  الشّاهد نوعان تزاد فيهما "إالَّ" وهما العطف والبدل.  

  :  :  ))3((ل الشَّاعرل الشَّاعرووقق  ثانياثانياوو

  كا. كا. اِلاِلييُأعد عياِلي شُعبةً من عُأعد عياِلي شُعبةً من ع    و سواك وإنَّما  و سواك وإنَّما  ال أرجال أرج  ال اِهللاال اِهللاخَخَ

                                                
 ). ). 230230//22أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (جأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (ج  ))1((
اإلعراب: قوله:" مالك" كلمة "ما" للنفي وانتقض عملها بإال وقد تكررت "إال" فـي هـذا   اإلعراب: قوله:" مالك" كلمة "ما" للنفي وانتقض عملها بإال وقد تكررت "إال" فـي هـذا   ). ). 230230/ / 22السابق (جالسابق (ج  ))2((

البيت للتوكيد، وال عمل لها، بل الذي بعدها تابع للذي قبلها، إال أن ههنا تابعين، أحدهما بدل، وهو رسـميةُ"  البيت للتوكيد، وال عمل لها، بل الذي بعدها تابع للذي قبلها، إال أن ههنا تابعين، أحدهما بدل، وهو رسـميةُ"  
فإنير. وهو نفس العمل، والثّاني معطوف بالواو وهو" رملة" وهو نوع آخـر مـن     فإنسيم هو نوع من السير. وهو نفس العمل، والثّاني معطوف بالواو وهو" رملة" وهو نوع آخـر مـن   الرسيم هو نوع من السالر

 ).  ).  345345/ / 22المقاصد النّحوية، (جالمقاصد النّحوية، (جالسير. السير. 
 ). ). 295295/ / 33البيت من الطّويل، وهو لألعشى في خزانة األدب (جالبيت من الطّويل، وهو لألعشى في خزانة األدب (ج  ))3((
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" خال وعـدا وحاشـا"   " خال وعـدا وحاشـا"   وو. . ))1((  " خال اهللا" حيث جر لفظة " اهللا" بخال" خال اهللا" حيث جر لفظة " اهللا" بخال  موضع الشّاهد: قوله:موضع الشّاهد: قوله:              

قال ابن األعرابي: خال فالن إذا مـاتَ، وخـال إذا   قال ابن األعرابي: خال فالن إذا مـاتَ، وخـال إذا   وو  ..))2((تستعمل أفعالًا، كما تستعمل حروف جرِتستعمل أفعالًا، كما تستعمل حروف جرِ

َأكل الطَّيب، وخال إذا تعيد، وخال إذا تَبرأ من ذنب قُرِفَ بِه. ويقال:" ال َأخْلى اُهللا مكانَك، تـدعو  َأكل الطَّيب، وخال إذا تعيد، وخال إذا تَبرأ من ذنب قُرِفَ بِه. ويقال:" ال َأخْلى اُهللا مكانَك، تـدعو  

له بالبقاء. وخال: كلمة من حروف االستثناء تَجر ما بعدها وتنصبه، فإذا قلـت مـا خـال زيـدا     له بالبقاء. وخال: كلمة من حروف االستثناء تَجر ما بعدها وتنصبه، فإذا قلـت مـا خـال زيـدا     

ما في الدار أحد خال زيدا وزيد، نصب وجر، فإذا قلت ما خـال زيـدا   ما في الدار أحد خال زيدا وزيد، نصب وجر، فإذا قلت ما خـال زيـدا     ::يقاليقالووغير. غير.   فالنّصب الفالنّصب ال

فانْصب فإنّه قد بين الفعُل. قال الجوهري: تقول جاؤوني خال زيدا، تنصب بها إذا جعلتها فعـالً،  فانْصب فإنّه قد بين الفعُل. قال الجوهري: تقول جاؤوني خال زيدا، تنصب بها إذا جعلتها فعـالً،  

خـال بعضـهم   خـال بعضـهم   وتضمر فيها الفاعل كأنّك قلت: خال من جاءني من زيد؛ قال ابن بري: صـوابه  وتضمر فيها الفاعل كأنّك قلت: خال من جاءني من زيد؛ قال ابن بري: صـوابه  

، وعنـد  ، وعنـد  ""حاشـى حاشـى   ""زيدا، فإذا قلت: خال زيد فجررت فهو عند بعض النّحويين حرف جر بمنزلةزيدا، فإذا قلت: خال زيد فجررت فهو عند بعض النّحويين حرف جر بمنزلة

بعضهم مصدر مضاف، وأما (ما خال)، فال يكون بعدها إالّ النّصب، تقول:" جاؤوني مـا خـال   بعضهم مصدر مضاف، وأما (ما خال)، فال يكون بعدها إالّ النّصب، تقول:" جاؤوني مـا خـال   

و زيـد  و زيـد  زيدا"؛ ألن خال ال تكون بعد "ما" إالَّ صلة لها، وهي معها مصدر، كأنك قلت: جاؤوني خُلُزيدا"؛ ألن خال ال تكون بعد "ما" إالَّ صلة لها، وهي معها مصدر، كأنك قلت: جاؤوني خُلُ

م من زيد. قال ابن بري: ما المصدريهأي خُلُوم من زيد. قال ابن بري: ما المصدريه(خـال) فعـل.   (خـال) فعـل.   ة ال توصل، بحرف الجر، فدّل أن ة ال توصل، بحرف الجر، فدّل أن أي خُلُو

  تَك خال أني وعظْتك، معناه إلّا َأنّي وعظتك وأنشد:  تَك خال أني وعظْتك، معناه إلّا َأنّي وعظتك وأنشد:  ألألوتقول: ما أردت مسوتقول: ما أردت مس

  ..))3((كاكااِلاِلييُأعد عياِلي شُعبةً من عُأعد عياِلي شُعبةً من ع    و سواك وإنَّما  و سواك وإنَّما  ال أرجال أرج  ال اِهللاال اِهللاخَخَ

  وفي المستثنى بـ"خال" و "وعدا" وجهان:  وفي المستثنى بـ"خال" و "وعدا" وجهان:  

أحدهما: الجر على أنّهما حرفا جر، وهو قليل، ولم يحفظه سيبويه في "عدا" وموضعهما نصـب.  أحدهما: الجر على أنّهما حرفا جر، وهو قليل، ولم يحفظه سيبويه في "عدا" وموضعهما نصـب.  

فقيل: هو نصب عن تمام الكالم، وقيل ألنّهما متعلقان بالفعل المذكور كقولنا: حضر القـوم عـدا   فقيل: هو نصب عن تمام الكالم، وقيل ألنّهما متعلقان بالفعل المذكور كقولنا: حضر القـوم عـدا   

                                                
 ). ). 241241//22أوضح المسالك (جأوضح المسالك (ج  ). انظر:). انظر:608608//22منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج  ))1((
 ). ). 349349/ / 22الكتاب (جالكتاب (ج  ))2((
 ). ). 151151/ / 55لسان العرب (جلسان العرب (ج  ))3((
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أنّهما فعالن جامدان؛ لوقوعهما موقـع "إالَّ"، وفاعلهمـا   أنّهما فعالن جامدان؛ لوقوعهما موقـع "إالَّ"، وفاعلهمـا     زيد، وخال زيد". والثّاني: النّصب علىزيد، وخال زيد". والثّاني: النّصب على

  ..))1((ضمير مستتر، وفي مفسره، وفي موضع الجملةضمير مستتر، وفي مفسره، وفي موضع الجملة

  ة في باب االستثناء:ة في باب االستثناء:لّلّوفي الشّاهد السابق ثالثة أدوفي الشّاهد السابق ثالثة أد

األول: الجر بـ "خال"، وقد نقل قوم أن سيبويه لم يحفظ الجر بـ " خال"، وهو نقل غير األول: الجر بـ "خال"، وقد نقل قوم أن سيبويه لم يحفظ الجر بـ " خال"، وهو نقل غير 

في كتابه حيث يقول:" وأما حاشا فليس باسـم، ولكنـه   في كتابه حيث يقول:" وأما حاشا فليس باسـم، ولكنـه     ،،الجر بـ(خال)الجر بـ(خال)يح، فقد ذكر سيبويه يح، فقد ذكر سيبويه صحصح

حرف جرما بعده، كما تجر حتّى ما بعدها، وفيه معنى االستثناء، وبعض العـرب يقـول:" مـا    ما بعده، كما تجر حتّى ما بعدها، وفيه معنى االستثناء، وبعض العـرب يقـول:" مـا      حرف جر

أتاني القوم خال عبد اهللا " بالجر" فجعلوا (خال) بمنزلة (حاشا)، فإذا قلت: ( ما خال) فليس فيه إال أتاني القوم خال عبد اهللا " بالجر" فجعلوا (خال) بمنزلة (حاشا)، فإذا قلت: ( ما خال) فليس فيه إال 

ا الفعل هنا، وهي التي في قولك: تفعل مـا فعلـت، أال   ا الفعل هنا، وهي التي في قولك: تفعل مـا فعلـت، أال   سم، وال تكون صلتها إلّسم، وال تكون صلتها إلّالنّصب، ألن ما االنّصب، ألن ما ا

ترى أنّك لو قلت: أتوني ما حاشا زيدا، لم يكن كالما". والثّاني: مجيء "سوى" مفعولًا به، علـى  ترى أنّك لو قلت: أتوني ما حاشا زيدا، لم يكن كالما". والثّاني: مجيء "سوى" مفعولًا به، علـى  

  أن سوى تخرج عن الظّرفية.  أن سوى تخرج عن الظّرفية.  

والثّالث: وقوع االستثناء في أول الكالم، وتأخّر أركان الجملة التي يستثنى مـن شـيء   والثّالث: وقوع االستثناء في أول الكالم، وتأخّر أركان الجملة التي يستثنى مـن شـيء   

فيها، أال ترى أنّه قدم "خال اهللا" وهو االستثناء_ على " ال أرجو سواك"، وهو أصل الكالم الـذي  فيها، أال ترى أنّه قدم "خال اهللا" وهو االستثناء_ على " ال أرجو سواك"، وهو أصل الكالم الـذي  

  يستثنى منه، وهذا غير تقديم المستثنى على المستثنى منه وحده، وهي من صور تقديم المستثنى،يستثنى منه، وهذا غير تقديم المستثنى على المستثنى منه وحده، وهي من صور تقديم المستثنى،

واختلف الكوفيون والبصريون في جوازها، فذهب الكوفيون إلى أنّه يجوز تقديم حرف االستثناء واختلف الكوفيون والبصريون في جوازها، فذهب الكوفيون إلى أنّه يجوز تقديم حرف االستثناء 

أول الكالم. نحو قولك:" إال طعامك ما أكل زيد" ونحو:" إلّا زيدا ما حضر القوم"، وأنّهم اسـتدلّوا  أول الكالم. نحو قولك:" إال طعامك ما أكل زيد" ونحو:" إلّا زيدا ما حضر القوم"، وأنّهم اسـتدلّوا  

لي إلّا مذهب الحق لي إلّا مذهب الحق على ذلك بالسماع. وبالقياس على تقديم المستثنى على المستثنى منه نحو:" ما على ذلك بالسماع. وبالقياس على تقديم المستثنى على المستثنى منه نحو:" ما 

مذهب"، ونحو" أكرمت إال زيدا القوم" وذهب البصريون إلى أنه ال يجوز أن يقع االسـتثناء فـي   مذهب"، ونحو" أكرمت إال زيدا القوم" وذهب البصريون إلى أنه ال يجوز أن يقع االسـتثناء فـي   

أول الكالم بحيث يتقدم على المستثنى منه، وعلى العامل فيه جميعا، واستدلّوا على ذلك بضروب أول الكالم بحيث يتقدم على المستثنى منه، وعلى العامل فيه جميعا، واستدلّوا على ذلك بضروب 

                                                
 ). ). 239239/ / 22الكتاب (جالكتاب (ج  ))1((
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هد مؤول، أو شاذ يحفـظ، وال  هد مؤول، أو شاذ يحفـظ، وال  من القياس والتّعليل، وزعموا أن ما تمسك به الكوفيون من الشّوامن القياس والتّعليل، وزعموا أن ما تمسك به الكوفيون من الشّوا

  ..))1((يقاس عليهيقاس عليه

يتَّضح مما سبق أن "خال وعدا وحاشا" تستعمل أفعالًا، كما تستعمل حروف جر. والقـول  يتَّضح مما سبق أن "خال وعدا وحاشا" تستعمل أفعالًا، كما تستعمل حروف جر. والقـول  

على أنَّها جر قليل . وقيل: غير صحيح. و"خال وعدا وحاشا" أفعال جامدة لوقوعها موقـع " إالَّ"  على أنَّها جر قليل . وقيل: غير صحيح. و"خال وعدا وحاشا" أفعال جامدة لوقوعها موقـع " إالَّ"  

  والفاعل ضمير مستتر.  والفاعل ضمير مستتر.  

ى عدم جواز وقوع االستثناء في أول الكالم، بحيث يتقدم علـى  ى عدم جواز وقوع االستثناء في أول الكالم، بحيث يتقدم علـى  أما البصريون فذهبوا إلأما البصريون فذهبوا إل

المستثنى منه، والعامل فيها جميعا، واستدلّوا على ذلك بضروب من القياس والتّعليـل، وأن مـا   المستثنى منه، والعامل فيها جميعا، واستدلّوا على ذلك بضروب من القياس والتّعليـل، وأن مـا   

  .  .    ))2((تمسك به الكوفيون من الشّواهد مؤول أو شاذ، يحفظ وال يقاس عليهتمسك به الكوفيون من الشّواهد مؤول أو شاذ، يحفظ وال يقاس عليه

  اعر:  اعر:  ل الشّل الشّووثالثًا قثالثًا قوو

  ..))3((حسان والخيرِحسان والخيرِرية باإلرية باإلببى الْى الْعلَعلَ                    ممفَضلهفَضله  اَهللاَهللاشًا فإن شًا فإن ييررحاشا قُحاشا قُ

تنصـب، وهـي   تنصـب، وهـي     ""حاشـا حاشـا " " ى أنى أنعلَعلَ  –موضع الشَّاهد في قوله: "حاشا قُريشًا"، استشهد به موضع الشَّاهد في قوله: "حاشا قُريشًا"، استشهد به 

حينئذ فعل، وفي األشموني الجر بـ"حاشا" هو الكثير الراجح، وقد التزم سيبويه وأكثر البصريين حينئذ فعل، وفي األشموني الجر بـ"حاشا" هو الكثير الراجح، وقد التزم سيبويه وأكثر البصريين 

. لكن الصحيح جوازه؛ فقد ثبت بنقل أبي زيد وأبي عمـر الشّـيباني   . لكن الصحيح جوازه؛ فقد ثبت بنقل أبي زيد وأبي عمـر الشّـيباني   حرفيها. ولم يجيزوا النّصبحرفيها. ولم يجيزوا النّصب

إلى أنّهـا مثـل "   إلى أنّهـا مثـل "     -. وذهب جماعة . وذهب جماعة ))4((واألخفش وابن خروف وأجازه المازني والمبرد والزجاجواألخفش وابن خروف وأجازه المازني والمبرد والزجاج

  ..))5((فتقول: قام القوم حاشا زيدا، وحاشا زيدفتقول: قام القوم حاشا زيدا، وحاشا زيد  -خال" تستعمل  فعال فتنصب ما بعدهاخال" تستعمل  فعال فتنصب ما بعدها

                                                
 ). ). 240240__234234/ / 22أوضح المسالك (جأوضح المسالك (ج  ))1((
 ).).546546انظر: النّحو الشّافي الشّامل (انظر: النّحو الشّافي الشّامل (  ))2((
)؛ شرح السيوطي )؛ شرح السيوطي 358358/ / 22(ج(ج)؛ المقاصد النَّحويةَ )؛ المقاصد النَّحويةَ 412412/ / 33بال نسبة في: المقاصد الشّافية (جبال نسبة في: المقاصد الشّافية (جوهو من البسيط، وهو من البسيط،   ))3((

)؛  وهناك بيت )؛  وهناك بيت 191191). وقيل هو للفرزدق في ديوان (). وقيل هو للفرزدق في ديوان (379379/ / 11)؛ شرح ابن عقيل (ج)؛ شرح ابن عقيل (ج276276على ألفية ابن مالك (على ألفية ابن مالك (
/ / 11قريب فيه: إال قريشًا فإن اهللا فضلها مع النبوة باإلسالم والخبر.  إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك (جقريب فيه: إال قريشًا فإن اهللا فضلها مع النبوة باإلسالم والخبر.  إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك (ج

 ))196196/ / 11)، الدرر الّلوامع (ج)، الدرر الّلوامع (ج401401
 ). ). 196196/ / 11الدرر اللوامع (جالدرر اللوامع (ج  ))4((
 ).).379379/ / 11شرح ابن عقيل (جشرح ابن عقيل (ج  ))5((



84 
  

جامدة، قيل: بال فاعل. واألصح أنّه ضمير البعض. جامدة، قيل: بال فاعل. واألصح أنّه ضمير البعض.   "حاشا وخال وعدا" بالنّصب أفعال"حاشا وخال وعدا" بالنّصب أفعالوو

" غير". ونفى الفـراء  " غير". ونفى الفـراء    ــوقيل المصدر والجر حروف متعلّقة كغيرها، أو ال كالزائد، أو محلّها كوقيل المصدر والجر حروف متعلّقة كغيرها، أو ال كالزائد، أو محلّها ك

حرفية " حاشا"، والجر بالم مقدرة، واألكثرون على فعليتها وحرفية تاليها، ويليان " مـا"، وهـي   حرفية " حاشا"، والجر بالم مقدرة، واألكثرون على فعليتها وحرفية تاليها، ويليان " مـا"، وهـي   

نّصب معها. وقيل: زائدة، فتجر، وقيل: بمعنى المدة، وال تدخل علـى  نّصب معها. وقيل: زائدة، فتجر، وقيل: بمعنى المدة، وال تدخل علـى  مصدرية، ومن ثم تعين المصدرية، ومن ثم تعين ال

"حاشا" خالفًا لبعضهم. وتدخل أيضا "ما" على "خال"، "وعدا". وترد "حاشا"  فعالً متصرفًا وقيـل:  "حاشا" خالفًا لبعضهم. وتدخل أيضا "ما" على "خال"، "وعدا". وترد "حاشا"  فعالً متصرفًا وقيـل:  

الم الجر فعالً، أو اسما بمعنى التِّنزيه مبني إلّا في لغة أو اسم أو فعل. وبنصب المسـتثنى بهـا،   الم الجر فعالً، أو اسما بمعنى التِّنزيه مبني إلّا في لغة أو اسم أو فعل. وبنصب المسـتثنى بهـا،   

. واختار ابن هشام في "المغني": أنّها ال تتعلّق كالحروف الزائدة، ألنَّها ال توصل معنـى  . واختار ابن هشام في "المغني": أنّها ال تتعلّق كالحروف الزائدة، ألنَّها ال توصل معنـى  ))1((ويجرويجر

الفعل إلى االسم، بل تزيله عنه، وال فيها بمنزلة "إلّا"، وهي غير متعلّقة. وقيل: موضعها نصـب  الفعل إلى االسم، بل تزيله عنه، وال فيها بمنزلة "إلّا"، وهي غير متعلّقة. وقيل: موضعها نصـب  

فـإن اهللا  فـإن اهللا    : "حاشـا قُريشًـا  : "حاشـا قُريشًـا  ))2((من تمام الكالم كـ "غير" إذا استثنى بها، ومن النّصب بها قولـه من تمام الكالم كـ "غير" إذا استثنى بها، ومن النّصب بها قولـه 

كي:" اللّهم اغفر لي، ولمن يسمعني حاشا الشَّيطان وأبا اإلصبع"، وفي ما ذهب إليـه  كي:" اللّهم اغفر لي، ولمن يسمعني حاشا الشَّيطان وأبا اإلصبع"، وفي ما ذهب إليـه  وحوح  فَضلَهم"،فَضلَهم"،

  في حاشا ما يدّل على مخالفته للنّحويين من وجهين:  في حاشا ما يدّل على مخالفته للنّحويين من وجهين:    ))3((ابن خروفابن خروف

منهم من قال: هـو فعـٌل مـاضٍ،    منهم من قال: هـو فعـٌل مـاضٍ،      أنَّه خالفَ أهَل الكوفة القائلين بأنَّها فعٌل أبدا، إلّا أنأنَّه خالفَ أهَل الكوفة القائلين بأنَّها فعٌل أبدا، إلّا أن  أحدهما:أحدهما:

ومنهم من قال: هو فعٌل استُعمَل استعمال األدوات، فأما إذا انتصب ما بعدها فال إشـكاَل علـى   ومنهم من قال: هو فعٌل استُعمَل استعمال األدوات، فأما إذا انتصب ما بعدها فال إشـكاَل علـى   

مذهبهم، وأما إذا انخفض فعلى تقدير الالم، ولذلك تظهر فتقول: حاشا لزيد. والدليل على أنّها مع مذهبهم، وأما إذا انخفض فعلى تقدير الالم، ولذلك تظهر فتقول: حاشا لزيد. والدليل على أنّها مع 

رالفعل الَ ينْج حرفٌ ، أن رالجرالفعل الَ ينْج حرفٌ ، أن رالجار فـي    الج ا، وتقديرهم حرف الجر غير صحيح؛ ألنه أبدالجار فـي  ما بعد ا، وتقديرهم حرف الجر غير صحيح؛ ألنه أبدما بعد

األمر العام المطّرد إذا حذف زال عمله. وعندما يجر ما بعده بالالم، فليست حينئذ أداة اسـتثناء،  األمر العام المطّرد إذا حذف زال عمله. وعندما يجر ما بعده بالالم، فليست حينئذ أداة اسـتثناء،  

نجـد  نجـد    وال ما بعدها مستثنى؛ ألنَّها تقع في أول الكالم لزوما أو غَلَبةً، وليس ثَم ما يستثنى منـه. وال ما بعدها مستثنى؛ ألنَّها تقع في أول الكالم لزوما أو غَلَبةً، وليس ثَم ما يستثنى منـه. 

                                                
 ).).283283/ / 33سابق (جسابق (جمصدر المصدر الالال  ))1((
 ).  ).  282282/ / 33همع الهوامع (جهمع الهوامع (ج  ))2((
م). عـالم بالعربيـة،   م). عـالم بالعربيـة،   12121212هــ/ هــ/ 609609م_ م_ 11301130هـ/هـ/524524هو علي بن محمد بن علي بن محمد الحضرمي (هو علي بن محمد بن علي بن محمد الحضرمي (  ))3((

لزجاجي"، و"شـرح كتـاب سـيبويه"، و"الممتـع فـي      لزجاجي"، و"شـرح كتـاب سـيبويه"، و"الممتـع فـي      أندلسي من أهل إشبيلية. من مؤلفاته: "شرح الجمل لأندلسي من أهل إشبيلية. من مؤلفاته: "شرح الجمل ل
 .  .  ))100100//77التّصريف". وفيات األعيان (جالتّصريف". وفيات األعيان (ج
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الف عند النّحاة في "حاشا"، فمنهم من قال أنّها تجر ما بعد، ومنهم من قال أنّها فعل استعمل الف عند النّحاة في "حاشا"، فمنهم من قال أنّها تجر ما بعد، ومنهم من قال أنّها فعل استعمل االختاالخت

          . وهما جائزان.  . وهما جائزان.  استعمال األدواتاستعمال األدوات

انَّه خالف سيبويه حيثُ التزم في حاشا الحرفية، وجر ما بعدها؛ وذلك أنَّه لم يحك معها انَّه خالف سيبويه حيثُ التزم في حاشا الحرفية، وجر ما بعدها؛ وذلك أنَّه لم يحك معها   والثّاني:والثّاني:

عدا وخال"، فلم يكن لها وجه يحكَم ألجلـه بفعليتهـا،   عدا وخال"، فلم يكن لها وجه يحكَم ألجلـه بفعليتهـا،     ي بـ" ما" كـ"ي بـ" ما" كـ"غَير الجر. ولم يجز أن تَأتغَير الجر. ولم يجز أن تَأت

صب الذي أثبته النّاظم، ومن اقتفى أثره، ودليـٌل علـى   صب الذي أثبته النّاظم، ومن اقتفى أثره، ودليـٌل علـى   وحكى غيره النّصب بعدها. فهي حجةُ للنّوحكى غيره النّصب بعدها. فهي حجةُ للنّ

فعليتها، قال األخفش: "وأما "حاشا" فقد سمعنا من ينصب بها". قال: وهـذه أشـبه، ألنَّهـا مـن     فعليتها، قال األخفش: "وأما "حاشا" فقد سمعنا من ينصب بها". قال: وهـذه أشـبه، ألنَّهـا مـن     

، فقد ثبت النّصب بها على الجملة، وإن كان قليلًا، فهي مثل "خال" في جواز الـوجهين،  ، فقد ثبت النّصب بها على الجملة، وإن كان قليلًا، فهي مثل "خال" في جواز الـوجهين،  "حاشيتُ""حاشيتُ"

والحاصل أن سيبويه لم يحل النّصب بها، وحكاه غيره، فال مخالفة فـي الحقيقـة بـين سـيبويه     والحاصل أن سيبويه لم يحل النّصب بها، وحكاه غيره، فال مخالفة فـي الحقيقـة بـين سـيبويه     

  .  .  ))1((واألخفشواألخفش

حاشا"  مثل "خال" في أنّها تنصب ما بعدها أو تجره، لكن" نالحظ أنحاشا"  مثل "خال" في أنّها تنصب ما بعدها أو تجره، لكن" قـدم قـدم بشرط ألّـا تت بشرط ألّـا تت   نالحظ أن    

فهي فهي   اشا زيدا". وعندما تنصب " حاشا"اشا زيدا". وعندما تنصب " حاشا"عليها "ما" كما تتقدم على "خال"، فال نقول: "قام القوم ما حعليها "ما" كما تتقدم على "خال"، فال نقول: "قام القوم ما ح

حرفيتها. وبعضهم حرفيتها. وبعضهم   بجربجرالتزم سيبويه، وأكثر البصريين التزم سيبويه، وأكثر البصريين   فعل، وعندما تجر فهي حرف جر. لذلكفعل، وعندما تجر فهي حرف جر. لذلك

ني والمبرد ني والمبرد لم يجز النّصب وهو جائز، فمنهم أبو زيد، والشّيشاني، واألخفش وابن خروف والمازلم يجز النّصب وهو جائز، فمنهم أبو زيد، والشّيشاني، واألخفش وابن خروف والماز

؛ فتنصب، وتستعمل حرف جر ؛ فتنصب، وتستعمل حرف جر والرجاج. وذهبت جماعة إلى أن "خال" مثل "حاشا"، تستعمل فعالًوالرجاج. وذهبت جماعة إلى أن "خال" مثل "حاشا"، تستعمل فعالً

ومنهم من قال " خال وعدا وحاشا"، فهي جميعها مثل حاشا. وقيل: هما يليان "مـا" وهـي   ومنهم من قال " خال وعدا وحاشا"، فهي جميعها مثل حاشا. وقيل: هما يليان "مـا" وهـي   فتجر. فتجر. 

 تتعلـق   تتعلـق  مصدرية، ومن ثم تعين النّصب. وقيل: زائدة فتجر. وذهب ابـن هاشـم إلـى أنّهـا ال    مصدرية، ومن ثم تعين النّصب. وقيل: زائدة فتجر. وذهب ابـن هاشـم إلـى أنّهـا ال    

    ل معنى الفعل إلى االسم. بل تزيله، وهـي بمنزلـة "إلّـا"، وأنائدة؛ ألنّها ال توصكالحروف الز    ل معنى الفعل إلى االسم. بل تزيله، وهـي بمنزلـة "إلّـا"، وأنائدة؛ ألنّها ال توصكالحروف الز

  موصوفها النّصب كـ "غير".    موصوفها النّصب كـ "غير".    

من من   نستخلص ذلكنستخلص ذلك  وفيما ذهب إليه ابن خروف في" حاشا" ما يدل على مخالفته للنّحويينوفيما ذهب إليه ابن خروف في" حاشا" ما يدل على مخالفته للنّحويين

  وجهين:  وجهين:  

                                                
 ). ). 414414-412412/ / 33المقاصد الشَّافية في شرح الخالصة الكافية (جالمقاصد الشَّافية في شرح الخالصة الكافية (ج  ))1((
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ها فعٌل مـاضٍ. وإذا  ها فعٌل مـاضٍ. وإذا  نّنّإإبأنّها فعٌل، ومنهم من قال: بأنّها فعٌل، ومنهم من قال:   أحدهما: مخالفته ألهل الكوفة؛ القائليينأحدهما: مخالفته ألهل الكوفة؛ القائليين

  انتصب ما بعدها، فال إشكال على مذهبهم، وإذا انخفض فعلى تقدير الالم.  انتصب ما بعدها، فال إشكال على مذهبهم، وإذا انخفض فعلى تقدير الالم.  

  ـكحما بعدها؛ وذلك أنّه لم ي رة وجالثّاني: مخالفته لسيبويه حيثُ التزم في حاشا الحرفي  ـكحما بعدها؛ وذلك أنّه لم ي رة وجالثّاني: مخالفته لسيبويه حيثُ التزم في حاشا الحرفي

كَـ "عدا" أو "خال"، وقال غيره يـأتي النّصـب   كَـ "عدا" أو "خال"، وقال غيره يـأتي النّصـب     معها غير الجر. وأنّه لم يجِز أن تأتي بـ "ما" معها غير الجر. وأنّه لم يجِز أن تأتي بـ "ما" 

فعالً، فلذلك نصب "قريشًا"، واألكثر فعالً، فلذلك نصب "قريشًا"، واألكثر   قوله: "حاشا"، فإنّه وقعقوله: "حاشا"، فإنّه وقع  فيفيفي الشّاهد السابق في الشّاهد السابق   مرمركما كما بعدها. بعدها. 

ا حرف جر. فنقول: "قام القوم حاشا زيد"، بجر" زيد". ومن الشَّـواهد علـى مـا    ا حرف جر. فنقول: "قام القوم حاشا زيد"، بجر" زيد". ومن الشَّـواهد علـى مـا    أنّه ال يكون إلّأنّه ال يكون إلّ

  : : ))1((قول لبيدقول لبيد  "حاشا"."حاشا".

  .)2( ائل ة ، ز ح ال ا م ، ل عيم ن  وك ل      ك ل  شيء ، ما خ ال اهللا ، باطل أال 

عندما تدخل "ما" على "خـال"، و"عـدا"، فيتعـين النّصـب     عندما تدخل "ما" على "خـال"، و"عـدا"، فيتعـين النّصـب     فف"، "، ال اَهللاال اَهللاقوله: "ما خَقوله: "ما خَ  موضع الشَّاهد:موضع الشَّاهد:

. وفي هذه الحالة يجب أن يكونا فعلين، وينصب . وفي هذه الحالة يجب أن يكونا فعلين، وينصب ))3((ا، ألنّها مصدرية، فدخولها يعين الفعليةا، ألنّها مصدرية، فدخولها يعين الفعليةممبعدهبعده

ما بعدهما، كقولك: قام القوم ما خال زيدا، أو ما عدا زيدا. والمصدر المؤول من " مـا" والفعـل   ما بعدهما، كقولك: قام القوم ما خال زيدا، أو ما عدا زيدا. والمصدر المؤول من " مـا" والفعـل   

منصوب: إما على الظّرفية على حذف المضاف، والتّقدير: قام القوم وقت مجاوزتهم زيدا، وإمـا  منصوب: إما على الظّرفية على حذف المضاف، والتّقدير: قام القوم وقت مجاوزتهم زيدا، وإمـا  

                                                
هو لبيد بن ربيعة بن عامر الكالبي أبو عقيل، الشّاعر المشهور. قيل فيه: كان فارسا شجاعا شـاعرا، قـال   هو لبيد بن ربيعة بن عامر الكالبي أبو عقيل، الشّاعر المشهور. قيل فيه: كان فارسا شجاعا شـاعرا، قـال     ))1((

جاهلية دهرا ثم أسلم. انظر: ترجمته في األغاني، أبو الفرج األصبهاني، تحقيـق: علـى مهنـا    جاهلية دهرا ثم أسلم. انظر: ترجمته في األغاني، أبو الفرج األصبهاني، تحقيـق: علـى مهنـا    الشّعر في الالشّعر في ال
 ).).350350/ / 11لبنان ( ج لبنان ( ج   –ومسير جابر، دار الفكر للطباعة والنشر ومسير جابر، دار الفكر للطباعة والنشر 

المعنى: يقول: إن إذا استثنينا المعنى: يقول: إن إذا استثنينا ). ). 256256م). (م). (19621962وهو للبيد في ديوانه، حققه وقدم له: إحسان عباس. الكويت (وهو للبيد في ديوانه، حققه وقدم له: إحسان عباس. الكويت (  ))2((
عالى، لم نجد لشيء في هذه الحياة الدنيا حقيقة ثابتة، ولم نجد نعيما مما يتنعم به النّاس في دنياهم باقيـا  عالى، لم نجد لشيء في هذه الحياة الدنيا حقيقة ثابتة، ولم نجد نعيما مما يتنعم به النّاس في دنياهم باقيـا  اهللا تاهللا ت

ألصحابه، وال يريد أن الحياة وما فيها أوهام وخياالت، ولكنّه يريد أن حقائقها ليست مستقرة وال دائمة، وإنّما ألصحابه، وال يريد أن الحياة وما فيها أوهام وخياالت، ولكنّه يريد أن حقائقها ليست مستقرة وال دائمة، وإنّما 
 ).).243243/ / 22إلى ألفية ابن مالك (جإلى ألفية ابن مالك (ج  أوضح المسالكأوضح المسالك  ..هي متغيرة وصائرة إلى الفناءهي متغيرة وصائرة إلى الفناء

فقوله: "ألّا" حرف اسـتفتاح  فقوله: "ألّا" حرف اسـتفتاح    ))275275)، انظر: شرح السيوطي على الفية ابن مالك ()، انظر: شرح السيوطي على الفية ابن مالك (287287/ / 33همع الهوامع... (جهمع الهوامع... (ج  ))3((
وتنبيه، و"كل" مبتدأ وهو مضاف. " شيء مضاف إليه مجرور"، و"كلُّ" مبتدأ، و " باطل" خبره، وقوله: "ما": وتنبيه، و"كل" مبتدأ وهو مضاف. " شيء مضاف إليه مجرور"، و"كلُّ" مبتدأ، و " باطل" خبره، وقوله: "ما": 

مبني على الفتحة المقدرة على األلف للتعذّر، وفاعلة ضمير مسـتتر فيـه   مبني على الفتحة المقدرة على األلف للتعذّر، وفاعلة ضمير مسـتتر فيـه     حرف مصدري. "خال" فعل ماضٍحرف مصدري. "خال" فعل ماضٍ
وجوبا تقديره: هو على خالف األصل. " اهللا": لفظ الجاللة، مفعول به مضاف: "نعيم" مضاف إليه مجـرور.  وجوبا تقديره: هو على خالف األصل. " اهللا": لفظ الجاللة، مفعول به مضاف: "نعيم" مضاف إليه مجـرور.  
أ أ "ال" نافية للجنس. "محالة" اسم "ال" مبني على الفتح في محّل نصب، وخبرها محذوف " زائل" خبـر المبتـد  "ال" نافية للجنس. "محالة" اسم "ال" مبني على الفتح في محّل نصب، وخبرها محذوف " زائل" خبـر المبتـد  

مرفوع. وجملة " كّل شيء باطل" ال محل لها من اإلعراب ألنّها ابتدائية. وجملة "ما خال اهللا" ال محل لها من مرفوع. وجملة " كّل شيء باطل" ال محل لها من اإلعراب ألنّها ابتدائية. وجملة "ما خال اهللا" ال محل لها من 
اإلعراب ألنّها اعتراضية، أو في محل نصب حال، والتّقدير "خالياّ. وجملة " كٌل نعيم..." معطوفة على جملة اإلعراب ألنّها اعتراضية، أو في محل نصب حال، والتّقدير "خالياّ. وجملة " كٌل نعيم..." معطوفة على جملة 

. المفصـل  . المفصـل  " ال محل لها من اإلعراب ألنّها اعتراضية" ال محل لها من اإلعراب ألنّها اعتراضية"كل شيء" ال محّل لها من اإلعراب. وجملة " ال محالة"كل شيء" ال محّل لها من اإلعراب. وجملة " ال محالة
 ).).103103بيروت، (بيروت، (  –، دار الكتب العلمية ، دار الكتب العلمية 11في صنعة اإلعراب، طفي صنعة اإلعراب، ط
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  السـابق. السـابق.   ، والتّقدير: قام القوم مجاوزين زيدا. ومنه قول لبيـد ، والتّقدير: قام القوم مجاوزين زيدا. ومنه قول لبيـد على الحالية بالتّأويل باسم الفاعلعلى الحالية بالتّأويل باسم الفاعل

  ..))1((المصدريةالمصدريةاالستثناء، وقد دخلت عليها "ما" االستثناء، وقد دخلت عليها "ما" فلفظ الجاللة مفعول به لـ "خال" منصوب على فلفظ الجاللة مفعول به لـ "خال" منصوب على 

موضع الشّاهد في قوله: "ما خال اهللا"، ورد بنصب لفظ الجاللة بعد "خال"؛ فدّل علـى أن  موضع الشّاهد في قوله: "ما خال اهللا"، ورد بنصب لفظ الجاللة بعد "خال"؛ فدّل علـى أن  

كون منصوبا، وذلك ألن "ما" هذه مصدرية، و "مـا" المصـدرية ال   كون منصوبا، وذلك ألن "ما" هذه مصدرية، و "مـا" المصـدرية ال   االسم الواقع بعد " ما خال" ياالسم الواقع بعد " ما خال" ي

يكون بعدها إلّا فعل، ولذلك يجب نصب ما بعدها على أنّه مفعول به، وإنَّما يجوز جره إذا كانـت  يكون بعدها إلّا فعل، ولذلك يجب نصب ما بعدها على أنّه مفعول به، وإنَّما يجوز جره إذا كانـت  

حرفًا، وهي ال تكون حرفًا عندما يسبقها الحرف المصدري " ما". ومن الشّواهد أيضا على " مـا  حرفًا، وهي ال تكون حرفًا عندما يسبقها الحرف المصدري " ما". ومن الشّواهد أيضا على " مـا  

  حاشا".حاشا".

  :  :  ))2((ول األخطلول األخطلقق  رابعارابعاوو

رأََأريالنَّالنَّ  تُتُياساس  مما حاشَاشَا حيا قُرينّا نَنّا نَإِِإشًا               فَشًا               فَا قُرححف ملُهَأفْض نف ملُهَأفْض عالًاعالًان  

. وأما حاشا . وأما حاشا ))3((فأجاز بعضهم دخول "ما" المصدرية على "حاشا" بقلّة تَمسكًا بقول األخطلفأجاز بعضهم دخول "ما" المصدرية على "حاشا" بقلّة تَمسكًا بقول األخطل

معنى االسـتثناء. وبعـض   معنى االسـتثناء. وبعـض   فليس باسم، ولكنّه حرف يجر ما بعده كما تجر حتَّى ما بعدها، وفيه فليس باسم، ولكنّه حرف يجر ما بعده كما تجر حتَّى ما بعدها، وفيه 

العرب يقول: ما أتاني القوم خَال عبد اهللا، فيجعل "خَالَ" بمنزلة "حاشَا". فإذا قلت" ما خَالَ" فلـيس  العرب يقول: ما أتاني القوم خَال عبد اهللا، فيجعل "خَالَ" بمنزلة "حاشَا". فإذا قلت" ما خَالَ" فلـيس  

فيه إالّ النّصب، ألن ما اسم، وال تكون صلتُها إلّا الفعل هاهنا. وهي (ما) التي في قولك:" أفعـل  فيه إالّ النّصب، ألن ما اسم، وال تكون صلتُها إلّا الفعل هاهنا. وهي (ما) التي في قولك:" أفعـل  

  ))4((ا زيدا"ا زيدا"ما فعلتَ". أال ترى أنّك لو قلت:" أتوني ما حاشما فعلتَ". أال ترى أنّك لو قلت:" أتوني ما حاش

واالستشهاد في قول األخطل:" ما حاشا قريشًا"، حيث دخلت "ما" علـى" حاشـا"، وهـو    واالستشهاد في قول األخطل:" ما حاشا قريشًا"، حيث دخلت "ما" علـى" حاشـا"، وهـو    

قليل، واألكثر أنّها مثل "خال" في أنّها تنصب ما بعدها وتجر، لكن ال يتقدم عليها "ما" كما يتقـدم  قليل، واألكثر أنّها مثل "خال" في أنّها تنصب ما بعدها وتجر، لكن ال يتقدم عليها "ما" كما يتقـدم  

                                                
 ).  ).  319319/ / 11في علم النّحو (جفي علم النّحو (ج  ))1((
 وليس في ديوانه. وليس في ديوانه. ). ). 358358//33وهو لألخطل في خزانة األدب (ج وهو لألخطل في خزانة األدب (ج البيت من الوافر، البيت من الوافر،   ))2((
 ). ). 287287/ / 33همع الهوامع (جهمع الهوامع (ج  ))3((
 ).).349349/ / 22الكتاب (ج الكتاب (ج   ))4((
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"حاشا"، وكما تقدم "حاشا"، وكما تقدم   . فالشَّاهد فيه: "ما حاشا قريشًا"، حيث دخلت "ما" المصدرية على. فالشَّاهد فيه: "ما حاشا قريشًا"، حيث دخلت "ما" المصدرية على))1((على "خال"على "خال"

  الحديث سابقًا فهذا قليل.  الحديث سابقًا فهذا قليل.  

  :  :  ))2((ابغة الجعديابغة الجعديل النّل النّووقق  خامساخامساوو

    فتى كَملَتْ أخْالقُه غَير أنَّه           جواد فما يبقى من المال باقيا.فتى كَملَتْ أخْالقُه غَير أنَّه           جواد فما يبقى من المال باقيا.

  "فتى كَملَتْ أخْالقُه غَير أنَّه""فتى كَملَتْ أخْالقُه غَير أنَّه"  موضع الشّاهد قوله:موضع الشّاهد قوله:

قال ابن الحاجب:( "غير" صفةٌ حملت على "إالَّ" في االستثناء، كما حملت هي عليها فـي  قال ابن الحاجب:( "غير" صفةٌ حملت على "إالَّ" في االستثناء، كما حملت هي عليها فـي  

  . مثـل قولـه تعـالى:    . مثـل قولـه تعـالى:    ))3((الصفة، إذا كانت تابعة لجمع منكور غير محصور، لتعذّر االسـتثناء) الصفة، إذا كانت تابعة لجمع منكور غير محصور، لتعذّر االسـتثناء) 
  . . ))4(({َلو َكان فيِهما آلهٌة ِإلَّا اللَّه َلَفسدَتا}{َلو َكان فيِهما آلهٌة ِإلَّا اللَّه َلَفسدَتا}

اعر على أن ذلك ال يكون إلّا فيما يجوز فيه اإلبـدال،  اعر على أن ذلك ال يكون إلّا فيما يجوز فيه اإلبـدال،  ويدل موضع الشّاهد في قول الشّويدل موضع الشّاهد في قول الشّ

وذلك النّفي أو ما يشبِه النّفي، وليس كذلك، بل االستثناء المنقطع يكـون فـي الموجـب وغَيـر     وذلك النّفي أو ما يشبِه النّفي، وليس كذلك، بل االستثناء المنقطع يكـون فـي الموجـب وغَيـر     

            الموجب، نحو قول الشّاعر:الموجب، نحو قول الشّاعر:

                                      "أنَّه رغَي لَتْ أخالقُهفتًى كَم""أنَّه رغَي لَتْ أخالقُه5(("فتًى كَم((..  

، فاسـتثنى جـوده   ، فاسـتثنى جـوده   ))6((جعله من المتّصل مبالغة في المـدح جعله من المتّصل مبالغة في المـدح فظاهر ذلك أن الشّاعر قصد فظاهر ذلك أن الشّاعر قصد 

وإتالفه للمال، من الخيرات التي كملت له، مبالغة في المدح، فجعلهما في اللّفظ كأنّهما من غيـر  وإتالفه للمال، من الخيرات التي كملت له، مبالغة في المدح، فجعلهما في اللّفظ كأنّهما من غيـر  

واديوف كأنّه من عيوب الممدوحين. وكأنّه قال: ولكنَّه مع ذلك جالخيرات، كما جعل تفلل السواديوف كأنّه من عيوب الممدوحين. وكأنّه قال: ولكنَّه مع ذلك ج7((الخيرات، كما جعل تفلل الس((..  

  الستثناء المنقطع، مبالغة في المدح.  الستثناء المنقطع، مبالغة في المدح.  فسيبويه نصب (غير) على افسيبويه نصب (غير) على ا    
                                                

 ). ). 357357/ / 22المقاصد النَّحوية (جالمقاصد النَّحوية (ج  ))1((
  –البيت من الطويل، وهو للنابغة الجعدي، ديوان النابغة الجعدي. جمعة وحققه: واضح الصمد، دار صـادر  البيت من الطويل، وهو للنابغة الجعدي، ديوان النابغة الجعدي. جمعة وحققه: واضح الصمد، دار صـادر    ))2((

 ).).188188م). (م). (19981998((  11بيروت. طبيروت. ط
 ). ). 155155/ / 22شرح كافية ابن الحاجب (جشرح كافية ابن الحاجب (ج  ))3((
 ).).2222سورة األنبياء (آية: سورة األنبياء (آية:   ))4((
 ). ). 573573/ / 22منهج السالك (جمنهج السالك (ج  ))5((
 ). ). 123123/ / 22شرح كافية ابن الحاجب (جشرح كافية ابن الحاجب (ج  ))6((
 ). ). 327327/ / 22الكتاب (جالكتاب (ج  ))7((
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سوى" في اإلعراب كحكم االسم الواقع بعد "إلّا" فنقول: "جاء القوم غيـر  سوى" في اإلعراب كحكم االسم الواقع بعد "إلّا" فنقول: "جاء القوم غيـر  ""وو  " " وحكم "غيروحكم "غير

خالد"، بالنَّصب؛ ألن الكالم تام موجب. وتقول: ما جاء غير خالد أحد، بالنّصب أيضا، وإن كـان  خالد"، بالنَّصب؛ ألن الكالم تام موجب. وتقول: ما جاء غير خالد أحد، بالنّصب أيضا، وإن كـان  

ستثنى منه. وتقول:" ما احترقت الدار غير الكتبِ"، بالنّصـب،  ستثنى منه. وتقول:" ما احترقت الدار غير الكتبِ"، بالنّصـب،  الكالم منفيا؛ ألنّها تقدمت على المالكالم منفيا؛ ألنّها تقدمت على الم

وإن كان الكالم منفيّا، ولم يتقدم فيه المستثنى على المستثنى منه؛ ألنّهـا وقعـت فـي اسـتثناء     وإن كان الكالم منفيّا، ولم يتقدم فيه المستثنى على المستثنى منه؛ ألنّهـا وقعـت فـي اسـتثناء     

الشّاهد فيه: نصب (غير) على االستثناء الشّاهد فيه: نصب (غير) على االستثناء   وموطنوموطن": اسم منصوب على االستثناء.": اسم منصوب على االستثناء."غير"غيروو. . ))1((منقطعمنقطع

  مدح.مدح.المنقطع، مبالغة في الالمنقطع، مبالغة في ال

  :  :  ))2((ل عمرو بن معديل عمرو بن معديووا قا قسادسسادسوو    

فَارِقُهكُلَّ أخٍ موفَارِقُهكُلَّ أخٍ مو    أخُوه  إلّا    أخُوه َأبِيك رمإلّالَع َأبِيك رمانــالفَالفَ  لَعقَدانرقَد3((ر((..  

  : قوله: "إلّا الفرقدان" وجاء فيه عدد من األوجه:  : قوله: "إلّا الفرقدان" وجاء فيه عدد من األوجه:  موضع الشَّاهدموضع الشَّاهد

قال: مـا  قال: مـا  ا زيد، وإذا ا زيد، وإذا على "غير" في الصفة، فقالوا: قام القوم إلّعلى "غير" في الصفة، فقالوا: قام القوم إلّ  –أيضا أيضا   –فقد حملوا "إلّا" فقد حملوا "إلّا" 

أتاني أحدبدلًا، وإن شئت جعلته صفةً. وال يجوز   أتاني أحد فأنت بالخيار إن شئت جعلت (إلّا زيد ،بدلًا، وإن شئت جعلته صفةً. وال يجوز إالّ زيد فأنت بالخيار إن شئت جعلت (إلّا زيد ،إالّ زيد

أن تقول ما أتاني إالّ زيد وأنت تريد أن تجعل الكالم بمنزلة مثْل، وإنَّما يجوز ذلك صفة. ونظير أن تقول ما أتاني إالّ زيد وأنت تريد أن تجعل الكالم بمنزلة مثْل، وإنَّما يجوز ذلك صفة. ونظير 

اسم، وال يعمل فيـه ناصـب وال   اسم، وال يعمل فيـه ناصـب وال   ذلك من كالم العرب" أجمعون"، وال يجري في الكالم إلّا على ذلك من كالم العرب" أجمعون"، وال يجري في الكالم إلّا على 

                                                
 ). ). 534534  -533533جامع الدرس العربية (جامع الدرس العربية (  ))1((
ـ   ))2(( ـ البيت من الوافر، وهو لعمرو معدي كرب، بن ربيعة بن عبد اهللا الزبيدي، أبو ثور (...  م). م). 642642هـ / هـ / 2121البيت من الوافر، وهو لعمرو معدي كرب، بن ربيعة بن عبد اهللا الزبيدي، أبو ثور (... 

ثم رجع إلى اإلسالم، فبعثه أبـو  ثم رجع إلى اإلسالم، فبعثه أبـو    ن،ن،ه وسلم فأسلم، ثم ارتد، في اليمه وسلم فأسلم، ثم ارتد، في اليمهللا عليهللا عليفارس اليمن. وفد على النبي صلى افارس اليمن. وفد على النبي صلى ا
)، الشّـعر  )، الشّـعر  8686/ / 88بكر إلى الشّام، وبعثه عمر إلى العراق. له شعر جيد جمع في ديوان. انظر: األعـالم (ج بكر إلى الشّام، وبعثه عمر إلى العراق. له شعر جيد جمع في ديوان. انظر: األعـالم (ج 

غاني: غاني: )؛ األ)؛ األ379379م) . (م) . (19771977((  33والشّعراء: ابن قتيبة (عبد اهللا بن مسلم)، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر. طوالشّعراء: ابن قتيبة (عبد اهللا بن مسلم)، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر. ط
  –سية للنَّشر، ودار الثقافة سية للنَّشر، ودار الثقافة راف لجنة األدباء. الدار التّونراف لجنة األدباء. الدار التّونأبو الفرج األصفهاني  (علي بن الحسين). تحقيق وإشأبو الفرج األصفهاني  (علي بن الحسين). تحقيق وإش

 ).).200200//1515م). (جم). (ج19831983((  66بيروت. ط بيروت. ط 
ديوان عمرو بن معد يكرب: شعر عمرو بن معدي يكرب الزبيدي، جمعـه وحقّقـه: مطـاع الطّـرابيش.     ديوان عمرو بن معد يكرب: شعر عمرو بن معدي يكرب الزبيدي، جمعـه وحقّقـه: مطـاع الطّـرابيش.       ))3((

المعنى أقسم بعمر أبيك أن ال بد لـألخ  المعنى أقسم بعمر أبيك أن ال بد لـألخ    ..))167167م).(م).(19741974ه= ه= 13941394عربية_ دمشق، (عربية_ دمشق، (مطبوعات مجمع اللّغة المطبوعات مجمع اللّغة ال
اإلنصاف في مسائل الخـالف، ألبـي   اإلنصاف في مسائل الخـالف، ألبـي   . . أن يفارق أخاه يوما، بسفر أو موت غير  الفرقدين فهما لن يفترقانأن يفارق أخاه يوما، بسفر أو موت غير  الفرقدين فهما لن يفترقان

     ).).268268/ / 11البركات األنباري، تأليف محمد محي الدين عبد الحميد. (جالبركات األنباري، تأليف محمد محي الدين عبد الحميد. (ج
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رافع وال جار. واستشهد بقول الشّاعر: "إلّا الفرقدان"، كأنّه قال: وكلُّ أخ غير الفرقدين مفارقُـه  رافع وال جار. واستشهد بقول الشّاعر: "إلّا الفرقدان"، كأنّه قال: وكلُّ أخ غير الفرقدين مفارقُـه  

  ..))1((أخوه، إذا وصفت به كُالًأخوه، إذا وصفت به كُالً

فهو يريد أن (إلّا) وما بعدها إنّما تكون صفة، إذا كان قبلها اسم موصوف مذكور، كمـا  فهو يريد أن (إلّا) وما بعدها إنّما تكون صفة، إذا كان قبلها اسم موصوف مذكور، كمـا  

أن أجمعين ال يكون إال تابعا لألسماء المذكورة قبله، وال يقوم مقام المنعوت يقام "مثل" و"غيـر"  أن أجمعين ال يكون إال تابعا لألسماء المذكورة قبله، وال يقوم مقام المنعوت يقام "مثل" و"غيـر"  

؛ ؛ مقام المنعوت في قولك: مررت بمثل زيد وبغير زيد"، تريد "برجل مثل زيد، وبرجل غير زيد"مقام المنعوت في قولك: مررت بمثل زيد وبغير زيد"، تريد "برجل مثل زيد، وبرجل غير زيد"

ألن "مثلًا" و"غيرا" اسمان ينعت بهما، وهما يتصرفان تصرف األسماء واألحرف. فلمـا كانـت   ألن "مثلًا" و"غيرا" اسمان ينعت بهما، وهما يتصرفان تصرف األسماء واألحرف. فلمـا كانـت   

(إلّا) نفس "غير" إذا لم يكن قبلها اسم؛ لم تكن نعتًا. وليس باسم يلحقه ما يلحق األسماء من دخول (إلّا) نفس "غير" إذا لم يكن قبلها اسم؛ لم تكن نعتًا. وليس باسم يلحقه ما يلحق األسماء من دخول 

  .  .  ))2((يد"يد"حرف الجر عليه، فلم يجز؛ "ما مررت بإلّا زيد"،  كما جاز "ما مررت بزيد وبغير زحرف الجر عليه، فلم يجز؛ "ما مررت بإلّا زيد"،  كما جاز "ما مررت بزيد وبغير ز

وذهب الكوفيون إلى أن " إلّا" تكون بمعنى الواو، وذهب البصريون إلى أنّهـا ال تكـون   وذهب الكوفيون إلى أن " إلّا" تكون بمعنى الواو، وذهب البصريون إلى أنّهـا ال تكـون   

بمعنى الواو، أما الكوفيون، فاحتجوا بأن قالوا: إنّما قلنا ذلك لمجيئه كثيرا في كتـاب اهللا تعـالى   بمعنى الواو، أما الكوفيون، فاحتجوا بأن قالوا: إنّما قلنا ذلك لمجيئه كثيرا في كتـاب اهللا تعـالى   

؛ أي وال ؛ أي وال ))3((م حجـٌة ِإالَّ الَّـذين َظَلمـوْا مـنهم }    م حجـٌة ِإالَّ الَّـذين َظَلمـوْا مـنهم }    لـَئال يُكـون للنـاِس عَلـيكُ    لـَئال يُكـون للنـاِس عَلـيكُ      {{  وكالم العرب، قال اهللا تعـالى: وكالم العرب، قال اهللا تعـالى: 

الّذين ظلموا، يعني والّذين ظلموا ال يكون لهم أيضا حجةٌ، ويؤيد ذلك ما روى أبـو بكـر بـن    الّذين ظلموا، يعني والّذين ظلموا ال يكون لهم أيضا حجةٌ، ويؤيد ذلك ما روى أبـو بكـر بـن    

مجاهد عن بعض القراء أنّه قرأ: "إلى الّذين ظَلَموا ..." مخفّفًا، يعني مع الّذين ظلموا منهم، كمـا  مجاهد عن بعض القراء أنّه قرأ: "إلى الّذين ظَلَموا ..." مخفّفًا، يعني مع الّذين ظلموا منهم، كمـا  

ــالى ــال تع ــالىق ــال تع ــى   : : ق ــى   { فاْغســُلوْا وجــوهُكم وَأيــديُكم ِإَلــى  اْلمرافــِق وامســحوْا ِبرؤوســُكم وَأرجَلُكــم ِإَل { فاْغســُلوْا وجــوهُكم وَأيــديُكم ِإَلــى  اْلمرافــِق وامســحوْا ِبرؤوســُكم وَأرجَلُكــم ِإَل

{نيباْلَكع{نيبأي مع المرافق ومع الكعبين، وكقول الشّاعر:. أي مع المرافق ومع الكعبين، وكقول الشّاعر:))4((اْلَكع .  

  َأخُوه فَارِقُهكُلُّ أخٍ مو  َأخُوه فَارِقُهكُلُّ أخٍ مانِ      وقَدإال الفَر أبيك رمانِ  لَعقَدإال الفَر أبيك رملَع  

                                                
 ).).593593//22منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج). ). 335335  -331331/ / 22الكتاب (جالكتاب (ج  ))1((
 ). ). 334334/ / 22(ج(ج  الكتابالكتاب  ))2((
 ). ). 150150سورة البقرة (آية: سورة البقرة (آية:   ))3((
 ) ) 66//55سورة المائدة (آية: سورة المائدة (آية:   ))4((
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شَّواهد على هذا في أشعارهم كثيرة جدا. وأما البصريون فاحتجوا بأن شَّواهد على هذا في أشعارهم كثيرة جدا. وأما البصريون فاحتجوا بأن أي والفرقدان، والأي والفرقدان، وال

قالوا: إنّما قلنا إن "إلّا" ال تكون بمعنى الواو ألن "إلّا" لالستثناء، واالستثناء يقْتضي إخراج الثَّـاني  قالوا: إنّما قلنا إن "إلّا" ال تكون بمعنى الواو ألن "إلّا" لالستثناء، واالستثناء يقْتضي إخراج الثَّـاني  

ن أحـدهما  ن أحـدهما  من حكم األول، (والواو للجمع، والجمع يقتضي إدخال الثّاني في حكم األول، فال يكومن حكم األول، (والواو للجمع، والجمع يقتضي إدخال الثّاني في حكم األول، فال يكو

  .  .  ))1((بمعنى اآلخربمعنى اآلخر

فال فال {ِإالَّ الَّذين َظَلموْا منهم َفال  َتْخشوهم واخشـوني } {ِإالَّ الَّذين َظَلموْا منهم َفال  َتْخشوهم واخشـوني }   وأما الجواب عن كلمات الكوفيين بقوله تعالى:وأما الجواب عن كلمات الكوفيين بقوله تعالى:          

، والمعنى: لكن الّذين ظلموا يحتجون عليكم  بغيـر  ، والمعنى: لكن الّذين ظلموا يحتجون عليكم  بغيـر  (*)(*)حجة لهم فيه؛ ألن "إلّا" ههنا استثناء منقطعحجة لهم فيه؛ ألن "إلّا" ههنا استثناء منقطع

{ومـا َلهـم ِبـه مـن     {ومـا َلهـم ِبـه مـن     وهذا النَّوع من االستثناء كثير في القرآن الكريم وكالم العرب. قال تعالى: وهذا النَّوع من االستثناء كثير في القرآن الكريم وكالم العرب. قال تعالى: حجة، حجة، 

{ِإلَّا الظَّن ونتَِّبعْلٍم ِإن يع{ِإلَّا الظَّن ونتَِّبعْلٍم ِإن يمل على ذلك أيضاً قول الشّاعر:  ))2((عمل على ذلك أيضاً قول الشّاعر:  . معناه: لكن يتّبعون الظّن. ويحمعناه: لكن يتّبعون الظّن. ويح .  

  أخُوه فَارقُهكُلُّ أخٍ مو  أخُوه فَارقُهكُلُّ أخٍ مإلّا الفَ    و أبيك رمإلّا الفَلَع أبيك رمقَدانِلَعقَدانِرر  

أراد: لكن الفرقدان، فإنّهما ال يفترقان، على زعمهم في بقاء هذه األشياء المتأخّرة إلـى  أراد: لكن الفرقدان، فإنّهما ال يفترقان، على زعمهم في بقاء هذه األشياء المتأخّرة إلـى  

وقت الفناء، ويحتمل أن تكون "إلّا" في معنى "غير"؛ ولذلك ارتفع ما بعدها، والمعنـى: كـل أخ   وقت الفناء، ويحتمل أن تكون "إلّا" في معنى "غير"؛ ولذلك ارتفع ما بعدها، والمعنـى: كـل أخ   

". أي لو كان فيهما ". أي لو كان فيهما ))3((اللَّـه َلَفسـدَتا}  اللَّـه َلَفسـدَتا}    {َلو َكان فيِهما آلهـٌة ِإلَّـا  {َلو َكان فيِهما آلهـٌة ِإلَّـا  غير الفرقدين مفارقة أخوه، كما قال تعالى: غير الفرقدين مفارقة أخوه، كما قال تعالى: 

غير اهللا، ولهذا كان ما بعدها مرفوعا، وال يجوز أن يكون الرفع على البـدل؛ ألن البـدل فـي    غير اهللا، ولهذا كان ما بعدها مرفوعا، وال يجوز أن يكون الرفع على البـدل؛ ألن البـدل فـي    

اإلثبات غَير جائز؛ ذلك أن البدل يوجِب إسقاط األول، وال يجوز أن تكـون "آلهـة" فـي حكـم     اإلثبات غَير جائز؛ ذلك أن البدل يوجِب إسقاط األول، وال يجوز أن تكـون "آلهـة" فـي حكـم     

                                                
هــ) تحقيـق   هــ) تحقيـق   577577األنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين، أبو البركات بـن األنبـاري (ت   األنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين، أبو البركات بـن األنبـاري (ت     ))1((

القـاهرة، ط  القـاهرة، ط    –ودراسة : جودة مبروك محمد مبروك. راجعة: رمضان عبـد التـواب. مكتبـة الخـانجي     ودراسة : جودة مبروك محمد مبروك. راجعة: رمضان عبـد التـواب. مكتبـة الخـانجي     
 ). ). 233233  -232232م). (م). (20022002((

س المستثنى منه نحو: جاء المسافرون إال سعيدا". س المستثنى منه نحو: جاء المسافرون إال سعيدا". المستثنى قسمان: متّصٌل ومنقطع؛ فالمتَّصل: ما كان من جنالمستثنى قسمان: متّصٌل ومنقطع؛ فالمتَّصل: ما كان من جن(*)(*)
والمنقطع: ما ليس من جنس ما استثنى منه، نحو: احترقت الدار إال الكُتب" انظر: جامع الـدروس العربيـة   والمنقطع: ما ليس من جنس ما استثنى منه، نحو: احترقت الدار إال الكُتب" انظر: جامع الـدروس العربيـة   

))523523.(.( 
 ). ). 157157سورة النّساء (أية: سورة النّساء (أية:   ))2((
 ).  ).  2222سورة  األنبياء (أية: سورة  األنبياء (أية:   ))3((
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ة قولك: لو كان فيهما إلّا اهللا، وذلك ال يجوز، أال ترى أنّـك  ة قولك: لو كان فيهما إلّا اهللا، وذلك ال يجوز، أال ترى أنّـك  الساقط؛ ألنّك لو أسقطته لكان بمنزلالساقط؛ ألنّك لو أسقطته لكان بمنزل

أن تُثبِتَ بهـا مـا   أن تُثبِتَ بهـا مـا     –إذا جاءت قبل تمام الكالم إذا جاءت قبل تمام الكالم   –ال تقول:" جاءني إال زيد" ألن الغرض في "إلّا" ال تقول:" جاءني إال زيد" ألن الغرض في "إلّا" 

يدروإال م ديعلى إسقاط " إال" مثالً حتى كأنّه قيل: جاءني ز "دينحو "ما جاءني إال ز ،تَهنَفَييدروإال م ديعلى إسقاط " إال" مثالً حتى كأنّه قيل: جاءني ز "دينحو "ما جاءني إال ز ،تَه1((نَفَي((..  

  وبناء على ما سبق فإن "إلّا" حملَت على عدة معانٍ: وهي:  وبناء على ما سبق فإن "إلّا" حملَت على عدة معانٍ: وهي:  

األول: أنَّهم حملوا "إلّا" على غير في الصّفة، فقالوا: ما قام القوم إال زيد، فأنت بالخيار إن شـئت  األول: أنَّهم حملوا "إلّا" على غير في الصّفة، فقالوا: ما قام القوم إال زيد، فأنت بالخيار إن شـئت  

  جعلت "إالَّ" على "وغير" الصفة أو البدل. وال يجوز أن تقول: ما أتاني إالّ زيد وأنت تريـد جعلت "إالَّ" على "وغير" الصفة أو البدل. وال يجوز أن تقول: ما أتاني إالّ زيد وأنت تريـد 

    الشَّاعر قـال: " وكـلُّ أخ غيـر فة، وكأنأن تجعل الكالم بمنزلة" مثل" وذلك يجوز بالص    الشَّاعر قـال: " وكـلُّ أخ غيـر فة، وكأنأن تجعل الكالم بمنزلة" مثل" وذلك يجوز بالص

الفرقدين مفارقُه أخوه"، إذا وصفت به (كُلا)، وهو يريد أن تكون "إلّا" وما بعـدها صـفة،   الفرقدين مفارقُه أخوه"، إذا وصفت به (كُلا)، وهو يريد أن تكون "إلّا" وما بعـدها صـفة،   

وذلك إذا كان قبلها اسم موصوف مذكور. وتقام "غير" و"مثل" مقام المنعوت كما في قولنا: وذلك إذا كان قبلها اسم موصوف مذكور. وتقام "غير" و"مثل" مقام المنعوت كما في قولنا: 

رت بمثل زيد وبغير زيد؛ أي برجل مثل زيد، وبرجل غير زيد؛ ألن "مثالً" و"غيـرا"  رت بمثل زيد وبغير زيد؛ أي برجل مثل زيد، وبرجل غير زيد؛ ألن "مثالً" و"غيـرا"  "مر"مر

اسمان ينعت بهما، فهما يتصرفان تصرف األسماء واألحرف، وإذا لم تسبق باسـم، فهـي   اسمان ينعت بهما، فهما يتصرفان تصرف األسماء واألحرف، وإذا لم تسبق باسـم، فهـي   

لهم تكون نعتًا، ولم يكن المشبه به نعتًا، وحرف الجر أيضا ال يدخل على "إلّا"  فال يجـوز  لهم تكون نعتًا، ولم يكن المشبه به نعتًا، وحرف الجر أيضا ال يدخل على "إلّا"  فال يجـوز  

  بإلّا زيد، ولكن غير تُسبق بحرف جر منقول: ما مررت بغير زيد.  بإلّا زيد، ولكن غير تُسبق بحرف جر منقول: ما مررت بغير زيد.    أن نقول: ما مررتأن نقول: ما مررت

ثانيا: ذهب الكوفيون إلى أن "إلّا" تكون بمعنى الواو، والبصريون خالفوهم إلـى أنَّهـا ال تـأتي    ثانيا: ذهب الكوفيون إلى أن "إلّا" تكون بمعنى الواو، والبصريون خالفوهم إلـى أنَّهـا ال تـأتي    

  بمعنى الواو.  بمعنى الواو.  

لّـا" تسـتخدم   لّـا" تسـتخدم   ثالثًا: واحتج البصريون بأن قالوا: إنَّما قلنا أن " إلّا" ال تكون بمعنى الـواو، ألن " إ ثالثًا: واحتج البصريون بأن قالوا: إنَّما قلنا أن " إلّا" ال تكون بمعنى الـواو، ألن " إ 

لالستثناء. واالستثناء  يقتضي إخراج الثّاني من حكم األول، والواو تستخدم للجمع. والجمع لالستثناء. واالستثناء  يقتضي إخراج الثّاني من حكم األول، والواو تستخدم للجمع. والجمع 

يقتضي إدخال الثّاني في حكم األول، فال يكون أحدهما بمعنى اآلخر. وأجاب الكوفيون عـن  يقتضي إدخال الثّاني في حكم األول، فال يكون أحدهما بمعنى اآلخر. وأجاب الكوفيون عـن  

  فال حجة لهم فيه. فال حجة لهم فيه. ِإلَّا الَّذين َظَلموا منهم } ِإلَّا الَّذين َظَلموا منهم }   {{  قوله تعالى:قوله تعالى:

                                                
 ).  ).  236236  -235235اإلنصاف في مسائل الخالف (اإلنصاف في مسائل الخالف (  ))1((
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"إلّا": اسم بمعنى "غير" مبني في محل رفع صفة لـ" كّل". وقولـه:" الفرقـدان":   "إلّا": اسم بمعنى "غير" مبني في محل رفع صفة لـ" كّل". وقولـه:" الفرقـدان":     قوله:قوله:

مضاف إليه مجرور بالكسرة على لغة من يلزم المثنى األلف رفعا ونصبا وجرا. وجملة " وكـل  مضاف إليه مجرور بالكسرة على لغة من يلزم المثنى األلف رفعا ونصبا وجرا. وجملة " وكـل  

أخ مفارقه أخوه" بحسب ما قبلها. وجملة " لعمر..." اعتراضية ال محـل لهـا مـن اإلعـراب.     أخ مفارقه أخوه" بحسب ما قبلها. وجملة " لعمر..." اعتراضية ال محـل لهـا مـن اإلعـراب.     

  ..))1((ه" في محل رفع خبر لـ " كّل" ه" في محل رفع خبر لـ " كّل" وجمله" مفارقه أخووجمله" مفارقه أخو

الشَّاهد في قوله: " إال الفرقدان" حيث جاءت "إلّا" بمعنى "غير" وهي صفةٌ لـ " كُّل" مع صـحة  الشَّاهد في قوله: " إال الفرقدان" حيث جاءت "إلّا" بمعنى "غير" وهي صفةٌ لـ " كُّل" مع صـحة  

  جعلها أداة االستثناء.جعلها أداة االستثناء.

  الحال الحال سادسا: سادسا:     

 لبيان هيئة االسم الذي يكون الوصف له، نحو:" رجع الجندي ذكرالحاُل:" وصفٌ فضلةٌ ي لبيان هيئة االسم الذي يكون الوصف له، نحو:" رجع الجندي ذكرالحاُل:" وصفٌ فضلةٌ ي

وأدب ولَدك صغيرا، ومررتُ بهند راكبةً، وهذا خالد مقبالً". وال فـرق بـين أن يكـون    وأدب ولَدك صغيرا، ومررتُ بهند راكبةً، وهذا خالد مقبالً". وال فـرق بـين أن يكـون    ظافرا، ظافرا، 

الوصف مشتقًّا من الفعل، نحو:" طَلَعتْ الشَّمس صافيةً"، أو اسما جامـدا فـي معنـى الوصـف     الوصف مشتقًّا من الفعل، نحو:" طَلَعتْ الشَّمس صافيةً"، أو اسما جامـدا فـي معنـى الوصـف     

  . قال ابن مالك:. قال ابن مالك:))2((المشتق، نحو:" عدا خليل غزالًا" أي: مسرعا كالغزال"المشتق، نحو:" عدا خليل غزالًا" أي: مسرعا كالغزال"

  ةٌ منتصب       مفهِم في حاٍل كفردا أذهب    ةٌ منتصب       مفهِم في حاٍل كفردا أذهب    الحال وصفٌ فضلالحال وصفٌ فضل                      

الحال تذكَّر وتؤنَّث، وقوله: "وصف" كالجنس يشمل الحال، وبعض األخبـار، وبعـض   الحال تذكَّر وتؤنَّث، وقوله: "وصف" كالجنس يشمل الحال، وبعض األخبـار، وبعـض   

النّعوت، ونحو:" هللا دره فارسا"، من التّمييز. وقوله: "فَضلة"، أخرج الخبر، والفضلة مـا يجـوز   النّعوت، ونحو:" هللا دره فارسا"، من التّمييز. وقوله: "فَضلة"، أخرج الخبر، والفضلة مـا يجـوز   

ي مثل:" ضربى زيدا قائما"، فإن امتناع حـذفَها  ي مثل:" ضربى زيدا قائما"، فإن امتناع حـذفَها  االستغناء عنها إلّا لعارض فال يعترض بالحال فاالستغناء عنها إلّا لعارض فال يعترض بالحال ف

      ::))4((الشّاعرالشّاعروفي هذا المبحث مجموعة من الشّواهد الشّعرية، أولها قول وفي هذا المبحث مجموعة من الشّواهد الشّعرية، أولها قول . . ))3((لسدها مسد الخَبرلسدها مسد الخَبر

    ))5((مِمِيوم الوغَى متَخَوفًا ِلحمايوم الوغَى متَخَوفًا ِلحما    ال يركَنَن أحد إلى اإلحجامِ ال يركَنَن أحد إلى اإلحجامِ 

                                                
 ).انظر الهامش.    ).انظر الهامش.    160160/ / 22شرح كافية ابن الحاجب (جشرح كافية ابن الحاجب (ج  ))1((
 ). ). 486486جامع الدروس العربية (جامع الدروس العربية (  ))2((
 ). ). 131131/ / 22توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (جتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (ج) ) 3((
الخارجي، رواها أبو تمام حبيـب بـن   الخارجي، رواها أبو تمام حبيـب بـن     البيت من الكامل، وهو من كالم أبي نعامة قطري بن الفجاءة المازنيالبيت من الكامل، وهو من كالم أبي نعامة قطري بن الفجاءة المازني  ))4((

ال يسوغ أن يفكِّر أحد في التّأخر والتّخلّـف،  ال يسوغ أن يفكِّر أحد في التّأخر والتّخلّـف،  المعنى: المعنى: ). ). 131131//11أوس الطّائي في ديوان الحماسة للتبريزي( جأوس الطّائي في ديوان الحماسة للتبريزي( ج
 ..وعدم اإلقدام، وقت الحرب، خوفًا من الموت؛ فإن هذا عار ال يليق بالرجال، ولكل أجل كتابوعدم اإلقدام، وقت الحرب، خوفًا من الموت؛ فإن هذا عار ال يليق بالرجال، ولكل أجل كتاب

 ).).659659//22ألفية ابن مالك (جألفية ابن مالك (جمنهج السالك في الكالم على منهج السالك في الكالم على   ))5((



94 
  

فلما كانت الحاُل خبرا في المعنى، وصـاحبها  فلما كانت الحاُل خبرا في المعنى، وصـاحبها      متَخَوفًا ِلحمامِ"،متَخَوفًا ِلحمامِ"،يوم الوغَى يوم الوغَى ""  قوله:قوله:  موضع الشّاهدموضع الشّاهد

مخْبرا عنه أشبه المبتدأ، فلم يجز مجيء الحال من النَّكرة غالبا إال بمسوغ من مسوغات االبتداء مخْبرا عنه أشبه المبتدأ، فلم يجز مجيء الحال من النَّكرة غالبا إال بمسوغ من مسوغات االبتداء 

من النّكـرة  من النّكـرة    بها. ومن النَّادر قولهم: "عليه مائة بيضا"، وفيها رجٌل قائما". واختار أبو حيان الحالبها. ومن النَّادر قولهم: "عليه مائة بيضا"، وفيها رجٌل قائما". واختار أبو حيان الحال

بال مسوغ كثيرا  قياسا، ونَقَله عن سيبويه، وإن كان دون االتباع في القـوة. ومـن المسـوغات    بال مسوغ كثيرا  قياسا، ونَقَله عن سيبويه، وإن كان دون االتباع في القـوة. ومـن المسـوغات    

))1(({ وما َأهَلْكنا من َقرية ِإالَّ وَلها كَتاب معُلوم }{ وما َأهَلْكنا من َقرية ِإالَّ وَلها كَتاب معُلوم }النّفي، كقوله تعالى:النّفي، كقوله تعالى:
  كقول الشاعر :  كقول الشاعر :    ))2((والنّهيوالنّهي  ..

  يوم الوغَى متَخوفًا ِلحمامِ  يوم الوغَى متَخوفًا ِلحمامِ      ال يركَنَن أحد إلى اإلحجام ال يركَنَن أحد إلى اإلحجام 

فالشّاهد فيه: قوله: "متَخِّوفًا": حيث وقع حاالً من النكرة، وهي " أحد"، والمسوغ وقوعها فالشّاهد فيه: قوله: "متَخِّوفًا": حيث وقع حاالً من النكرة، وهي " أحد"، والمسوغ وقوعها 

بعد النَّهي بـ"ال". ومضمون قول ابن مالك: صاحب الحال ال يكون إلّا معرفة، وال تجيء الحـال   بعد النَّهي بـ"ال". ومضمون قول ابن مالك: صاحب الحال ال يكون إلّا معرفة، وال تجيء الحـال   

قدم الحال على النّكرة، أو تخصيصها بوصـف،  قدم الحال على النّكرة، أو تخصيصها بوصـف،  من النّكرة مع وجود المسوغ. فمن المسوغات: تمن النّكرة مع وجود المسوغ. فمن المسوغات: ت

أو إضافة، أو تقدم النَّفي، أو النّهي، أو ال االستفهام عليها، ويقي من المسوغات كون الحال جملة أو إضافة، أو تقدم النَّفي، أو النّهي، أو ال االستفهام عليها، ويقي من المسوغات كون الحال جملة 

بعد الواو وكون الوصف بها على خالف األصل (هذا خاتم حديدا)، وكون النّكرة مشـتركة مـع   بعد الواو وكون الوصف بها على خالف األصل (هذا خاتم حديدا)، وكون النّكرة مشـتركة مـع   

    .  .  ))3((الم ومحمد"، أو "غالم صالح ورجل منطلقين"الم ومحمد"، أو "غالم صالح ورجل منطلقين"معرفة أو نكرة. مخصصة، كقولنا: "هذان غمعرفة أو نكرة. مخصصة، كقولنا: "هذان غ

فنالحظ من البيت السابق أن النّحاة استشهدوا به على أن النَّفي من مسـوغات االبتـداء   فنالحظ من البيت السابق أن النّحاة استشهدوا به على أن النَّفي من مسـوغات االبتـداء   

بالنّكرة. وقوله:" متَخوفًا" حال، وصاحبه قوله:" أحد"، والّذي سوغ مجيء الحال من النّكرة وقوع بالنّكرة. وقوله:" متَخوفًا" حال، وصاحبه قوله:" أحد"، والّذي سوغ مجيء الحال من النّكرة وقوع 

هو شبيه بالنّفي" ال يركَنَن". ومن الشّواهد علـى مسـوغات االبتـداء    هو شبيه بالنّفي" ال يركَنَن". ومن الشّواهد علـى مسـوغات االبتـداء    هذه النّكرة بعد النَّهي الذي هذه النّكرة بعد النَّهي الذي 

  ))4((ل الشَّاعر:ل الشَّاعر:ووقق  هاهاثانيثانيووبالنَّكرة. بالنَّكرة. 

                                                
 ). ). 44سورة الحجر (آية:سورة الحجر (آية:  ))1((
 ))2121/ / 44همع الهوامع (جهمع الهوامع (ج  ))2((
 )، (الهامش). )، (الهامش). 389389/ / 11شرح ابن عقيل (جشرح ابن عقيل (ج  ))3((
)؛ )؛ 201201/ / 11)؛ الدرر اللّوامع (ج)؛ الدرر اللّوامع (ج388388/ / 11قيل هو لرجل من طيء، وهو من البسيط. انظر: شرح ابن عقيل (جقيل هو لرجل من طيء، وهو من البسيط. انظر: شرح ابن عقيل (ج) ) 4((

 ). ). 2222/ / 44)؛ همع الهوامع (ج)؛ همع الهوامع (ج265265/ / 22أوضح المسالك (جأوضح المسالك (ج
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  .  .  ))1((ِلنَفْسك العذر في إبعادها األمالَ ِلنَفْسك العذر في إبعادها األمالَ   يا صاحِ هل حم عيشٌ باقيا فَتَرى  يا صاحِ هل حم عيشٌ باقيا فَتَرى  

ع  (باقيا) حاالً عـن النَّكـرة،   ع  (باقيا) حاالً عـن النَّكـرة،   قوله:" يا صاحِ هل حم عيشٌ باقيا فَتَرى"، حيث وققوله:" يا صاحِ هل حم عيشٌ باقيا فَتَرى"، حيث وق  موضع الشَّاهدموضع الشَّاهد

وهو قوله:" عيشٌ" وهو في سياق االستفهام، والمسوغ الوقوع بعد االستفهام. وفي الشّاهد قولـه:  وهو قوله:" عيشٌ" وهو في سياق االستفهام، والمسوغ الوقوع بعد االستفهام. وفي الشّاهد قولـه:  

  (باقيا)، فجاء الحال من النّكرة، وهي:عيش، والمسوغ الوقوع بعد االستفهام.  (باقيا)، فجاء الحال من النّكرة، وهي:عيش، والمسوغ الوقوع بعد االستفهام.  

  :  :  ))2((عزةعزة  ل كثيرل كثيرووقق  وثالثهاوثالثها

  .)3( إلي  حبيب ا، إن ها ل حبيب     كان بر د  الماء  هيمان  صادي ا    ل ئن 

" وتقدمت عليه مع كونه مجرورا، " وتقدمت عليه مع كونه مجرورا، ييحيث وقع حالًا عن الياء في "إلحيث وقع حالًا عن الياء في "إل  " هيمان"" هيمان"قوله:قوله:  موضع الشَّاهدموضع الشَّاهد

الحـال  الحـال  تقدم تقدم   وفيوفي. . ))4((والتّقدير: لئن كان برد الماء حبيبا إلى حال كوني هيمان صاديا إنّها لحبيبوالتّقدير: لئن كان برد الماء حبيبا إلى حال كوني هيمان صاديا إنّها لحبيب

  وعلى صاحبها قال ابن الحاجب:  وعلى صاحبها قال ابن الحاجب:      ..على عاملهاعلى عاملها

وال يتقدم الحال على العامل المعنوي، بخـالف الظّـرف، وال علـى المجـرور فـي      وال يتقدم الحال على العامل المعنوي، بخـالف الظّـرف، وال علـى المجـرور فـي      

األصحفمذهب جمهور النّحويين أنّه ال يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف، فال . فمذهب جمهور النّحويين أنّه ال يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف، فال ))5((األصح .

                                                
قوله: "صاح": صاحبي، رخِّم ترخيما، غير قياسي، ألنّه غير علم. وقوله:" حم" بضم الحاء وتشـديد المـيم،   قوله: "صاح": صاحبي، رخِّم ترخيما، غير قياسي، ألنّه غير علم. وقوله:" حم" بضم الحاء وتشـديد المـيم،     ))1((

  )، (حمـم). )، (حمـم). 232232/ / 44لسان العرب العرب (جلسان العرب العرب (ج  . انظر:. انظر:ومعناه: هل قُدر، معناه:" حمى الفراق": "ما قُدر وقُضيومعناه: هل قُدر، معناه:" حمى الفراق": "ما قُدر وقُضي
قوله: "صاح": صاحبي، رخِّم ترخيما، غير قياسي، ألنّه غير علم. وقوله:" حم" بضم الحاء وتشـديد المـيم،   قوله: "صاح": صاحبي، رخِّم ترخيما، غير قياسي، ألنّه غير علم. وقوله:" حم" بضم الحاء وتشـديد المـيم،   

هل قدر اهللا تعالى عيشًا، وهيأه، وأعـده،  هل قدر اهللا تعالى عيشًا، وهيأه، وأعـده،  المعنى: المعنى:   ..ومعناه: هل قُدر، معناه:" حمى الفراق": "ما قُدر وقُضيومعناه: هل قُدر، معناه:" حمى الفراق": "ما قُدر وقُضي
ِلفية ابن مالك، تحقيق: عبد الحميد السيد محمد عبد الحميـد  ِلفية ابن مالك، تحقيق: عبد الحميد السيد محمد عبد الحميـد  شرح َأشرح َأ. . حتى ترى لنفسك عذرا في األمل البعيد؟حتى ترى لنفسك عذرا في األمل البعيد؟

     ).).659659//22منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج  ).).203203/ / 22(ج(ج
)، وهو من الطّويل، وهو لكثير عـزة فـي   )، وهو من الطّويل، وهو لكثير عـزة فـي   267267/ / 22أوضح المسالك (جأوضح المسالك (ج  ، انظر:، انظر:))369369/ / 33النَّحوية (جالنَّحوية (جالمقاصد المقاصد   ))2((

) اللُّغـة:" هيمـان"،    ) اللُّغـة:" هيمـان"،    522522م). (م). (19711971  -هــ  هــ  13911391بيـروت. ( بيـروت. (   -دار الثّقافةدار الثّقافةديوانه، جمعة: إحسان عباس، ديوانه، جمعة: إحسان عباس، 
/ / 108108والهِيام، بالكسر: اإلبل العطاش،  الواحد هيمـان. لسـان العـرب (   والهِيام، بالكسر: اإلبل العطاش،  الواحد هيمـان. لسـان العـرب (     -أشد العطشأشد العطش  -بالضمبالضم  –والهيهام والهيهام 

125125.(ميه) ،(.(ميه) ،( 
  .   .   محبوبة لـدي أكثـر  محبوبة لـدي أكثـر    المعنى: بقدر ما كنت أحب الماء في فمي العطش، أي عندما أكون شديد العطش، فهيالمعنى: بقدر ما كنت أحب الماء في فمي العطش، أي عندما أكون شديد العطش، فهي  ))3((

 ) انظر الهامش. ) انظر الهامش. 305305/ / 22شرح ألفية ابن مالك: عبد الحميد السيد (جشرح ألفية ابن مالك: عبد الحميد السيد (ج
 ). ). 177177/ / 11حاشية الصبان على شرح األشموني (جحاشية الصبان على شرح األشموني (ج  ))4((
 ). ). 6363/ / 22شرح كافية ابن الحاجب (جشرح كافية ابن الحاجب (ج  ))5((
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تقول في " مررت بهند جالسة" :" مررت جالسة بهند". وذهب الفارسي، وابـن كيسـان، وابـن    تقول في " مررت بهند جالسة" :" مررت جالسة بهند". وذهب الفارسي، وابـن كيسـان، وابـن    

  برهان إلى جواز ذلك، وتابعهم ابن عقيل، وذلك لورود السماع بذلك، ومنه قوله:  برهان إلى جواز ذلك، وتابعهم ابن عقيل، وذلك لورود السماع بذلك، ومنه قوله:  

  لَئن كان برد الماء هيمان                  إلي حبيبا.........................  لَئن كان برد الماء هيمان                  إلي حبيبا.........................  

  ..))1((يا" حاالن من الضمير المجرور بـ"إلي"، وهو الياءيا" حاالن من الضمير المجرور بـ"إلي"، وهو الياءوقوله:" هيمان، وصادوقوله:" هيمان، وصاد

فقول ابن الحاجب:" بخالف الظّرف"، يعني أن الحال، وإن كان مشابها للظّرف من حيث  فقول ابن الحاجب:" بخالف الظّرف"، يعني أن الحال، وإن كان مشابها للظّرف من حيث  

المعنى، ألن " راكبا" في " جئتك راكبا"، بمعنى وقت الركوب، إلّا أن الظّرف يتقدم على عاملـه  المعنى، ألن " راكبا" في " جئتك راكبا"، بمعنى وقت الركوب، إلّا أن الظّرف يتقدم على عاملـه  

لجمعـة  لجمعـة  و الجار خاصة، سواء كان بعد المبتدأ، نحو:" زيـد يـوم ا  و الجار خاصة، سواء كان بعد المبتدأ، نحو:" زيـد يـوم ا  المعنوي، الّذي هو الظّرف، أالمعنوي، الّذي هو الظّرف، أ

، وقولهم :" كلَّ يوم لك ثوب"، والحال ال ، وقولهم :" كلَّ يوم لك ثوب"، والحال ال ))2(({ُكلَّ يـوٍم هـو فـي شـْأٍن }    {ُكلَّ يـوٍم هـو فـي شـْأٍن }    أو قبله، كقوله تعالى: أو قبله، كقوله تعالى: عندك"، عندك"، 

م عند األخفش بشرط تأخرم عليه عند سيبويه مطلقًا، ويتقديتقدم عند األخفش بشرط تأخرم عليه عند سيبويه مطلقًا، ويتقده عن المبتدأ، وذلك لتوسعهم فـي  ه عن المبتدأ، وذلك لتوسعهم فـي  يتقد

  ..))3((بخالف الحالبخالف الحال  الظّرفالظّرف

وأما عند البصريين، فالحالية راجحة على الخَبرية، ال واجبة؛ ألن االسم إذن يكون خبرا وأما عند البصريين، فالحالية راجحة على الخَبرية، ال واجبة؛ ألن االسم إذن يكون خبرا 

بعد خبر، والظّرف الثَّاني متعلِّق بالخبر، أو يكون الظّرف األول متعلَّقًـا بـالخبر الـذي بعـده،     بعد خبر، والظّرف الثَّاني متعلِّق بالخبر، أو يكون الظّرف األول متعلَّقًـا بـالخبر الـذي بعـده،     

كان الظّرف في الظَّاهر غير مسـتقر،  كان الظّرف في الظَّاهر غير مسـتقر،    والثّاني تأكيد لألول، والتّأكيد غير عزيز في كالمهم، وإذاوالثّاني تأكيد لألول، والتّأكيد غير عزيز في كالمهم، وإذا

ومعنى  قوله:" المستقر" أن يكون متعلّقَّا بمقدر؛ فخبرية االسم الّذي يلي المبتدأ الّذي يلي الظّرف ومعنى  قوله:" المستقر" أن يكون متعلّقَّا بمقدر؛ فخبرية االسم الّذي يلي المبتدأ الّذي يلي الظّرف 

  ..))4((واجبة عندهم، نحو: " فيك زيد راغب"، ليكون الظّرف متعلقًا بذلك الخبرواجبة عندهم، نحو: " فيك زيد راغب"، ليكون الظّرف متعلقًا بذلك الخبر

وأجاز الفراء اء وأجاز الفروالكسائي نصب ذلك االسم، نحو:" فيكا"، على تقدير: فيك رغبة   والكسائي نصب ذلك االسم، نحو:" فيكا"، على تقدير: فيك رغبة زيد راغبزيد راغب

زيد راغبا، والحال دال على المضاف المحذوف؛ أي: هو يرغب فيك خاصة في حال رغبته في زيد راغبا، والحال دال على المضاف المحذوف؛ أي: هو يرغب فيك خاصة في حال رغبته في 

                                                
   ).).665665//22انظر: منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جانظر: منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج  ).).390390/ / 11شرح ابن عقيل (جشرح ابن عقيل (ج  ))1((
 ).).2929سورة الرحمن (آية: سورة الرحمن (آية:   ))2((
 ). ). 6565/ / 22شرح كافية ابن الحاجب ( جشرح كافية ابن الحاجب ( ج  ))3((
 ). ). 6666/ / 22ج ج شرح كافية ابن الحاجب (شرح كافية ابن الحاجب ())4((
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شيء، أي إن رغب في شيء، فهو يرغب فيك. وقوله: "وال على المجرور في األصـح" الّـذي   شيء، أي إن رغب في شيء، فهو يرغب فيك. وقوله: "وال على المجرور في األصـح" الّـذي   

قدم الحـال علـى صـاحبها.    قدم الحـال علـى صـاحبها.    تقدم، كان أحكام تقدم الحال على عامله، وتأخُّره عنه، وهذا حكم تتقدم، كان أحكام تقدم الحال على عامله، وتأخُّره عنه، وهذا حكم ت

والكوفيون منعوا تقديم الحال على صاحبها، إذا كان صاحبها ظاهرا؛ مرفوعا كان، أو منصـوبا،  والكوفيون منعوا تقديم الحال على صاحبها، إذا كان صاحبها ظاهرا؛ مرفوعا كان، أو منصـوبا،  

أو مجرورا، إال في صورة واحدة، وهي: إذا كان ذو الحال مرفوعا، والحال مؤخّر عن العامل، أو مجرورا، إال في صورة واحدة، وهي: إذا كان ذو الحال مرفوعا، والحال مؤخّر عن العامل، 

عضهم يجوز أيضا تقديم الحال على عضهم يجوز أيضا تقديم الحال على فيجوزون:"جاء راكبا زيد"، وال يجوزون: راكبا جاء زيد" وبفيجوزون:"جاء راكبا زيد"، وال يجوزون: راكبا جاء زيد" وب

      ..))1((ذي الحال المنصوب المظهر، إذا كان الحال فعالً، نحو: " ضربت، وقد جرد، زيدا"ذي الحال المنصوب المظهر، إذا كان الحال فعالً، نحو: " ضربت، وقد جرد، زيدا"

وإن كان ذو الحال ضميرا، فجوزوا تقديم الحال عليه، مرفوعا كـان، أو منصـوبا، أو   وإن كان ذو الحال ضميرا، فجوزوا تقديم الحال عليه، مرفوعا كـان، أو منصـوبا، أو   

فوع والمنصـوب، سـواء كـان    فوع والمنصـوب، سـواء كـان    مجرورا، وأما البصرية فأجازوا تقديم الحال على صاحبه المرمجرورا، وأما البصرية فأجازوا تقديم الحال على صاحبه المر

مظهرا أو مضمرا، ألن النية في الحال التّأخير عن صاحبه، فال يكون إضمارا قبل الذّكر نحـو:"  مظهرا أو مضمرا، ألن النية في الحال التّأخير عن صاحبه، فال يكون إضمارا قبل الذّكر نحـو:"  

  ..))2(({ َفَأوجس في َنْفسه خيَفًة موسى }{ َفَأوجس في َنْفسه خيَفًة موسى }في داره زيد"، وفي الفاعل والمفعول نحو قوله تعالى: في داره زيد"، وفي الفاعل والمفعول نحو قوله تعالى: 

ا، فإن انجرا إن كان ذو الحال مجروروأما، فإن انجرا إن كان ذو الحال مجرورم الحال عليه اتفاقًا، سواء   وأمم الحال عليه اتفاقًا، سواء باإلضافة إليه، لم يتقدباإلضافة إليه، لم يتقد

، ، ))3((واتَّبـع ملَّـَة ِإبـراهيم حنيًفـا واتََّخـَذ الّلـه ِإبـراهيم خلـيال }        واتَّبـع ملَّـَة ِإبـراهيم حنيًفـا واتََّخـَذ الّلـه ِإبـراهيم خلـيال }          {{  كانت اإلضافة محضة، كما في قوله تعالى:كانت اإلضافة محضة، كما في قوله تعالى:

، والمضـاف  ، والمضـاف  أو "ال" نحو:" جاءتني مجردا ضاربة زيد"، وذلك ألن الحال تابع، وفرع لذي الحالأو "ال" نحو:" جاءتني مجردا ضاربة زيد"، وذلك ألن الحال تابع، وفرع لذي الحال

إليه ال يتقدم على المضاف، فال يتقدم تابعه أيضا. وإن اتّخذ ذو الحال بحرف الجـر، فسـيبويه   إليه ال يتقدم على المضاف، فال يتقدم تابعه أيضا. وإن اتّخذ ذو الحال بحرف الجـر، فسـيبويه   

   حرف الجـر معـد ا. ولعلَّ الفرق بين حرف الجر واإلضافة أنون يمنعون أيضوأكثر البصري   حرف الجـر معـد ا. ولعلَّ الفرق بين حرف الجر واإلضافة أنون يمنعون أيضوأكثر البصري

                                                
 ). ). 6666/ / 22(ج(ج  المصدر السابقالمصدر السابق  ))1((
 ).).6767سورة طه ( آية: سورة طه ( آية:   ))2((
 ). ). 125125سورة النّساء (آية: سورة النّساء (آية:     ))3((
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ذهبت راكبة بهنـد"،  ذهبت راكبة بهنـد"،    للفعل كالهمزة والتَّضعيف، فكأنّه من تمام الفعل، بعض حروفه، فإذا قلت:"للفعل كالهمزة والتَّضعيف، فكأنّه من تمام الفعل، بعض حروفه، فإذا قلت:"

  . واستشهد على ذلك بقول كثير عزة:  . واستشهد على ذلك بقول كثير عزة:  ))1((فكأنَّك قلت: أذهبت راكبةً هندا"فكأنَّك قلت: أذهبت راكبةً هندا"

  إلي حبيبا....................  إلي حبيبا....................      هيمان صاديا  هيمان صاديا  

حيث تقدمت الحال على صاحبها، وهو الضمير المجرور. فقوله: "هيمان" حال من الياء حيث تقدمت الحال على صاحبها، وهو الضمير المجرور. فقوله: "هيمان" حال من الياء 

رد الماء حبيبا إلـى  حـاَل   رد الماء حبيبا إلـى  حـاَل   ببه مجرورا تقديره: لئن كان ه مجرورا تقديره: لئن كان ع كونع كونفي قوله: " إلي"، وتقدمت عليه مفي قوله: " إلي"، وتقدمت عليه م

كوني هيمان صاديا إنها لحبيب. و" صاديا" أيضا حال؛ إما من األحوال المرادفة، أو من األحوال كوني هيمان صاديا إنها لحبيب. و" صاديا" أيضا حال؛ إما من األحوال المرادفة، أو من األحوال 

المتداخلة. وقد أول الجمهور هذا بأن " برد" في " برد الماء" مصدر، وأن " هيمـان" منصـوب   المتداخلة. وقد أول الجمهور هذا بأن " برد" في " برد الماء" مصدر، وأن " هيمـان" منصـوب   

ه قال: لئن كان برد الماء جوفًا هيمان صاديا إلي حبيبا إنّهـا لحبيـب،   ه قال: لئن كان برد الماء جوفًا هيمان صاديا إلي حبيبا إنّهـا لحبيـب،   على أنّه مفعول به، وكأنّعلى أنّه مفعول به، وكأنّ

  ..))2((فحذف الموصوف، وأقام الصفة مقامه، وأراد بالجوف جوفَ نفسهفحذف الموصوف، وأقام الصفة مقامه، وأراد بالجوف جوفَ نفسه

وقال أبو الفتح: يجوز أن يكون "حران "حاالً من الماء، أي: في حـال حـرارة المـاء،    وقال أبو الفتح: يجوز أن يكون "حران "حاالً من الماء، أي: في حـال حـرارة المـاء،    

الغاية، وفيه بعد، وهذه التأويالت كلّها ألجـل  الغاية، وفيه بعد، وهذه التأويالت كلّها ألجـل    وصداه على حد المبالغة، ألنّه إذا عطش فالماء هووصداه على حد المبالغة، ألنّه إذا عطش فالماء هو

. . ))3((الهروب عن القول  بجواز وقوع الحال من المجرور المتقدمة عليه، فلذلك أولوا هذا التأويـل الهروب عن القول  بجواز وقوع الحال من المجرور المتقدمة عليه، فلذلك أولوا هذا التأويـل 

                                                
). قوله: " لئن" الالم موطّئة للقسم، " إن"  شرطية جازمة " كـان" فعـل   ). قوله: " لئن" الالم موطّئة للقسم، " إن"  شرطية جازمة " كـان" فعـل   6767/ / 22شرح كافية ابن الحاجب (جشرح كافية ابن الحاجب (ج    ))1((

ماضٍ ناقص " برد" اسم كان مرفوع بالضمة، وهو مضاف، "الماء" مضاف إليه مجـرور. "هيمـان" حـال    ماضٍ ناقص " برد" اسم كان مرفوع بالضمة، وهو مضاف، "الماء" مضاف إليه مجـرور. "هيمـان" حـال    
ومجرور متعلّقان بـ " ومجرور متعلّقان بـ "   منصوب بالفتحة، " صاديا" حال ثانٍ منصوب، أو صفة لهيمان منصوبة. " إلى" جارمنصوب بالفتحة، " صاديا" حال ثانٍ منصوب، أو صفة لهيمان منصوبة. " إلى" جار

حبيبا"، و " حبيبا" : خبر" كان" منصوب " إنها": " إن" حرف مشبه بالفعل و " ها" ضمير متصل مبنـي فـي   حبيبا"، و " حبيبا" : خبر" كان" منصوب " إنها": " إن" حرف مشبه بالفعل و " ها" ضمير متصل مبنـي فـي   
نصب اسمها. " لحبيب" الالم مزحلقة للتوكيد. " حبيب" خبر" إن " مرفوع بالضمة، والجملة من إن واسـمها  نصب اسمها. " لحبيب" الالم مزحلقة للتوكيد. " حبيب" خبر" إن " مرفوع بالضمة، والجملة من إن واسـمها  

 ..))390390/ / 11وخبرها جواب القسم. شرح ابن عقيل (جوخبرها جواب القسم. شرح ابن عقيل (ج
 ). ). 373373/ / 22المقاصد النَّحوية (جالمقاصد النَّحوية (ج  ))2((
 ). ). 373373/ / 22السابق (جالسابق (ج    ))3((
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وهذا الرأي يمكن أن يؤخذ به. ومن الشّواهد على الكالم السابق، وهو تقدم الحال على صـاحبها  وهذا الرأي يمكن أن يؤخذ به. ومن الشّواهد على الكالم السابق، وهو تقدم الحال على صـاحبها  

  ::))1((كقول الشاعر كقول الشاعر بحرف الجر. بحرف الجر. 

      بِذكْراكُم حتَّى كَأنَّكُم عنْديبِذكْراكُم حتَّى كَأنَّكُم عنْدي    بعد بينكم بعد بينكم   عنكمعنكم  تَسلّيتُ طُراتَسلّيتُ طُرا

ا تستعمل إال حاالً؛ تقول: جاء القوم طرا، تريـد  ا تستعمل إال حاالً؛ تقول: جاء القوم طرا، تريـد  ألَّألَّ  هاهااألصل فياألصل فيقوله:" طُرا" قوله:" طُرا"       اهد فيه:اهد فيه:الشّالشّموضع موضع 

وله: "طرا" فإنَّه حال، ومعناه جميعا، وصاحب هذا الحال "الكاف" التـي  وله: "طرا" فإنَّه حال، ومعناه جميعا، وصاحب هذا الحال "الكاف" التـي  وقوق. . ))2((أنَّهم جاؤوا جميعاأنَّهم جاؤوا جميعا

هي ضمير المخاطب في قوله: "عنكم" وهذه الكاف مجرورة المحل بـ "عن"، وقد تقـدم الحـال   هي ضمير المخاطب في قوله: "عنكم" وهذه الكاف مجرورة المحل بـ "عن"، وقد تقـدم الحـال   

على صاحبه، وذكر أنّه غير جائز إلّا في الشّعر، وحكي عن الفارسي وابن جني وابـن كيسـان   على صاحبه، وذكر أنّه غير جائز إلّا في الشّعر، وحكي عن الفارسي وابن جني وابـن كيسـان   

اركهم القول بجواز التّقديم ابن برهان وابن ملكون وبعـض الكـوفيين.   اركهم القول بجواز التّقديم ابن برهان وابن ملكون وبعـض الكـوفيين.   تجوز ذلك في السعة. وشتجوز ذلك في السعة. وش

وابن مالك صحح قولهم في هذه المسألة، وذلك أنّه قال في شرح التّسهيل:" جـواز التّقـديم هـو    وابن مالك صحح قولهم في هذه المسألة، وذلك أنّه قال في شرح التّسهيل:" جـواز التّقـديم هـو    

ـ اا. فـ "كَ. فـ "كَ  ))3(({وما َأرسْلناَك ِإلَّا َكافَّـًة لِّلنـاِس }  {وما َأرسْلناَك ِإلَّا َكافَّـًة لِّلنـاِس }  الصحيح لوروده في القرآن الكريم كقوله تعالى: الصحيح لوروده في القرآن الكريم كقوله تعالى:  ـ فَّ -" " ةًةًفَّ

حال من النّاس، وصاحب الحال مجرور بالّالم، وقد تقـدم الحـال علـى صـاحبه     حال من النّاس، وصاحب الحال مجرور بالّالم، وقد تقـدم الحـال علـى صـاحبه       –على هذا على هذا 

  .  .  ))4((المجرورالمجرور

نالحظ أن كلمة "طرا" ال تستعمل إلّا حالًا، وهي هنا جاءت حالًا، وصاحب هـذه الحـال   نالحظ أن كلمة "طرا" ال تستعمل إلّا حالًا، وهي هنا جاءت حالًا، وصاحب هـذه الحـال   

وهذه الحال مجرورة المحـل، وقـد تقـدم    وهذه الحال مجرورة المحـل، وقـد تقـدم      (عنكم)،(عنكم)،"الكاف" الّتي هي ضمير المخاطب في قوله: "الكاف" الّتي هي ضمير المخاطب في قوله: 

                                                
)؛ حاشية الصبان على شرح األشـموني  )؛ حاشية الصبان على شرح األشـموني  269269/ / 22وهو من  الطَّويل. ولم يذكر قائله انظر: أوضح المسالك (جوهو من  الطَّويل. ولم يذكر قائله انظر: أوضح المسالك (ج  ))1((

اللُّغـة:  اللُّغـة:  ). ). 227227/ / 11)، ضياء السالك إلى أوضح المسالك (ج)، ضياء السالك إلى أوضح المسالك (ج321321/ / 11)؛ الكامل في النَّحو العربي (ج)؛ الكامل في النَّحو العربي (ج177177/ / 11(ج(ج
ـ    ))1((قوله " تسلّيت" تصبرت وتكلفت العزاء والجلد والسلوانقوله " تسلّيت" تصبرت وتكلفت العزاء والجلد والسلوان ا": معناهـا جميعّـ  قوله: " طُر ا": معناهـا جميعّا لسـان العـرب   ا لسـان العـرب   قوله: " طُر

 ).).اا)، (طُر)، (طُر102102//99(ج(ج
وتقول بان الشّيء وتقول بان الشّيء   -وهو االنفصال والبعد والفراقوهو االنفصال والبعد والفراق  –قوله "بينكم" البين قوله "بينكم" البين   ).).270270//22أوضح المسالك إلى ألفية (جأوضح المسالك إلى ألفية (ج  ))2((

منهج السالك في منهج السالك في   ). (بين).). (بين).195195/ / 22لسان العرب (جلسان العرب (ج  ..ونة، إذا انفصل عنه بعد اتصالونة، إذا انفصل عنه بعد اتصالعن الشيء يبين بينًا وبينعن الشيء يبين بينًا وبين
         ).).666666//22الكالم على ألفية ابن مالك (جالكالم على ألفية ابن مالك (ج

 ). ). 2828سورة سبأ (آية:سورة سبأ (آية:  ))3((
 ). ). 270270//22أوضح  المسالك.. (جأوضح  المسالك.. (ج  ))4((
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الحال على صاحبه. وما ورد تقديم الحال على صاحبها المجرور. فقولـه: "طُـرا" حـال مـن     الحال على صاحبه. وما ورد تقديم الحال على صاحبها المجرور. فقولـه: "طُـرا" حـال مـن     

الضمير المجرور بـ"عن" في قوله " عنكم"، وال تأتي " طُرا" إال حاالً، و" عنكم" متعلّق بتسلّيت، الضمير المجرور بـ"عن" في قوله " عنكم"، وال تأتي " طُرا" إال حاالً، و" عنكم" متعلّق بتسلّيت، 

كم" فـ "بين": مضـاف إليـه مجـرور    كم" فـ "بين": مضـاف إليـه مجـرور    و" بعد" ظرف زمان منصوب وهو مضاف، وقوله " بينو" بعد" ظرف زمان منصوب وهو مضاف، وقوله " بين

بالكسرة الظّاهرة. وهو مضاف وضمير المخاطبين (ك) مضاف إليه مبني على الضم في محـل  بالكسرة الظّاهرة. وهو مضاف وضمير المخاطبين (ك) مضاف إليه مبني على الضم في محـل  

. وهناك المزيد من الشَّواهد الواردة في كتاب مـنهج السـالك علـى    . وهناك المزيد من الشَّواهد الواردة في كتاب مـنهج السـالك علـى    ))1((جر، والميم حرف عمادجر، والميم حرف عماد

  الحال.  الحال.  

  سابعا: التَّمييز:سابعا: التَّمييز:

تي ينصبها كلُّ فعٍل متعديا أو غير متعد، وهو آخرها، ولـم  تي ينصبها كلُّ فعٍل متعديا أو غير متعد، وهو آخرها، ولـم  وهو النّوع الثَّامن من المنصوبات الّوهو النّوع الثَّامن من المنصوبات الّ

  ح أن يكون تمييزا. وذلك قوله:ح أن يكون تمييزا. وذلك قوله:و تَمييز، وإنّما رسم ما يصو تَمييز، وإنّما رسم ما يصيأت بحد أو رسمٍ من حيث هيأت بحد أو رسمٍ من حيث ه

  اسم  بمعنى من مبني  نكرة    ينصب  تمييز ا بما فس ره

  )2(م را كشبر  أرض ا وقفيز  ب ر ا        وم ن و ين  ع س ل ا وت 

   نبمعنى م مر. وهو في االصطالح (اسن، وتفسير ومفسز، وتبيين ومبييقال تمييز وممي نبمعنى م مر. وهو في االصطالح (اسن، وتفسير ومفسز، وتبيين ومبييقال تمييز وممي

مبين نكرة)، فاسم جنس، وبمعنى (من) مخرج لما ليس بمعنى كالحال، فإنّه بمعنى في. ومبـين  مبين نكرة)، فاسم جنس، وبمعنى (من) مخرج لما ليس بمعنى كالحال، فإنّه بمعنى في. ومبـين  

محصية". ونكرة مخرج لنحو محصية". ونكرة مخرج لنحو   مخرج السم ال التبرئة، ونحو ذنبا من قوله:" أستغفر اللَّه ذَنْبا لَستُمخرج السم ال التبرئة، ونحو ذنبا من قوله:" أستغفر اللَّه ذَنْبا لَستُ

الحسن وجهه. ثم ما استكمل هذه القيود (ينْصب تمييزا ِلما قَد فَسره) مـن المبهمـات، والمـبهم    الحسن وجهه. ثم ما استكمل هذه القيود (ينْصب تمييزا ِلما قَد فَسره) مـن المبهمـات، والمـبهم    

. وقوله: " نكرة" مخرج للمعارف، فإنَّها ال تكون تمييـزا،  . وقوله: " نكرة" مخرج للمعارف، فإنَّها ال تكون تمييـزا،  ))3((المفتقر للتّمييز نوعان: جملة ومفردالمفتقر للتّمييز نوعان: جملة ومفرد

                                                
 .  .  انظر الهامشانظر الهامش  ،،))227227/ / 11ضياء السالك إلى أوضح المسالك (جضياء السالك إلى أوضح المسالك (ج  ، انظر الهامش،، انظر الهامش،))270270/ / 22(ج(ج  المصدر السابقالمصدر السابق  ))1((
 ).).524524/ / 33المقاصد الشّافية في شرح الخالصة الكافية (جالمقاصد الشّافية في شرح الخالصة الكافية (ج  ))2((
)؛ شرح السـيوطي  )؛ شرح السـيوطي  16211621/ / 44). انظر: ارتشاف الضرب (ج). انظر: ارتشاف الضرب (ج194194/ / 22حاشية الصبان على شرح األشموني (جحاشية الصبان على شرح األشموني (ج  ))3((

 ). ). 292292على ألفية ابن مالك (على ألفية ابن مالك (
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م من الذوات، نحو: أزيد حسن الوجه" إال نصبت الوجه، م من الذوات، نحو: أزيد حسن الوجه" إال نصبت الوجه، وإن كانت أسماء منصوبة مبنية لما أنبهوإن كانت أسماء منصوبة مبنية لما أنبه

  ..))1((فلو قلت: " زيد حسن وجهاً" كان تمييزاً، ألنّه نكرة، هذا هو المذهب الوحيدفلو قلت: " زيد حسن وجهاً" كان تمييزاً، ألنّه نكرة، هذا هو المذهب الوحيد

"مـا  "مـا    ))3((، فأجازوا تعريف التّمييز، واستدلوا بحكاية أبي زيد، فأجازوا تعريف التّمييز، واستدلوا بحكاية أبي زيد))2((وخالفه الكوفيون وابن الطراوةوخالفه الكوفيون وابن الطراوة          

ون الدراهم". وقد تأول البصريون ذلك علـى زيـادة (ال)،   ون الدراهم". وقد تأول البصريون ذلك علـى زيـادة (ال)،   فعلتُ الخمسة عشر الدراهم، والعشرفعلتُ الخمسة عشر الدراهم، والعشر

  .ومن الشّواهد الشّعرية على التّمييز:  .ومن الشّواهد الشّعرية على التّمييز:  ))4((والحكم بانفصال اإلضافة اعتقاد التنكيروالحكم بانفصال اإلضافة اعتقاد التنكير

  : : ))5((ل ُأميةُ بن أبي الصلتل ُأميةُ بن أبي الصلتووقق  ااأولًأولً

  الءى مزيحِ من الشِّمدإلى ر  الءى مزيحِ من الشِّمدإلى ر     بالشِّهاد كرِّ تُلْبالب ابلُب بالشِّهاد كرِّ تُلْبالب ابلُب  

والشّاهد في البيت السابق: اقتران التَّمييز بــ "  والشّاهد في البيت السابق: اقتران التَّمييز بــ "    ، ، " لُباب البر يلبك بالشِّهاد"" لُباب البر يلبك بالشِّهاد"  ::قولهقوله  الشَّاهدالشَّاهدموضع موضع 

أل" في قوله:" البأل" في قوله:" البرفرأى البصريون أن " أل" زائدة للضرورة، وأما الكوفيون فيجيزون تعريـف  " فرأى البصريون أن " أل" زائدة للضرورة، وأما الكوفيون فيجيزون تعريـف  ر "

                                                
عقـاب.  عقـاب.    –وري العلمية للنشـر والتوزيـع   وري العلمية للنشـر والتوزيـع   شرح اللمحة البدرية في علم اللّغة العربية، هادي نهر. دار اليازشرح اللمحة البدرية في علم اللّغة العربية، هادي نهر. دار الياز  ))1((

 ).).186186/ / 22م). (جم). (ج20072007((
(ابن الطراوة): هو سليمان بن محمد بن عبد اهللا السبائي المالقي أبو الحسين، ولد بمالقة، ورحل إلى قرطبـة،  (ابن الطراوة): هو سليمان بن محمد بن عبد اهللا السبائي المالقي أبو الحسين، ولد بمالقة، ورحل إلى قرطبـة،    ))2((

 ). ). 404404/ / 11هـ). انظر: ترجمة بغية الوعاة (جهـ). انظر: ترجمة بغية الوعاة (ج528528توفي بمالقة سنة (توفي بمالقة سنة (
ت بن بشير بن قيس بن زيد بن النّعمان بن الخزرج أبو زيـد األنصـاري،   ت بن بشير بن قيس بن زيد بن النّعمان بن الخزرج أبو زيـد األنصـاري،   (أبو زيد): سعيد بن أوس بن ثاب(أبو زيد): سعيد بن أوس بن ثاب  ))3((

اإلمام المشهور، كان نحويا صاحب تصانيف أدبية ولُغوية، وغلبت عليه اللّغة والنّوادر والغريب روى عـن  اإلمام المشهور، كان نحويا صاحب تصانيف أدبية ولُغوية، وغلبت عليه اللّغة والنّوادر والغريب روى عـن  
 ). ). 3535  -3030/ / 22هـ). انظر: ترجمته في أنباه الرواة (جهـ). انظر: ترجمته في أنباه الرواة (ج215215أبي عمر بن العالء توفي بالبصرة سنة (أبي عمر بن العالء توفي بالبصرة سنة (

 ). ). 189189/ / 22شرح اللُّمحة البدرِية (جشرح اللُّمحة البدرِية (ج  ))4((
البيت من الوافر ألمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف بن عقْدة بن غيرة بن قسي، وقسي هو ثقيـف  البيت من الوافر ألمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف بن عقْدة بن غيرة بن قسي، وقسي هو ثقيـف    ))5((

بن منية. ُأمه رقَية بنت عبد شمس بن عبد مناف. كان أمية يعمل في التّجارة بين الشّام واليمن، ثـم تزهـد   بن منية. ُأمه رقَية بنت عبد شمس بن عبد مناف. كان أمية يعمل في التّجارة بين الشّام واليمن، ثـم تزهـد   
بس المسموح ونبذ عبادة األوثان، وحرم على نفسه الخمرة، قرأ الكتب المتقدمة من كتب اهللا عـز  بس المسموح ونبذ عبادة األوثان، وحرم على نفسه الخمرة، قرأ الكتب المتقدمة من كتب اهللا عـز  وتسلّه، ولوتسلّه، ول

؛ تكبد ؛ تكبد وجل. وكان يخبر بأن نبيا يبعثُ قد أطّل زمانه ويؤمل أن يكون هو ذلك فلما بلغة بعثة النّبي محمد وجل. وكان يخبر بأن نبيا يبعثُ قد أطّل زمانه ويؤمل أن يكون هو ذلك فلما بلغة بعثة النّبي محمد 
س له مقاييس فنّية، يعكس فيه آراءه العقائديـة  س له مقاييس فنّية، يعكس فيه آراءه العقائديـة  وأغمي عليه. وكفر به جسدا شعره أشبه باآلراء المنثورة، وليوأغمي عليه. وكفر به جسدا شعره أشبه باآلراء المنثورة، ولي

شعره قال: من لسانه وكَفَر قلبه. انظر: معجـم  شعره قال: من لسانه وكَفَر قلبه. انظر: معجـم    التّوحيدية التي تشبه العقيدة اإلسالمية، ولما أنشد الرسول التّوحيدية التي تشبه العقيدة اإلسالمية، ولما أنشد الرسول 
اللُّغة: قوله: "ردح": جمـع رداح، ودوحـةٌ رداح: عظيمـة. وجفنَـة رداح:     اللُّغة: قوله: "ردح": جمـع رداح، ودوحـةٌ رداح: عظيمـة. وجفنَـة رداح:     ). ). 3939  -3838الشّعراء الجاهلين (الشّعراء الجاهلين (

وقوله: " الشَّيزى" شجرة يقال لها اآلبنوس، وقوله: " الشَّيزى" شجرة يقال لها اآلبنوس،   ) (ردع). ) (ردع). 132132/ / 66لسان العرب (جلسان العرب (جانظر: انظر:   ة، والجمع ردح.ة، والجمع ردح.عظيمعظيم
: شجر تتّخذ منه الجِفان، وأراد الجفاف أربابها الذين كانوا يطعمون فيها قُتلُوا ببـدر،  : شجر تتّخذ منه الجِفان، وأراد الجفاف أربابها الذين كانوا يطعمون فيها قُتلُوا ببـدر،  ويقال الساسم، والشّيزىويقال الساسم، والشّيزى

  )( شَـيز). )( شَـيز). 174174/ / 88(ج(ج  انظر: المصدر السابقانظر: المصدر السابقوألقوا في القَليب، فهو ترثيهم وسمى الجِفان شيزى باسم أصلها.وألقوا في القَليب، فهو ترثيهم وسمى الجِفان شيزى باسم أصلها.
   ..) (شمعل).) (شمعل).134134/ / 88ابق (ج ابق (ج سسمصدر المصدر الالالوالمشمعل: المتفرقَ والسريع والمشمعل: المتفرقَ والسريع 
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بالقالب وتأويلهـا علـى زيـادة    بالقالب وتأويلهـا علـى زيـادة    التّمييز. والجواب أن هذه المواضع شاذّة، فوجب تأويلها لتلتحق التّمييز. والجواب أن هذه المواضع شاذّة، فوجب تأويلها لتلتحق 

  ..))1(((أل). ويحمل قوله: (الباب البر) أن يكون مفعوالً بعد إسقاط الخافض أي:" بلباب البر"(أل). ويحمل قوله: (الباب البر) أن يكون مفعوالً بعد إسقاط الخافض أي:" بلباب البر"

وذهب الكوفيون إلى جواز تعريفه. والصحيح ما أشار إليه النّاظم مـن لـزوم التّنكيـر    وذهب الكوفيون إلى جواز تعريفه. والصحيح ما أشار إليه النّاظم مـن لـزوم التّنكيـر    

يكون بيانًا لما استبهم، وهـذا المعنـى   يكون بيانًا لما استبهم، وهـذا المعنـى   بالقياس والسماع. أما القياس: فإن التّمييز إنَّما وضعه أن بالقياس والسماع. أما القياس: فإن التّمييز إنَّما وضعه أن 

تَكَلّف تأبـاه حكمـة   تَكَلّف تأبـاه حكمـة     ىىل إلى التّعريف من غير حاجة إلل إلى التّعريف من غير حاجة إليمكن مع التّنكير، وإذا كان كذلك فالعدويمكن مع التّنكير، وإذا كان كذلك فالعدو

العرب، وأيضا فإن التّمييز لم يوضع ليخبر عنه أصالً، والتّعريف إنَّما يدخل علـى االسـم مـن    العرب، وأيضا فإن التّمييز لم يوضع ليخبر عنه أصالً، والتّعريف إنَّما يدخل علـى االسـم مـن    

خْبحيثُ تحصل الفائدة باإلخبار عنه، فما يخْبعنه ال حاجة إلى تعريفه، ولذلك لم يصـح تعريـف   حيثُ تحصل الفائدة باإلخبار عنه، فما ي عنه ال حاجة إلى تعريفه، ولذلك لم يصـح تعريـف   ر ر

    ـا لـو صـحا على الحال، وأيضف قياسا هو تفسير لمبهم، فلم يحتج إلى التْعرياألفعال، وأيض    ـا لـو صـحا على الحال، وأيضف قياسا هو تفسير لمبهم، فلم يحتج إلى التْعرياألفعال، وأيض

تعريفه لصح إضماره، لكن إضماره ال يصح ولم يأت في كالمهم _أعني مضمرا_ فثبت أنّـه ال  تعريفه لصح إضماره، لكن إضماره ال يصح ولم يأت في كالمهم _أعني مضمرا_ فثبت أنّـه ال  

  .  .  ))2((يصح تعريفهيصح تعريفه

ا يصح إذا عضده السماع، والسماع موجود بخالف ما زعـم، فقـد   ا يصح إذا عضده السماع، والسماع موجود بخالف ما زعـم، فقـد   فإن قيل: القياس إنمفإن قيل: القياس إنم

. . ))3(({ ِإالَّ مـن سـفه َنْفسـه}   { ِإالَّ مـن سـفه َنْفسـه}   قالت العرب:" غَبِن فالن رأيه، ووجع بطنَه ورأسه". وفي القرآن الكريم:قالت العرب:" غَبِن فالن رأيه، ووجع بطنَه ورأسه". وفي القرآن الكريم:

  ..))4(((تهراقُ الدماء). وجاء في كالمهم: قبضتُّ الخمسةَ عشر الدرهم(تهراقُ الدماء). وجاء في كالمهم: قبضتُّ الخمسةَ عشر الدرهم وفي الحديث:وفي الحديث:

  الكسائي:" هو أحسن النّاس هاتين، يريد عينين. وأنشد السيرافي:الكسائي:" هو أحسن النّاس هاتين، يريد عينين. وأنشد السيرافي:  وقالوقال

  بكر عن عمروبكر عن عمرو  رأيتُك لما أن عرفت جالدنا      رضيتَ وطبت النّفس يارأيتُك لما أن عرفت جالدنا      رضيتَ وطبت النّفس يا    

                                                
   ).).757757//22منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج  ).).189189//22شرح اللّمحة البدرية (جشرح اللّمحة البدرية (ج    ))1((
     ).).757757//22منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج  ).).526526//33المقاصد الشّافية (جالمقاصد الشّافية (ج    ))2((
 ). ). 130130سورة البقرة (سورة البقرة (  ))3((
 ). ). 526526/ / 33المقاصد الشّافية (جالمقاصد الشّافية (ج  ))4((
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         لَّ علـى أنبمثل هـذا كثيـر، فـد ماعه، والسهجا قالوا: مررتُ برجل حسنٍ ووأيض     لَّ علـى أنبمثل هـذا كثيـر، فـد ماعه، والسهجا قالوا: مررتُ برجل حسنٍ ووأيض

: إن ما فيه األلف والالم عند البصـريين محمـول   : إن ما فيه األلف والالم عند البصـريين محمـول   التّعريف في التّمييز جائز. فالجواب أن يقالالتّعريف في التّمييز جائز. فالجواب أن يقال

  .  .  ))1((على زيادة األلف والالمعلى زيادة األلف والالم

  ))2((ل الشَّاعر:ل الشَّاعر:ووقق  ثانياثانيا

  ..))3((  وما كان نَفسا بالفراق تطيبوما كان نَفسا بالفراق تطيب  أتهجر لَيلى بالفراق حبِيبها  أتهجر لَيلى بالفراق حبِيبها  

" وما كَان نفسا بِالفراق تطيب"،  واستُشْهِد به على تقديم التّمييز على عامله " وما كَان نفسا بِالفراق تطيب"،  واستُشْهِد به على تقديم التّمييز على عامله موضع الشَّاهد قوله:موضع الشَّاهد قوله:

الفعل المتصرف. واختلف الكوفيون في جواز تقديمِ التّمييز إذا كان العامل فيه فعـالً متصـرفًا   الفعل المتصرف. واختلف الكوفيون في جواز تقديمِ التّمييز إذا كان العامل فيه فعـالً متصـرفًا   

أبـو  أبـو    نحو" تَصبب زيد عرقًا، وتفَقَّأ الكبش شحما": فذهب بعضهم إلى جوازه، ووافقهم على ذلـك نحو" تَصبب زيد عرقًا، وتفَقَّأ الكبش شحما": فذهب بعضهم إلى جوازه، ووافقهم على ذلـك 

  ..))4((عثمان المازني وأبو العباس المبرد من البصريين. وذهب أكثر البصريين إلى أنّه ال يجوزعثمان المازني وأبو العباس المبرد من البصريين. وذهب أكثر البصريين إلى أنّه ال يجوز

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على جواز التّقديم النّقل والقياس. أما النّقـل فقـد   أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على جواز التّقديم النّقل والقياس. أما النّقـل فقـد   

  الشَّاعر:الشَّاعر:  في قولفي قولجاء ذلك في كالمهم، جاء ذلك في كالمهم، 

  وما كَان نَفْسا بالفراق تَطيب  وما كَان نَفْسا بالفراق تَطيب                            أتَهجر سلَمى بالفراق حبِيبها  أتَهجر سلَمى بالفراق حبِيبها      

   ألن "مه على العامل فيه وهـو " تطيـبا" على التّمييز، وقدليل أنَّه  نصب " نَفْسالد هجو   ألن "مه على العامل فيه وهـو " تطيـبا" على التّمييز، وقدليل أنَّه  نصب " نَفْسالد هجو

  ..))5((التّقدير فيه: وما كان الشّأن والحديثُ تطيب سلمى نفسا؛ فدلَّ على جوازهالتّقدير فيه: وما كان الشّأن والحديثُ تطيب سلمى نفسا؛ فدلَّ على جوازه

                                                
 ). ). 528528  -527527/ / 33ية (جية (جالمقاصد الشّافالمقاصد الشّاف    ))1((
). وقيـل  ). وقيـل  421421/ / 11البيت من الطّويل، وقد نسب ألكثر من شاعر: فهو ألعشى همدان في المقاصد النَّحوية (جالبيت من الطّويل، وقد نسب ألكثر من شاعر: فهو ألعشى همدان في المقاصد النَّحوية (ج  ))2((

)؛ )؛ 824824/ / 22هو للمخيل السعدي، واسمه ربيع بن ربيعة بن مالك، انظر: اإلنصاف فـي مسـائل الخـالف (ج   هو للمخيل السعدي، واسمه ربيع بن ربيعة بن مالك، انظر: اإلنصاف فـي مسـائل الخـالف (ج   
 ). ). 201201/ / 11حاشية الصبان على  شرح األشموني (جحاشية الصبان على  شرح األشموني (ج

ى عاشقَها في الفراق، وما كان الشَّأن تطيب ليلى نفسا بـالفراق، والمـراد بالحبيـب هنـا     ى عاشقَها في الفراق، وما كان الشَّأن تطيب ليلى نفسا بـالفراق، والمـراد بالحبيـب هنـا     المعنى: أتهجر ليلالمعنى: أتهجر ليل  ))3((
 ). ). 422422/ / 22المقاصد النّحوية (جالمقاصد النّحوية (ج  . انظر:. انظر:المحب، وهو العاشقالمحب، وهو العاشق

). (القـول  ). (القـول  120120). انظر مسألة (). انظر مسألة (829829/ / 22اإلنصاف في مسائل الخالف بين النّحويين والبصريين والكوفيين (جاإلنصاف في مسائل الخالف بين النّحويين والبصريين والكوفيين (ج  ))4((
   ).).774774//22منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج  إذا كان العامل فعالً متصرفًا).إذا كان العامل فعالً متصرفًا).في تقديم التّمييز في تقديم التّمييز 

 ). ). 830830/ / 22اإلنصاف في مسائل الخالف (جاإلنصاف في مسائل الخالف (ج  ))5((
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متصرف؛ فجاز تقديم معموله عليه كسـائر األفعـال   متصرف؛ فجاز تقديم معموله عليه كسـائر األفعـال   وأما القياس فألن هذا العامل فعل وأما القياس فألن هذا العامل فعل 

الفعل لم فة، أال ترى أنالمتصرالفعل لم فة، أال ترى أنفًاالمتصرفًاا كان متصرا"    -ا كان متصرعمـر ديز برا"  نحو قولك:" ضعمـر ديز برنحو قولك:" ض–     مجـاز تَقـد   مجـاز تَقـد

معموله عليه، نحو" عمرا ضرب زيد"، ولهذا فإنّه يجوز تقديم الحال على العامل فيهـا إذا كـان    معموله عليه، نحو" عمرا ضرب زيد"، ولهذا فإنّه يجوز تقديم الحال على العامل فيهـا إذا كـان    

فعالً متصرفًا نحو" راكبفنالحظ في القياس أنه يجوز تقديم معمول التمييز عليـه،  . فنالحظ في القياس أنه يجوز تقديم معمول التمييز عليـه،  ))1((ا جاء زيد" ا جاء زيد" فعالً متصرفًا نحو" راكب .

  مثل سائر األفعال المتصرفة.  مثل سائر األفعال المتصرفة.  

وقالوا: وال يجوز أن يقال: " تقديم الحال على العامل فيها ال يجوز عنـدكم وال تقولـون   وقالوا: وال يجوز أن يقال: " تقديم الحال على العامل فيها ال يجوز عنـدكم وال تقولـون   

اس يقتضـي أن  اس يقتضـي أن  به، فكيف لكم االستدالل بما ال يجوز عندكم، وال تقولون به؟" ألنا نقول: كان القيبه، فكيف لكم االستدالل بما ال يجوز عندكم، وال تقولون به؟" ألنا نقول: كان القي

يجوز تقديم الحال على العامل فيها، إذا كان فعالً متصرفًا، إلّا أنّه لم يجز لدليل دل عليه، وذلـك  يجوز تقديم الحال على العامل فيها، إذا كان فعالً متصرفًا، إلّا أنّه لم يجز لدليل دل عليه، وذلـك  

  ..))2((لما يؤدي إليه من تقديم المضمر على المظهرلما يؤدي إليه من تقديم المضمر على المظهر

فيتّضح من قولهم عدم جواز تقديم الحال على العامل؛ وذلـك ألن القيـاس يقتضـي أن    فيتّضح من قولهم عدم جواز تقديم الحال على العامل؛ وذلـك ألن القيـاس يقتضـي أن    

ذا كان فعالً متصرفًا وبسبب وجود دليل ذهبوا إلى عـدم جـواز   ذا كان فعالً متصرفًا وبسبب وجود دليل ذهبوا إلى عـدم جـواز   يجوز تقديم الحال على العامل إيجوز تقديم الحال على العامل إ

  تقدمه. وما يؤدي إليه من تقديم المضمر على المظهر.  تقدمه. وما يؤدي إليه من تقديم المضمر على المظهر.  

وأما البصريون، فاحتجوا بأن قالوا: إنّما قلنا إنّه ال يجوز تقديمه على العامل فيه، وذلـك  وأما البصريون، فاحتجوا بأن قالوا: إنّما قلنا إنّه ال يجوز تقديمه على العامل فيه، وذلـك  

يد عرقًا، وتفقّـأ الكـبش شـحما" أن    يد عرقًا، وتفقّـأ الكـبش شـحما" أن    ا ترى أنّك إذا قلت " تصبب زا ترى أنّك إذا قلت " تصبب زلَلَألنّه هو الفاعل في المعنى، َأألنّه هو الفاعل في المعنى، َأ

المتصبب هو العرق والمتفقّئ هو الشّحم، وكذلك لو قلت: "حسن زيد غالما، ودابة"، لم يكن لـه  المتصبب هو العرق والمتفقّئ هو الشّحم، وكذلك لو قلت: "حسن زيد غالما، ودابة"، لم يكن لـه  

حظ في الفعل من جهة المعنى، بل الفاعل في المعنى هو الغالم والدابة، فلما كان هو الفاعل فـي  حظ في الفعل من جهة المعنى، بل الفاعل في المعنى هو الغالم والدابة، فلما كان هو الفاعل فـي  

ا. قالوا: وال يلزم على كالمنا الحاُل حيـث يجـوز   ا. قالوا: وال يلزم على كالمنا الحاُل حيـث يجـوز   المعنى لم يجز تقديمه، كما لو كان فاعالً لفظًالمعنى لم يجز تقديمه، كما لو كان فاعالً لفظً

تقديمها على العامل فيها نحو" راكبا جاء زيد" فإن راكبا فاعل في المعنى ومع هذا يجوز تقديمه؛ تقديمها على العامل فيها نحو" راكبا جاء زيد" فإن راكبا فاعل في المعنى ومع هذا يجوز تقديمه؛ 

                                                
 ). ). 830830/ / 22سابق (جسابق (جمصدر المصدر الالال  ))1((
 ))830830/ / 22(ج(جنفسه نفسه   ))2((
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ألن نقول: الفرق بينهما ظاهر، وذلك ألنّك إذا قلت" جاء زيد راكبا" فزيـد هـو الفاعـل لفظًـا     ألن نقول: الفرق بينهما ظاهر، وذلك ألنّك إذا قلت" جاء زيد راكبا" فزيـد هـو الفاعـل لفظًـا     

من جهة اللفظ والمعنى صار "راكبا " بمنزلة المفعول المختص من جهة اللفظ والمعنى صار "راكبا " بمنزلة المفعول المختص ومعنى، وإذا استوفى الفعل فاعله ومعنى، وإذا استوفى الفعل فاعله 

الستيفاء الفعل فاعله من كل وجه، فجاز تقديمه كالمفعول نحو"عمرا ضرب زيد"، بخالف التّمييز الستيفاء الفعل فاعله من كل وجه، فجاز تقديمه كالمفعول نحو"عمرا ضرب زيد"، بخالف التّمييز 

؛ فإنّك إذا قلت " تصبب زيد عرقًا، وتفقّأ الكبش شحما، وحسن زيد غالما" لم يكن هو الفاعل في ؛ فإنّك إذا قلت " تصبب زيد عرقًا، وتفقّأ الكبش شحما، وحسن زيد غالما" لم يكن هو الفاعل في 

المعنى هو العرق والشّحم، فلم يكن عرقًا وشحما وغالما بمنزلة المفعـول  المعنى هو العرق والشّحم، فلم يكن عرقًا وشحما وغالما بمنزلة المفعـول    المعنى، بل الفاعل فيالمعنى، بل الفاعل في

من هذا الوجه؛ ألن الفعل استوفى فاعله لفظًا ال معنى، فلم يجز تقديمه، كما جاز تقديم الفاعـل،  من هذا الوجه؛ ألن الفعل استوفى فاعله لفظًا ال معنى، فلم يجز تقديمه، كما جاز تقديم الفاعـل،  

وكذلك قولهم" امتأل ماء اإلناء" فإنّه وإن لم يكن مثل "تصبب زيد عرقًا"، ألنّه ال يمكن أن تقول:" وكذلك قولهم" امتأل ماء اإلناء" فإنّه وإن لم يكن مثل "تصبب زيد عرقًا"، ألنّه ال يمكن أن تقول:" 

متأل ماء اإلناء" كما يمكن أن تقول:" تصبب عرقُ زيد" إلّا أنّه لما كان يمأل اإلناء كـان فـاعالً   متأل ماء اإلناء" كما يمكن أن تقول:" تصبب عرقُ زيد" إلّا أنّه لما كان يمأل اإلناء كـان فـاعالً   اا

  ..))1((على الحقيقةعلى الحقيقة

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين على ما استدلّوا به من قول الشّـاعر، فـإن الروايـة    وأما الجواب عن كلمات الكوفيين على ما استدلّوا به من قول الشّـاعر، فـإن الروايـة    

حجة فيه، ولئن سلمنا صـحة  حجة فيه، ولئن سلمنا صـحة  الصحيحة خبر إن. فقوله:" وما كان نَفسي بالفراق تطيب"، فذلك ال الصحيحة خبر إن. فقوله:" وما كان نَفسي بالفراق تطيب"، فذلك ال 

ما رويتموه فنقول: نصب " نفسا" بفعل مقدر، كأنّه قال أعني نفسا، على التّمييز، ولو قـدرنا مـا   ما رويتموه فنقول: نصب " نفسا" بفعل مقدر، كأنّه قال أعني نفسا، على التّمييز، ولو قـدرنا مـا   

ذكرتموه، فإنّما جاء في الشّعر قليالً على طريق الشّذوذ، فال يكون فيه حجه، وأما قولهم: " إنّـه  ذكرتموه، فإنّما جاء في الشّعر قليالً على طريق الشّذوذ، فال يكون فيه حجه، وأما قولهم: " إنّـه  

ال المتصرفة". والفرق بينهمـا واضـح ألن   ال المتصرفة". والفرق بينهمـا واضـح ألن   فعل متصرف فجاز تقديم معموله عليه كسائر األفعفعل متصرف فجاز تقديم معموله عليه كسائر األفع

المنصوب في" ضرب زيد عمرا" منصوب لفظًا ومعنى، وأما المنصوب في نحو: " تصبب زيـد  المنصوب في" ضرب زيد عمرا" منصوب لفظًا ومعنى، وأما المنصوب في نحو: " تصبب زيـد  

  ..))2((عرقًا"؛ فإنّه، وإن لم يمكن فاعالً لفظًا فإنّه فاعل معنى. فظهر الفرق بينهماعرقًا"؛ فإنّه، وإن لم يمكن فاعالً لفظًا فإنّه فاعل معنى. فظهر الفرق بينهما

ييز على عامله وإن كـان  ييز على عامله وإن كـان  ذهب سيبويه وجمهور البصريين والكوفيين إلى منع تقديم التّمذهب سيبويه وجمهور البصريين والكوفيين إلى منع تقديم التّم

فعالً متصرفًا، وذلك ألنّه في الغالب محول عن فاعل، فكما ال يصح تقديم الفاعل على فعلـه ال  فعالً متصرفًا، وذلك ألنّه في الغالب محول عن فاعل، فكما ال يصح تقديم الفاعل على فعلـه ال  

                                                
 ). ). 831831  -830830/ / 11اإلنصاف في مسائل الخالف (جاإلنصاف في مسائل الخالف (ج  ))1((
 ). ). 831831/ / 22(ج(ج  المصدر السابقالمصدر السابق  ))2((
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يصح هنا، وأنّه قد أوهن بزوال رفعه وإلحاقه بالفضالت، فال يزاد وهنًا بتقديمـه علـى الفعـل،    يصح هنا، وأنّه قد أوهن بزوال رفعه وإلحاقه بالفضالت، فال يزاد وهنًا بتقديمـه علـى الفعـل،    

لك؛ ألن الفعل عامٌل قـوي  لك؛ ألن الفعل عامٌل قـوي  وذهب المازني، والكسائي، والمبرد، والجرمي إلى جواز تقديمه، وذوذهب المازني، والكسائي، والمبرد، والجرمي إلى جواز تقديمه، وذ

. وعلى الكالم السابق فإن . وعلى الكالم السابق فإن ))1((وليس فاعالً في اللّفظ ال موجب لهوليس فاعالً في اللّفظ ال موجب له  –بالتّصرف، فمنع تقديم معموله بالتّصرف، فمنع تقديم معموله 

)، )، 120120ابن األنباري عقد لهذا الخالف مسألة بين فيها أدلة كل فريق وحجتـه وهـي المسـألة (   ابن األنباري عقد لهذا الخالف مسألة بين فيها أدلة كل فريق وحجتـه وهـي المسـألة (   

اوي. اوي. سسالباتّ، ولم يعبر بما يدل على التَّالباتّ، ولم يعبر بما يدل على التَّ  والشّارح كأنّه أراد الجمع بين المذهبين؛ إذ لم يقل بالمنعوالشّارح كأنّه أراد الجمع بين المذهبين؛ إذ لم يقل بالمنع

  وأما موضع الشَّاهد في قول الشّاعر:  وأما موضع الشَّاهد في قول الشّاعر:  

قوله " نفسا" فإنّه تمييز، وقد تقدم على عامله" تطيب" وفي بعـض الروايـات " سـلمى"    قوله " نفسا" فإنّه تمييز، وقد تقدم على عامله" تطيب" وفي بعـض الروايـات " سـلمى"    

موضع "ليلى" وفي بعضها " كاد" موضع " كان"، وفي بعضها" يطيب" " موضع" " تطيب"، وبهذا موضع "ليلى" وفي بعضها " كاد" موضع " كان"، وفي بعضها" يطيب" " موضع" " تطيب"، وبهذا 

  ..))2((تج الفريق القائل بجواز تقديم التّمييز على عامله، إذا كان فعالً متصرفًاتج الفريق القائل بجواز تقديم التّمييز على عامله، إذا كان فعالً متصرفًاالبيت ونحوه احالبيت ونحوه اح

واالستشهاد في البيت، وفقًا لما تقدم، في قوله: "نفسا"، فإنّه تمييز عن قولـه:" تطيـب"،   واالستشهاد في البيت، وفقًا لما تقدم، في قوله: "نفسا"، فإنّه تمييز عن قولـه:" تطيـب"،   

وتقدم عليه، والقياس: تطيب نفسا، وهذا قد جوزه الكوفيون والمازني والمبرد، وتبعهم ابن مالـك  وتقدم عليه، والقياس: تطيب نفسا، وهذا قد جوزه الكوفيون والمازني والمبرد، وتبعهم ابن مالـك  

  هور.  هور.  والجموالجم

  قول الشّاعر:  قول الشّاعر:    ومن الشَّواهد على ذلك أيضاومن الشَّواهد على ذلك أيضا

  ..))3((وداعي المنُونِ ينَادي جِهارا وداعي المنُونِ ينَادي جِهارا    أنفْسا تَطيب بِنَيِل المنى  أنفْسا تَطيب بِنَيِل المنى  

  وقول ربيعة بن مقروم الضبِي:  وقول ربيعة بن مقروم الضبِي:  

  تُثير عجاجا بالسنابِك أصهبا.  تُثير عجاجا بالسنابِك أصهبا.      ووارِدة كَأنّها عصب القَطا  ووارِدة كَأنّها عصب القَطا  

                                                
 ). انظر (الهامش).  ). انظر (الهامش).  436436/ / 11رشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك (جرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك (جإإ  ))1((
قوله:" أتهجر" الهمزة لالسـتفهام. و" تهجـر" فعـل    قوله:" أتهجر" الهمزة لالسـتفهام. و" تهجـر" فعـل    اإلعراب: اإلعراب: ). انظر (الهامش). ). انظر (الهامش). 437437/ / 11(ج(ج  المرجع السابقالمرجع السابق  ))2((

وما كـان"  وما كـان"  مضارع، "ليلى" فاعل، وقوله: " حبيبها" مفعول به. قوله: "للفرق" في محل النّصب على التّعليل. " مضارع، "ليلى" فاعل، وقوله: " حبيبها" مفعول به. قوله: "للفرق" في محل النّصب على التّعليل. " 
ما: نافية، واسم كان هو ضمير الشّأن المستتر فيه، وخبرها " قطب"، " نفسا" نصب على التّمييز. و "بالفراق" ما: نافية، واسم كان هو ضمير الشّأن المستتر فيه، وخبرها " قطب"، " نفسا" نصب على التّمييز. و "بالفراق" 

 ).).422422/ / 22يتعلق بتطيب المقاصد النّحوية (جيتعلق بتطيب المقاصد النّحوية (ج
 ). ). 782782/ / 22منهج السالك (جمنهج السالك (ج    ))3((
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  ..))1((كَميشٍ إذا عطْفاه ماء تَحلَّباكَميشٍ إذا عطْفاه ماء تَحلَّبا    رددتُ بِمثْل السيد نَهد مقَلَّصِ  رددتُ بِمثْل السيد نَهد مقَلَّصِ  

فاالستشهاد في البيت الثّالث بقوله "نفسا"؛ إذ نصب على التّمييز، وقد قدم على عامله، فاالستشهاد في البيت الثّالث بقوله "نفسا"؛ إذ نصب على التّمييز، وقد قدم على عامله،       

وفيه الخالف الّذي تقدمتْ  م، وكذلك األمر في قول ربيعة (ماء) فإنّه نصب على التّمييز، وم، وكذلك األمر في قول ربيعة (ماء) فإنّه نصب على التّمييز، ووفيه الخالف الّذي تقدمتْ  قد تَقَـدقد تَقَـد

  ..))2((على عامله وفيه خالف ذكرناهعلى عامله وفيه خالف ذكرناه

                                                
 ). ). 782782/ / 22(ج(ج  منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالكمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك  ))1((
) توضيح المقاصد ) توضيح المقاصد 403403/ / 11)؛ الكامل في قواعد العربية نحوها وصرفها (ج)؛ الكامل في قواعد العربية نحوها وصرفها (ج425425/ / 22صد النّحوية (جصد النّحوية (جانظر: المقاانظر: المقا  ))2((

 ). ). 351351دار الجبل (دار الجبل (  –)، شرح ألفية ابن مالك )، شرح ألفية ابن مالك 186186/ / 11والمسالك (جوالمسالك (ج
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  الثالفصل الث 

  عري في المجروراتاهد الش الش 

وهي:" الكلمات الواقعة بعد حروف الجر. والكلمـات  وهي:" الكلمات الواقعة بعد حروف الجر. والكلمـات    ةةوالمجرورات في اللّغة العربية ثالثوالمجرورات في اللّغة العربية ثالث              

  .  .  ))1((  مجرورات (هي التّوابع)مجرورات (هي التّوابع)للللالمضاف إليه. والكلمات التّابعة المضاف إليه. والكلمات التّابعة الواقعة في موقع الواقعة في موقع 

  حروف الجر:  حروف الجر:    ::المجروراتالمجروراتأولًا: أولًا: 

  ::ابن مالكابن مالك  قولقول  ، يجمهعا، يجمهعاحروف الجر عشرون حرفًاحروف الجر عشرون حرفًا

ههاكاك  ححروفُوفُر  الجوهي:وهي:  رِّرِّالج  ممنن  إلى         حلَلَى خَى خَتَّتَّإلى         حا حا حاشا عاشا عدا في عدا في عنن  علىلىع  

ـ ـا ول  والكاف     ا        ــتواو  و ي ك  ام الل  ب ر  ذ ن م  ذ م     )2(تىوم  ل ع والب

      الكالم على ثالثة منها في باب االستثناء، وهي: "خال" و"عدا" و"حاشا".وتقد م 

هذه الحروف كلّها مستَوية في االختصاص باألسماء، والدخول عليها لمعان في غيرهـا،  هذه الحروف كلّها مستَوية في االختصاص باألسماء، والدخول عليها لمعان في غيرهـا،  

غالبا. ولم تعمل الرفـع  غالبا. ولم تعمل الرفـع    فاستحقت أن تعمل؛ ألن كل ما الزم شيًئا، وهو خارج من حقيقته أثّر فيهفاستحقت أن تعمل؛ ألن كل ما الزم شيًئا، وهو خارج من حقيقته أثّر فيه

  .  .  ))3((العمدة به، وال النّصب، إلبهام إهمال الحرف، فتعين الجرالعمدة به، وال النّصب، إلبهام إهمال الحرف، فتعين الجر  اءاءئثئثالستالست

: " متى" في لُغة هـذَيل، وهـي بمعنـى (مـن)     : " متى" في لُغة هـذَيل، وهـي بمعنـى (مـن)     ، فهي، فهيالثَّالثة الشَّاذةالثَّالثة الشَّاذة  حروف الجرحروف الجر  وأماوأما

االبتدائية. و"لَعلَّ" في لغة عقَيل. و"كي" فتكون حرف جر في موضعين: أحـدهما: قـولهم فـي    االبتدائية. و"لَعلَّ" في لغة عقَيل. و"كي" فتكون حرف جر في موضعين: أحـدهما: قـولهم فـي    

كَيمه؟" بمعنى: ِلمه؟ "فكي" هنا حرف جر، دخل على "مـا" فحـذفت   كَيمه؟" بمعنى: ِلمه؟ "فكي" هنا حرف جر، دخل على "مـا" فحـذفت   االستفهام عن علة الشّيء:" االستفهام عن علة الشّيء:" 

                                                
التّمهيد في النَّحو والصرف، محمد مصطفى رضوان، عبد اهللا درويش، محمد الترنجي، منشـورات جامعـة   التّمهيد في النَّحو والصرف، محمد مصطفى رضوان، عبد اهللا درويش، محمد الترنجي، منشـورات جامعـة     ))1((

 ). ). 423423ازي (ازي (بنغبنغ  –قاربوس قاربوس 
 ). ). 788788//33منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج  ))2((
حاشية الصـبان علـى شـرح    حاشية الصـبان علـى شـرح      ::)؛ انظر)؛ انظر354354بيروت)، (بيروت)، (  –شرح ألفية ابن مالك البن الناظم (ط. دار الجيل شرح ألفية ابن مالك البن الناظم (ط. دار الجيل   ))3((

 ). ). 204204/ / 11األشموني (جاألشموني (ج
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ا. والثّاني: قولهم "جئتُ كي تفعـل" بمعنـى: ألن تفعـل، "فـأن"     ا. والثّاني: قولهم "جئتُ كي تفعـل" بمعنـى: ألن تفعـل، "فـأن"     قفًقفًألفها، وزيدت هاء السكت وألفها، وزيدت هاء السكت و

  قول الشَّاعر:  قول الشَّاعر:  ، ، .  ومن الشّواهد عليها.  ومن الشّواهد عليها))1((كَي"كَي"""  بِـبِـ  ضمرة والفعل بعدها في موضع جرضمرة والفعل بعدها في موضع جرالمالم

  ..))2((رِيم رِيم بشيء أن ُأمكُم شَبشيء أن ُأمكُم شَ    علَينا  علَينا  فَضلَكُم فَضلَكُم   لعلَّ اِهللالعلَّ اِهللا

. والجر لغة . والجر لغة ))3((الشّاهد فيه: قوله: "لعل" حيث استعملها حرف جر، فجر بها االسم الكريم الشّاهد فيه: قوله: "لعل" حيث استعملها حرف جر، فجر بها االسم الكريم 

" لعل" هنا حـرف  " لعل" هنا حـرف  فقوله : فقوله :     ))4((  عقيل، ومعناها التّرجي، وتعرب حرف جر زائدا، وما بعدها مبتدأعقيل، ومعناها التّرجي، وتعرب حرف جر زائدا، وما بعدها مبتدأ

" اهللا" وهي لغة عقيل. ويجوز في المه األولى اإلثبـات والحـذف،   " اهللا" وهي لغة عقيل. ويجوز في المه األولى اإلثبـات والحـذف،     الجاللةالجاللة  جر، فلذلك جر لفظجر، فلذلك جر لفظ

في في   وفي المه الثّانية الفتح والكسر على لغتهم. قوله:" فضلكم": جملة من الفعل والفاعل والمفعولوفي المه الثّانية الفتح والكسر على لغتهم. قوله:" فضلكم": جملة من الفعل والفاعل والمفعول

ستنتج أنّه استَشْهد بقوله: "لعّل" هنا على كونـه  ستنتج أنّه استَشْهد بقوله: "لعّل" هنا على كونـه  نن. . ))5((..........محل رفع خبر المبتدأ لفظ الجاللة "اهللا"محل رفع خبر المبتدأ لفظ الجاللة "اهللا"

، ومـن  ، ومـن  ))6((ر. وهي على لغة عقيل. فتأتي "متى" حرف جر بمعنى (من) في لغة هـذيل ر. وهي على لغة عقيل. فتأتي "متى" حرف جر بمعنى (من) في لغة هـذيل حرف جحرف ج

  :  :  ))7((قول الشّاعرقول الشّاعر  الشّواهد الشّعرية عليهاالشّواهد الشّعرية عليها

  ))8((  متَى لُججِ خُضرٍ لَهن نَِئيجمتَى لُججِ خُضرٍ لَهن نَِئيج    شَرِبن بِماء البحرِ، ثُم تَرفَّعتْ  شَرِبن بِماء البحرِ، ثُم تَرفَّعتْ  

  

  

                                                
 ). ). 354354بيروت)، (بيروت)، (  –شرح ألفية ابن مالك البن الناظم (ط. دار الجيل شرح ألفية ابن مالك البن الناظم (ط. دار الجيل   ))1((
) ؛ فـي علـم النّحـو    ) ؛ فـي علـم النّحـو    229229/ / 22)؛ المقاصد النّحوية (ج)؛ المقاصد النّحوية (ج204204/ / 11انظر: حاشية الصبان على شرح األشموني (جانظر: حاشية الصبان على شرح األشموني (ج  ))2((

 ))343343/ / 11(ج(ج
 ). ). 430430/ / 22المقاصد النَّحوِية (جالمقاصد النَّحوِية (ج  ))3((
 ). ). 343343/ / 11في علم النّحو (جفي علم النّحو (ج  ))4((
 ).).430430/ / 22المقاصد النّحوية (ج المقاصد النّحوية (ج   ))5((
 ). ). 356356شرح ألفية ابن مالك (دار الجيل)، (شرح ألفية ابن مالك (دار الجيل)، (  ))6((
) ) 807807/ / 33)، مـنهج السـالك (ج  )، مـنهج السـالك (ج  5353/ / 22البيت من الطّويل، وهو ألبي ذؤيب الهذلي في المقاصد النّحويـة (ج البيت من الطّويل، وهو ألبي ذؤيب الهذلي في المقاصد النّحويـة (ج   ))7((

 ). ). 413413/ / 11)، شرح ابن عقيل (ج)، شرح ابن عقيل (ج214214/ / 11توضيح المقاصد والمسالك (جتوضيح المقاصد والمسالك (ج
بالسقي بماء سـحب؛ موصـوفة بأنّهـا    بالسقي بماء سـحب؛ موصـوفة بأنّهـا      –ذكرها في بيت قبل الشّاهد باسم ُأم عمرو ذكرها في بيت قبل الشّاهد باسم ُأم عمرو   –المعنى: يدعو المرأة المعنى: يدعو المرأة   ))8((

توضيح توضيح   . انظر:. انظر:ت من ماء البحر، وأخذت ماءها من لجج خضر، ولها في تلك الحال صوت مرتفع عالت من ماء البحر، وأخذت ماءها من لجج خضر، ولها في تلك الحال صوت مرتفع عالشربشرب
 ). ). 212212/ / 11المقاصد والمسالك (جالمقاصد والمسالك (ج
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  اهد:  اهد:  موضع الشّموضع الشّ

فــ "متـى" فـي    فــ "متـى" فـي      ..))1((قوله: "متى لجج" حيث جر بـ " متى" ما بعدها على لغة هـذيل  قوله: "متى لجج" حيث جر بـ " متى" ما بعدها على لغة هـذيل  

، وقد تقرر أنّها اسم ظرف زمان، وأنّها تكون اسـتفهاما، نحـو: "متـى الققتـاُل"،     ، وقد تقرر أنّها اسم ظرف زمان، وأنّها تكون اسـتفهاما، نحـو: "متـى الققتـاُل"،     حروف الجرحروف الجر

أقُم وشرطًا، نحو: "متى تَقُمأقُم ون بها في معنـى    وشرطًا، نحو: "متى تَقُمفهي لغة لهذيل، يجر ا كونها حرف جروأم ."عكون بها في معنـى  مفهي لغة لهذيل، يجر ا كونها حرف جروأم ."عكم

فقوله " متى" حرف جر شبيه بالزائد بمعنى " مـن"،  فقوله " متى" حرف جر شبيه بالزائد بمعنى " مـن"،  . . ))2((ومن كالمهم: "أخرجها متى كُمه"ومن كالمهم: "أخرجها متى كُمه"  "من"،"من"،

.  فنرى أن الشّاهد في قوله:" متى لجج" حيث استعملت "متـى"  .  فنرى أن الشّاهد في قوله:" متى لجج" حيث استعملت "متـى"  ))3((  و"لجج" اسم مجرور بـ "متى"و"لجج" اسم مجرور بـ "متى"

      ال خالف في استعمالها حرف جر.ال خالف في استعمالها حرف جر.  حرف جر، كما في لغة هذيل.حرف جر، كما في لغة هذيل.

واألربعة عشر الباقية قسمان: سبعة تجر الظّاهر والمضمر، وهـي:" مـن"، و" إلـى"،    واألربعة عشر الباقية قسمان: سبعة تجر الظّاهر والمضمر، وهـي:" مـن"، و" إلـى"،    

و"عن"، و"على"، و"في"، و"الباء"، و"الالم". وسبعة تختص بالظّاهر، وهي:" مذ"، و"منذ"، و"حتى"، و"عن"، و"على"، و"في"، و"الباء"، و"الالم". وسبعة تختص بالظّاهر، وهي:" مذ"، و"منذ"، و"حتى"، 

هو هو و"رب"، و"الكاف"، و"الواو"، و"التَّاء"، وتنقسم أربعة أقسام: أولها: ما ال يختص بظاهر بعينه وو"رب"، و"الكاف"، و"الواو"، و"التَّاء"، وتنقسم أربعة أقسام: أولها: ما ال يختص بظاهر بعينه و

{والطُّـوِر  وكَتـاٍب   {والطُّـوِر  وكَتـاٍب     ..))4(({ سـَلام هـي حتَّـى مْطَلـِع اْلَفجـِر }     { سـَلام هـي حتَّـى مْطَلـِع اْلَفجـِر }     ثالثة: "حتى"، و"الكاف"، و"الـواو". كقولـه:   ثالثة: "حتى"، و"الكاف"، و"الـواو". كقولـه:   

  ..))5((مسُطوٍر }مسُطوٍر }

 مان وهو "مذ"، و"منذ". وثالثها: ما يختص بالنّكرات وهـو "روثانيها: ما يختص بالز مان وهو "مذ"، و"منذ". وثالثها: ما يختص بالنّكرات وهـو "روثانيها: ما يختص بالزبنحـو:  " نحـو:  ب "

ر)ر)به  كريمٍكريمٍ  رجٍلرجٍل  برهلقيته)، وشذّ جرلقيته)، وشذّ ج  ،"با ضمير الغيبة. ورابعها: ما يختص بــ " اهللا"، و" ر  ،"با ضمير الغيبة. ورابعها: ما يختص بــ " اهللا"، و" ر

                                                
 ) انظر الهامش. ) انظر الهامش. 414414/ / 11شرح ابن عقيل (جشرح ابن عقيل (ج  ))1((
   ).).806806//33منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج  ))2((
 انظر الھامش.انظر الھامش.). ). 414414/ / 11(ج(ج  شرح ابن عقيلشرح ابن عقيل  ))3((
 ). ). 55سورة القدر (آية: سورة القدر (آية:     ))4((
 ). ). 22-11ور (آية:ور (آية:سورة الطّسورة الطّ  ))5((
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، ، {وَتاللَّه َلَأكيـدن َأصـنامُكم}  {وَتاللَّه َلَأكيـدن َأصـنامُكم}  مضافًا للكعبة أو لـ "ياء" المتكلّم وهو التّاء، نحو قوله تعالى: مضافًا للكعبة أو لـ "ياء" المتكلّم وهو التّاء، نحو قوله تعالى: 

  ..))1((وترب الكعبة ألفعلن كذا وترب الكعبة ألفعلن كذا 

تلف في تلف في تذكر الدراسة بعض الشّواهد على حروف الجر السابقة، وهناك حروف جر اختذكر الدراسة بعض الشّواهد على حروف الجر السابقة، وهناك حروف جر اخ  

عملها منها (لوال)، وهي ال تجر إلّا المضمر نحو:" لوالي"، و" لوالك"، " ولـواله"، فالضـمائر   عملها منها (لوال)، وهي ال تجر إلّا المضمر نحو:" لوالي"، و" لوالك"، " ولـواله"، فالضـمائر   

    ::))3((اصاصععل عمرو بن الل عمرو بن الووقق  ))2((الثّالثة التي بعد (لوال) في موضع جر بـ " لوال"، ومن شواهد ذلكالثّالثة التي بعد (لوال) في موضع جر بـ " لوال"، ومن شواهد ذلك

  ولوالَك لَم يعرِض ألحسابِنا حسن ولوالَك لَم يعرِض ألحسابِنا حسن     دماءنَا  دماءنَا    أراقَأراقَ  ننفينا مفينا م  ععممطْطْتُتُأََأ

  موضع الشَّاهد قوله:  موضع الشَّاهد قوله:  

                                                    نسابِنَا حسألح رِضعي لَم الَكولَونسابِنَا حسألح رِضعي لَم الَكولَو  

، و" لوال" معناها امتناع الشّيء ، و" لوال" معناها امتناع الشّيء ))4((الشَّاهد فيه قوله:" لوالك" حيث جر الكاف بـ " لوال" الشَّاهد فيه قوله:" لوالك" حيث جر الكاف بـ " لوال" وو

يكون فيما يليه ضمير الرفع، و" لوالك" و" لواله" و" يكون فيما يليه ضمير الرفع، و" لوالك" و" لواله" و" ، قوله:" لوال" األصل فيه أن ، قوله:" لوال" األصل فيه أن   ))5((ههلوجود غيرلوجود غير

. وهذا مخـالف لكـالم   . وهذا مخـالف لكـالم   ))6((  لوالي" قليل. وأنكره المبرد وقال: ال يوجد في كالم من يحتج بكالمهلوالي" قليل. وأنكره المبرد وقال: ال يوجد في كالم من يحتج بكالمه

سيبويه والكوفيين، فمذهب سيبويه أنّها من حروف الجر، لكن ال تجر إلّـا المضـمر، فتقـول:"    سيبويه والكوفيين، فمذهب سيبويه أنّها من حروف الجر، لكن ال تجر إلّـا المضـمر، فتقـول:"    

الياء"، و" الكاف"، و" الهاء"، عند سيبويه مجـرورات بــ "   الياء"، و" الكاف"، و" الهاء"، عند سيبويه مجـرورات بــ "   لوالي"، و" لوالك"، و" لواله"، فـ " لوالي"، و" لوالك"، و" لواله"، فـ " 

لوال"، وزعم األخفش، أنّها في موضع رفع باالبتداء، ووضع ضمير الجر موضع ضمير الرفـع،  لوال"، وزعم األخفش، أنّها في موضع رفع باالبتداء، ووضع ضمير الجر موضع ضمير الرفـع،  

فلم تعمل (لوال) فيها شيًئا، كما لم يعمل في الظّاهر نحو:" لوال زيد ألتيتك"، وزعم المبرد أن هذا فلم تعمل (لوال) فيها شيًئا، كما لم يعمل في الظّاهر نحو:" لوال زيد ألتيتك"، وزعم المبرد أن هذا 
                                                

 ). ). 415415  -413413/ / 11الكامل في قواعد العربية نحوها وصرفها (جالكامل في قواعد العربية نحوها وصرفها (ج  ))1((
 ). ). 342342/ / 11في علم النّحو (جفي علم النّحو (ج  ))2((
قائلة عمرو بن العاص، وهو من قصيدة من الطّويل، يخاطب بها عمرو معاوية بـن أبـي سـفيان. انظـر:     قائلة عمرو بن العاص، وهو من قصيدة من الطّويل، يخاطب بها عمرو معاوية بـن أبـي سـفيان. انظـر:       ))3((

 ). ). 438438/ / 22المقاصد النّحوية (جالمقاصد النّحوية (ج
 ). ). 414414/ / 11شرح ابن عقيل (جشرح ابن عقيل (ج    ))4((
النّحو الوسيمة شرح الدرة اليتيمة، أرجوزة نحوية للشّيخ سعيد بن سعد الخضرمي. تأليف: محمـد بـن   النّحو الوسيمة شرح الدرة اليتيمة، أرجوزة نحوية للشّيخ سعيد بن سعد الخضرمي. تأليف: محمـد بـن     ددفرائفرائ  ))5((

  -20082008( (   11بيـروت. ط بيـروت. ط   -علي بن حسين المالكي المكي. تحقيق: محمـود نصـار. دار الكتـب العلميـة    علي بن حسين المالكي المكي. تحقيق: محمـود نصـار. دار الكتـب العلميـة    
 ). ). 330330هـ) (هـ) (14291429

 ). ). 373373/ / 11)؛ الكتاب (ج)؛ الكتاب (ج432432/ / 22)، انظر: المقاصد النّحوية (ج)، انظر: المقاصد النّحوية (ج414414/ / 11ابن عقيل (جابن عقيل (ج  شرحشرح  ))6((
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لم يرد في لسان العرب. وهو محجوج بثبوت ذلك كما جاء في قول لم يرد في لسان العرب. وهو محجوج بثبوت ذلك كما جاء في قول   لوالك ونحوهلوالك ونحوه  ::ييأأ  ؛؛التّركيبالتّركيب

  عمرو بن العاص، ولو جاءت عالمة اإلضمار على القياس لقلتَ:" لوال أنتَ"، كما قال سـبحانه: عمرو بن العاص، ولو جاءت عالمة اإلضمار على القياس لقلتَ:" لوال أنتَ"، كما قال سـبحانه: 
}}       { نينمـؤـا مَلُكن َلـا َأنـُتمَلو     { نينمـؤـا مَلُكن َلـا َأنـُتمليل على ذلك أن الياء والكاف ))1((َلوا. والدا مجرورليل على ذلك أن الياء والكاف . ولكنّهم جعلوه مضمرا. والدا مجرورولكنّهم جعلوه مضمر .

  يزيد بن الحكم:  يزيد بن الحكم:    ل الشّاعرل الشّاعروون عالمة مضمر مرفوع. قن عالمة مضمر مرفوع. قتكوتكوال ال 

  ..))2((ق منْهوِىق منْهوِىمن قُنَّة النّيمن قُنَّة النّي  ههبَأجرامبَأجرام    حتَ كما هوى  حتَ كما هوى  طط  ييوكَم موطنٍ لوالوكَم موطنٍ لوال

اإلتيـان بضـمير   اإلتيـان بضـمير     ..قوله: "لـوالي" قوله: "لـوالي"   ،،""حتَ كما هوىحتَ كما هوىطط  ييوكَم موطنٍ لوالوكَم موطنٍ لوال""  قوله:قوله:  اهد:اهد:موضع الشّموضع الشّ

الخفض بعد " لوال"، وهي من حروف االبتداء. ووجه ذلك أن المبتدأ بعد " لوال" ال يذكر خبـره،  الخفض بعد " لوال"، وهي من حروف االبتداء. ووجه ذلك أن المبتدأ بعد " لوال" ال يذكر خبـره،  

      ..))3((فأشبه المجرور في انفراده. وهذا قول الخليل ويونس رحمهما اهللا فأشبه المجرور في انفراده. وهذا قول الخليل ويونس رحمهما اهللا 

" لوال" حرف جر، إذا وليها ضمير متَّصل، كقولنا: لـوالي، ولـوالك،   " لوال" حرف جر، إذا وليها ضمير متَّصل، كقولنا: لـوالي، ولـوالك،     سيبويه قد ذهب إلى أنسيبويه قد ذهب إلى أنفف

ولواله. فالضمائر مجرورة عند سيبويه، وأما األخفش، فهي عنده في موضـع رفـع باالبتـداء،    ولواله. فالضمائر مجرورة عند سيبويه، وأما األخفش، فهي عنده في موضـع رفـع باالبتـداء،    

ووضع ضمير الجر موضع ضمير الرفع، وال عمل لـ " لوال" فيها، وكما ال تعمل " لـوال" فـي   ووضع ضمير الجر موضع ضمير الرفع، وال عمل لـ " لوال" فيها، وكما ال تعمل " لـوال" فـي   

تركيب (لوالك، ولوالي، ولواله) فاسد لم يرد في لسـان العـرب، وال   تركيب (لوالك، ولوالي، ولواله) فاسد لم يرد في لسـان العـرب، وال   الظّاهر، والمبرد زعم أن الظّاهر، والمبرد زعم أن 

  يوجد في كالم من يحتج به.يوجد في كالم من يحتج به.

قوله: " ولَوالَك" : األصل فيه أن يكون فيما يليه ضمير الرفع. و(لوال): حرف جـر، و"  قوله: " ولَوالَك" : األصل فيه أن يكون فيما يليه ضمير الرفع. و(لوال): حرف جـر، و"  

. فقوله: " لوالي" لـوال:  . فقوله: " لوالي" لـوال:  ))4((الكاف" ضمير متّصل في محل جر بحرف الجر كما ورد عن سيبويهالكاف" ضمير متّصل في محل جر بحرف الجر كما ورد عن سيبويه

لهلك عمرو"؛ أي " لوال زيد موجود"، ثم إنّهـا  لهلك عمرو"؛ أي " لوال زيد موجود"، ثم إنّهـا    ية بوجود األولى، نحو:" لوال زيدية بوجود األولى، نحو:" لوال زيدامتناع الثَّانامتناع الثَّان  لربطلربط

                                                
 ). ). 3131سورة سبأ ( آية:سورة سبأ ( آية:  ))1((
يعاتب أخاه، أو ابن عمه. وقوله: " كم" إلنشاء التّكثير، خبرها تقديره لي. والموطن: الموقـف مـن مواقـف    يعاتب أخاه، أو ابن عمه. وقوله: " كم" إلنشاء التّكثير، خبرها تقديره لي. والموطن: الموقـف مـن مواقـف      ))2((

مسد جواب لوال عند من يجعلها على مسد جواب لوال عند من يجعلها على   الحرب. طاح يطوح ويطيح: هلك. والجملة وصف الموطن، وقد سدتالحرب. طاح يطوح ويطيح: هلك. والجملة وصف الموطن، وقد سدت
م، بالكسر وهو الجسد. والقنّة: ما استدار من م، بالكسر وهو الجسد. والقنّة: ما استدار من رربابها، أو الجملة الشرطية كلها موقع الصفة. واألجرام: جمع جِبابها، أو الجملة الشرطية كلها موقع الصفة. واألجرام: جمع جِ

 ). ). 374374/ / 22رأس الجبل. والنّيق: أعلى الجبل. انظر: الكتاب (ج رأس الجبل. والنّيق: أعلى الجبل. انظر: الكتاب (ج 
 ). ). 374374/ / 22الكتاب (جالكتاب (ج    ))3((
 ). ). 442442/ / 22المقاصد النّحوية (ج المقاصد النّحوية (ج   ))4((
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. وأما " . وأما " ))1((َلوَلا َأنـُتم َلُكنـا مـؤمنني }    َلوَلا َأنـُتم َلُكنـا مـؤمنني }      {{ههنا وليها مضمر، واألصل فيه أن يكون ضمير رفع، نحو: ههنا وليها مضمر، واألصل فيه أن يكون ضمير رفع، نحو: 

ها جارة للضـمير مختصـة   ها جارة للضـمير مختصـة   ر إلى أنّر إلى أنّلوالي" و" لوالك" و" لواله"  فقليل. ثم ذهب سيبويه والجمهولوالي" و" لوالك" و" لواله"  فقليل. ثم ذهب سيبويه والجمهو

ى" و" الكاف" بالظّاهر، وال يتعلّق " لوال" بشيء، وموضع المجرور بهـا  ى" و" الكاف" بالظّاهر، وال يتعلّق " لوال" بشيء، وموضع المجرور بهـا  ت "حتّت "حتّ، كما اختص، كما اختص))2((بهبه

  ..))3((  رفع باالبتداء، والخبر محذوفرفع باالبتداء، والخبر محذوف

وقال الفراء:" لوالي" و" لوالك": المضمر في موضع رفع، كما تقول: لوال أنـا، ولـوال   وقال الفراء:" لوالي" و" لوالك": المضمر في موضع رفع، كما تقول: لوال أنـا، ولـوال   

أنت. قوله:" طحت" جواب "لوالي"، وهي جملة من الفعل والفاعل. قوله (كما هـوى): الكـاف   أنت. قوله:" طحت" جواب "لوالي"، وهي جملة من الفعل والفاعل. قوله (كما هـوى): الكـاف   

  ..))4((للتّشبيه، " وما" يجوز أن تكون مصدرِية، وأن تكون موصولة. قوله:" هوى" فعل ماض... للتّشبيه، " وما" يجوز أن تكون مصدرِية، وأن تكون موصولة. قوله:" هوى" فعل ماض... 

ما سبق، فموضع الشّاهد في قول الشّاعر: " لوالي " فإن فيـه حجـة علـى    ما سبق، فموضع الشّاهد في قول الشّاعر: " لوالي " فإن فيـه حجـة علـى      وبناء علىوبناء على

" لوال" بالضمير الذي يقع في محـل جـر بهـا،    " لوال" بالضمير الذي يقع في محـل جـر بهـا،    بـبـ  الضمائر المتّصلةالضمائر المتّصلة  مجيءمجيء  المبرد؛ حيث أنكرالمبرد؛ حيث أنكر

  ورفع على أنَّه مبتدأ.  ورفع على أنَّه مبتدأ.  

  :  :  ))5((ل زهير بن أبي سلمىل زهير بن أبي سلمىووقق  ومن الشّواهد الشّعرية على أحرف الجر األخرى،ومن الشّواهد الشّعرية على أحرف الجر األخرى،

  أقْوين من حججٍ ومن دهرِ  أقْوين من حججٍ ومن دهرِ      ِلمن الديار بِقنَّة الحجرِ  ِلمن الديار بِقنَّة الحجرِ  

، وقولـه: "  ، وقولـه: "  ))6((قوله:" بقنّة الحجر" القُنَّة، بضم القاف وتشديد النّون أعلـى الجبـل  قوله:" بقنّة الحجر" القُنَّة، بضم القاف وتشديد النّون أعلـى الجبـل    غة:غة:اللّاللّ

. قوله:" من حجج" أي مذ سنين، وهي جمـع  . قوله:" من حجج" أي مذ سنين، وهي جمـع  ))7((أقْوين"؛ أي خَلَون. وأقوى الرجل إذا أنزل بالقفرأقْوين"؛ أي خَلَون. وأقوى الرجل إذا أنزل بالقفر

  .  .  ))9((. والمعنى: أقوت من أجل مرور السنين والدهور وتعاقبهما عليها. والمعنى: أقوت من أجل مرور السنين والدهور وتعاقبهما عليها))8((حجةحجة

                                                
 ). ). 3131سورة سبأ (آية:سورة سبأ (آية:  ))1((
 ).  ).  376376  -373373/ / 22الكتاب (جالكتاب (ج  ))2((
 ).  ).  441441/ / 22المقاصد النّحوية (جالمقاصد النّحوية (ج  ))3((
 ). ). 416416  -415415/ / 11)؛ شرح ابن عقيل (ج)؛ شرح ابن عقيل (ج442442  -441441/ / 22(ج(ج  المصدر السابقالمصدر السابق  ))4((
 ).   ).   8181ديوان زهير بن أبي سلمى (ديوان زهير بن أبي سلمى (  ))5((
 (قنأ). (قنأ). ).).195195/ / 1212لسان العرب (جلسان العرب (ج  ))6((
 قوا).   قوا).   ). (). (231231/ / 1212سابق (جسابق (جمصدر المصدر الالال  ))7((
 ) (حجج).   ) (حجج).   3737/ / 44(ج(جنفسه نفسه   ))8((
 ).   ).   473473/ / 22المقاصد النّحوية (جالمقاصد النّحوية (ج  ))9((
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  َأقْوين من حججٍ ومن دهر  َأقْوين من حججٍ ومن دهر          قوله:قوله:  اهد:اهد:موضع الشّموضع الشّ

قوله:" من" لالبتداء، كثيرا ما يجري في كالمهم أن " مـن" البتـداء الغايـة، و " إلـى"     قوله:" من" لالبتداء، كثيرا ما يجري في كالمهم أن " مـن" البتـداء الغايـة، و " إلـى"     

وبمعنى المـدى، كمـا أن األمـد واألجـل أيضـا      وبمعنى المـدى، كمـا أن األمـد واألجـل أيضـا      النتهاء الغاية، ولفظ يستعمل بمعنى النّهاية، النتهاء الغاية، ولفظ يستعمل بمعنى النّهاية، 

يستعمالن بالمعنيين؛ والغاية تستعمل في الزمان والمكان بخالف األمد واألجل، فإنّهما يستعمالن يستعمالن بالمعنيين؛ والغاية تستعمل في الزمان والمكان بخالف األمد واألجل، فإنّهما يستعمالن 

  .  .  ))1((  في الزمان فقط. والمراد بالغاية في قولهم: ابتداء الغاية، وانتهاء الغايةفي الزمان فقط. والمراد بالغاية في قولهم: ابتداء الغاية، وانتهاء الغاية

، سواء كان المجرور بها مكانًـا، نحـو:   ، سواء كان المجرور بها مكانًـا، نحـو:   و" من" لالبتداء في غير الزمان عند البصريينو" من" لالبتداء في غير الزمان عند البصريين

وهو علـى مجـيء "مـن"    وهو علـى مجـيء "مـن"      "سرت من البصرة"، ونحو قولهم: "هذا الكتاب من زيد إلى عمرو"."سرت من البصرة"، ونحو قولهم: "هذا الكتاب من زيد إلى عمرو".

وأجاز الكوفيون استعمالها في الزمـان، أيضـا، اسـتدالالً بقولـه     وأجاز الكوفيون استعمالها في الزمـان، أيضـا، اسـتدالالً بقولـه       البتداء الغاية في األشخاص.البتداء الغاية في األشخاص.

. وقول زهير بن أبي سلمى . وقول زهير بن أبي سلمى ))3((ي للصـالة مـن يـوِم اْلجمعـة}    ي للصـالة مـن يـوِم اْلجمعـة}    { ِإَذا نود{ ِإَذا نود، وقوله تعالى:، وقوله تعالى:))2(({ من َأوِل يوٍم}{ من َأوِل يوٍم}تعالى:تعالى:

السابق. وال يرى رضي الدين في " شرح الكافية" في اآليتين معنى االبتداء، إذ المقصـود مـن   السابق. وال يرى رضي الدين في " شرح الكافية" في اآليتين معنى االبتداء، إذ المقصـود مـن   

ا، كالسير، والمشي ا، كالسير، والمشي بـ " من" االبتدائية شيًئا ممتدبـ " من" االبتدائية شيًئا ممتدمعنى االبتداء في" من"، أن يكون الفعل المتعدي معنى االبتداء في" من"، أن يكون الفعل المتعدي 

يكون المجرور بـ " من" الشّيء الذي منه ابتداء ذلك الفعـل، نحـو: " سـرت مـن     يكون المجرور بـ " من" الشّيء الذي منه ابتداء ذلك الفعـل، نحـو: " سـرت مـن     ونحوه، وونحوه، و

البصرة"، أو يكون الفعل المتعدي بها أصالً للشّيء الممتد، نحو: " تبرأت من فالن إلى فـالن"،  البصرة"، أو يكون الفعل المتعدي بها أصالً للشّيء الممتد، نحو: " تبرأت من فالن إلى فـالن"،  

وكذا " خرجت من الدار"؛ ألن الخروج ليس شيًئا ممتدا؛ إذ يقال: " خرجـت مـن الـدار"، إذا    وكذا " خرجت من الدار"؛ ألن الخروج ليس شيًئا ممتدا؛ إذ يقال: " خرجـت مـن الـدار"، إذا    

ولو بأقل من خطوة، وليس التّأسيس والنّداء حدثين ممتدين، وال أصلين للمعنـى  ولو بأقل من خطوة، وليس التّأسيس والنّداء حدثين ممتدين، وال أصلين للمعنـى    ))4((عنهاعنهاانفصلت انفصلت 

الممتد، بل هما حدثان واقعان فيما بعد " من"، وهذا معنى " في"، و " من" في اآليتـين بمعنـى"   الممتد، بل هما حدثان واقعان فيما بعد " من"، وهذا معنى " في"، و " من" في اآليتـين بمعنـى"   

                                                
   ).).820820//33منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج  ).).266266/ / 44شرح  كافية ابن الحاجب (جشرح  كافية ابن الحاجب (ج  ))1((
 ).   ).   108108سورة التوبة (آية:سورة التوبة (آية:  ))2((
 ).   ).   99سورة الجمعة (آية:سورة الجمعة (آية:  ))3((
منهج السالك فـي الكـالم   منهج السالك فـي الكـالم   ). ). 241241/ / 99)، انظر: خزانة األدب (ج)، انظر: خزانة األدب (ج268268  –  267267/ / 44شرح كافية ابن الحاجب (ج شرح كافية ابن الحاجب (ج   ))4((

     ).).820820//33على ألفية ابن مالك (جعلى ألفية ابن مالك (ج
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في"، و ذلك ألن" من" في الظّروف كثيرا ما تقع بمعنى " في" وإقامة بعض حروف الجـر مقـام   في"، و ذلك ألن" من" في الظّروف كثيرا ما تقع بمعنى " في" وإقامة بعض حروف الجـر مقـام   

ض غير عزيزة، وكذا اإلقواء لم يبتدئ من الحجيج قبل. المعنى: مـن أجـل مـرور حجـج     ض غير عزيزة، وكذا اإلقواء لم يبتدئ من الحجيج قبل. المعنى: مـن أجـل مـرور حجـج     بعبع

وشهر؛ والظّاهر مذهب الكوفيين، إذا ال مانع من مثل قولك: " نمت من أول اللّيل إلى آخره"؛ و" وشهر؛ والظّاهر مذهب الكوفيين، إذا ال مانع من مثل قولك: " نمت من أول اللّيل إلى آخره"؛ و" 

صمت من أول الشّهر إلى آخره" وهو كثير االستعمال؛ وتعرف " من" االبتدائية، بأن يحسن فـي  صمت من أول الشّهر إلى آخره" وهو كثير االستعمال؛ وتعرف " من" االبتدائية، بأن يحسن فـي  

تها" إلى" أو ما يفيد فائدتها، نحو قولك: أعوذُ باهللا من الشَّيطان الرجيم"، ألن معنـى أعـوذ   تها" إلى" أو ما يفيد فائدتها، نحو قولك: أعوذُ باهللا من الشَّيطان الرجيم"، ألن معنـى أعـوذ   مقابلمقابل

  . وورد هذا الشاهد برواية ُأخرى وهي:  . وورد هذا الشاهد برواية ُأخرى وهي:  ))1((به": ألتجي إليه وأفر إليه. والباء أفادت معنى االنتهاءبه": ألتجي إليه وأفر إليه. والباء أفادت معنى االنتهاء

  .  .  ))2((َأقْوين مذ حججٍ ومذْ دهرٍَأقْوين مذ حججٍ ومذْ دهرٍ                                          

وجوب جر مذ ومنذ للحاضر، وعلى ترجيح جر منذ للماضـي علـى   وجوب جر مذ ومنذ للحاضر، وعلى ترجيح جر منذ للماضـي علـى   أكثر العرب على أكثر العرب على 

. وتستعمل مذ ومنذ اسمين، إذا وقع بعدهما االسم مرفوعا، أو وقع بعدها فعـل، فمثـال   . وتستعمل مذ ومنذ اسمين، إذا وقع بعدهما االسم مرفوعا، أو وقع بعدها فعـل، فمثـال   ))3((رفعهرفعه

األول: ما رأيته مذ يوم الجمعة، أو مذ شهرا، فمذ مبتدأ خبره ما بعده، وكـذلك منـذ، وجـوز    األول: ما رأيته مذ يوم الجمعة، أو مذ شهرا، فمذ مبتدأ خبره ما بعده، وكـذلك منـذ، وجـوز    

ما مجررو، فهما حرفا جر بمعنى "من"، إن كـان المجـرور   ما مجررو، فهما حرفا جر بمعنى "من"، إن كـان المجـرور   بعضهم أن يكونا خبرين،  لما بعدهبعضهم أن يكونا خبرين،  لما بعده

ماضيا، نحو، ما رأيته مذ يوم الجمعة، أي من يوم الجمعة، وبمعنى "في"، إن كان حاضرا، نحو ماضيا، نحو، ما رأيته مذ يوم الجمعة، أي من يوم الجمعة، وبمعنى "في"، إن كان حاضرا، نحو 

  .  .  ))4((ما رأيته مذ يومنا أي في يومنا ما رأيته مذ يومنا أي في يومنا 

نرى في قوله:" مذ حجج ومذ دهر" فإن " مذ" ههنا البتداء الغاية في الزمان  الماضـي،  نرى في قوله:" مذ حجج ومذ دهر" فإن " مذ" ههنا البتداء الغاية في الزمان  الماضـي،  

رها الماضي، وهو قليل، وذلك ألن أكثر العرب على وجوب جرها للحاضر، وعلى تـرجيح  رها الماضي، وهو قليل، وذلك ألن أكثر العرب على وجوب جرها للحاضر، وعلى تـرجيح  وجوج

  جر " منذ" للماضي على رفعه، وجر" مذ" ههنا من القليل.  جر " منذ" للماضي على رفعه، وجر" مذ" ههنا من القليل.  

                                                
 ).   ).   268268//44شرح كافية ابن الحاجب (ج شرح كافية ابن الحاجب (ج   ))1((
 ).   ).   472472/ / 22). المقاصد النّحوية (ج). المقاصد النّحوية (ج430430/ / 11الكامل في قواعد العربية نحوها وصرفها (جالكامل في قواعد العربية نحوها وصرفها (ج  ))2((
 ).   ).   430430/ / 11جج((  وصرفهاوصرفهاكامل في قواعد العربية نحوها كامل في قواعد العربية نحوها الال  ))3((
 ).   ).   429429/ / 11شرح ابن عقيل (جشرح ابن عقيل (ج  ))4((
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  :  :  ))1((وقال الشَّاعروقال الشَّاعر

  .  .  ))2((اهااهاضضلَعمر اهللا أعجبني رِلَعمر اهللا أعجبني رِ    إذا رضيتْ علي بنو قُشَير    إذا رضيتْ علي بنو قُشَير    

يستحسن قول الكسائي في هذا؛ ألنّـه لمـا   يستحسن قول الكسائي في هذا؛ ألنّـه لمـا   استعمل " على" بمعنى "عن". وكان أبو علي استعمل " على" بمعنى "عن". وكان أبو علي 

كان " رضيت" ضد "سخطت"، "عدى " رضيت" و" على"، حمالً للشّيء على نقيضه، كما يحمـل  كان " رضيت" ضد "سخطت"، "عدى " رضيت" و" على"، حمالً للشّيء على نقيضه، كما يحمـل  

على نظيره. وقد سلك سيبويه هذه الطّريق في المصادر كثيرا، فقال: قالوا: كذا، كما قالوا: كذا، على نظيره. وقد سلك سيبويه هذه الطّريق في المصادر كثيرا، فقال: قالوا: كذا، كما قالوا: كذا، 

  .  .  ))3((وأحدهما ضد اآلخروأحدهما ضد اآلخر

  " إذا رضيت علي بنو قُشَيرٍ"  " إذا رضيت علي بنو قُشَيرٍ"    ::قولهقوله  موضع الشَّاهد:موضع الشَّاهد:

قوله: " رضيت علي" حيث جاءت " على" بمعنى " عن"، وذلك حمالً لـ "رضي" الّـذي  قوله: " رضيت علي" حيث جاءت " على" بمعنى " عن"، وذلك حمالً لـ "رضي" الّـذي  

  ،،" على" ثالثـة معـان  " على" ثالثـة معـان  وذكر لـوذكر لـ  ..))4((يتعدى بـ" عن" على ضده "سخط"، الّذي يتعدى بـ" على" يتعدى بـ" عن" على ضده "سخط"، الّذي يتعدى بـ" على" 

  ي:ي:ههوو

عنى أن ما يقع مجرورا بها عنى أن ما يقع مجرورا بها أحدها: أن تكون لالستعالء، وذلك قولُه: (على لالستعالء) بمأحدها: أن تكون لالستعالء، وذلك قولُه: (على لالستعالء) بم

مستَعلى عليه، إما حسا، كقولك: صعدتُ على الحائط، وجلست على الحصير، وصـليت علـى   مستَعلى عليه، إما حسا، كقولك: صعدتُ على الحائط، وجلست على الحصير، وصـليت علـى   

. وثانيها: من معاني (على) أن تقع موقـع (فـي)   . وثانيها: من معاني (على) أن تقع موقـع (فـي)   ))5(({ ُكلُّ من عَليهـا  َفـاٍن }  { ُكلُّ من عَليهـا  َفـاٍن }  األرض. وقوله تعالى:األرض. وقوله تعالى:

االستعالء؛ أي: ولمعنى (في)، وذلك قولـك:  االستعالء؛ أي: ولمعنى (في)، وذلك قولـك:  الظّرفية، وذلك قولُه: ( ومعنى في) معطوف على الظّرفية، وذلك قولُه: ( ومعنى في) معطوف على 

{واتَّبعـوْا مـا َتْتُلـوْا الشـياطني عَلـى مْلـك       {واتَّبعـوْا مـا َتْتُلـوْا الشـياطني عَلـى مْلـك       كان هذا على عهد فالن، وتقديره في عهد فالن. وقوله تعـالى:  كان هذا على عهد فالن، وتقديره في عهد فالن. وقوله تعـالى:  
                                                

) ) 17341734/ / 44)؛ ارتشاف الضرب (ج )؛ ارتشاف الضرب (ج 652652/ / 33قائلة هو القحيف العقيلي، وهو (من الوافر)، المقاصد الشّافية (جقائلة هو القحيف العقيلي، وهو (من الوافر)، المقاصد الشّافية (ج  ))1((
). شـرح كافيـة ابـن    ). شـرح كافيـة ابـن    145145/ / 1010)، خزانة األدب (ج)، خزانة األدب (ج453453/ / 22)، المقاصد النّحوية (ج)، المقاصد النّحوية (ج2828/ / 33شرح التّسهيل (جشرح التّسهيل (ج

 ).   ).   272755/ / 44الحاجب (جالحاجب (ج
قوله: " بنو قُشير" المراد به: قُشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هـوازن  قوله: " بنو قُشير" المراد به: قُشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هـوازن    ))2((

 ).   ).   454454/ / 22المقاصد النَّحوية (جالمقاصد النَّحوية (ج  ..بن منصوربن منصور
 ). ). 146146/ / 1010خزانة األدب (جخزانة األدب (ج). انظر: ). انظر: 875875//33منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج    ))3((
 )، انظر: الهامش. )، انظر: الهامش. 276276/ / 44ابن الحاجب (ج ابن الحاجب (ج   شرح كافيةشرح كافية  ))4((
 ).   ).   2626سورة الرحمن (آية:سورة الرحمن (آية:  ))5((
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{انمَليس{انمَلي1((س(( :وقوله تعالى: . وقوله تعالى .  {ـاهلَأه ـنم َغْفَلة نيَلى حَة عيندَل اْلمخدو}  {ـاهلَأه ـنم َغْفَلة نيَلى حَة عيندَل اْلمخدو}))ن يكون بمعنى (عن)؛ ن يكون بمعنى (عن)؛ . وثالثها: أ. وثالثها: أ))2

أي: تَسد مسدها في معنى المجاوزة الذي يذكره، ومثال ذلك:" بعد علي المكان، وتَعـذّر عليـه   أي: تَسد مسدها في معنى المجاوزة الذي يذكره، ومثال ذلك:" بعد علي المكان، وتَعـذّر عليـه   

  األمر، وأبطأ عليه، وخَفي علي مكانك "، ومنه أيضا قول القُحيف العقَيلي:  األمر، وأبطأ عليه، وخَفي علي مكانك "، ومنه أيضا قول القُحيف العقَيلي:  

  ..))3((  " إذا رضيت علي بنو قشير"" إذا رضيت علي بنو قشير"                                                    

  سيبويه:  سيبويه:  وأنشد وأنشد     

  بعوهي ثالث أذرع وإص            عمَأج عأرمي عليها وهي فَر  بعوهي ثالث أذرع وإص            عمَأج عأرمي عليها وهي فَر  

. فنستنتج من الكالم السابق، أن الّـذي  . فنستنتج من الكالم السابق، أن الّـذي  ))4((التّقدير: أرمي عنها، لقولهم: رميتُ عن القوسالتّقدير: أرمي عنها، لقولهم: رميتُ عن القوس

رمي عليها" رمي عليها" أأيحدد معنى "على" هو سياق الجملة. و(على) جاءت بمعنى (عن) في قول الشاعر:" يحدد معنى "على" هو سياق الجملة. و(على) جاءت بمعنى (عن) في قول الشاعر:" 

  نها".  نها".  رمي عرمي عأأبمعنى "بمعنى "

ه) بابا سماه:" باب استعمال الحروف بعضها مكـان بعـض"   ه) بابا سماه:" باب استعمال الحروف بعضها مكـان بعـض"   392392وقد أفرد له ابن جني (وقد أفرد له ابن جني (

سوالً، وما أبعد الصواب عنه، وذلك أنَّهم يقولون: إن " إلـى"  سوالً، وما أبعد الصواب عنه، وذلك أنَّهم يقولون: إن " إلـى"  ععل فيه: هذا باب يتلقَّاه الناس مل فيه: هذا باب يتلقَّاه الناس موقاوقا

      .  .  ))6((من َأنصاِري ِإَلى اللَّه }من َأنصاِري ِإَلى اللَّه }  {{ويحتجون بقوله تعالى:ويحتجون بقوله تعالى:  ))5((بمعنى "مع"،بمعنى "مع"،

  

  

  

  
                                                

 ).   ).   102102سورة البقرة (آية:سورة البقرة (آية:  ))1((
 ).   ).   1515سورة القصص (آية:سورة القصص (آية:  ))2((
 ).).652652  -650650/ / 33المقاصد الشّافية (جالمقاصد الشّافية (ج  ))3((
 ). ). 226226//44الكتاب (جالكتاب (ج  ))4((
 ).   ).   312312/ / 22الخصائص (جالخصائص (ج  ))5((
 ).   ).   1414سورة الصف (آية:سورة الصف (آية:  ))6((
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  :  :  ))1((وقال النَّابغة الذّبيانيوقال النَّابغة الذّبياني

  .  .  ))2((  إلى النّاس مطلي به القار أجربإلى النّاس مطلي به القار أجرب      نِّي بالوعيد كَأنَّني  نِّي بالوعيد كَأنَّني  فال تَتْركَفال تَتْركَ

  " إلى النّاس مطلي به القار أجرب"  " إلى النّاس مطلي به القار أجرب"      ::موضع الشَّاهد قولهموضع الشَّاهد قوله

 قوله:" مطلي قيل:" إلى" فيه بمعنى " في"، والوجه أن تكون على أصلها لالنتهاء؛ ألن قوله:" مطلي به به قيل:" إلى" فيه بمعنى " في"، والوجه أن تكون على أصلها لالنتهاء؛ ألن

، وتوجيه ابن عصفور، قـال فـي " كتـاب    ، وتوجيه ابن عصفور، قـال فـي " كتـاب    ))3((القار"، معناه مكَره مبغّض. وهو يتعدى بـ "إلى"القار"، معناه مكَره مبغّض. وهو يتعدى بـ "إلى"

الضرائر" إنَّما وقَعت فيه " إلى" موقع في، ألنّه إذا كان بمنزلة البعير األجـرب المطلـي الّـذي    الضرائر" إنَّما وقَعت فيه " إلى" موقع في، ألنّه إذا كان بمنزلة البعير األجـرب المطلـي الّـذي    

س، فعومـل مطلـي   س، فعومـل مطلـي   يخاف عدواه، فيطرد عن اإلبل، إذا أراد الدخول بينها، كان مبغضا إلى النّايخاف عدواه، فيطرد عن اإلبل، إذا أراد الدخول بينها، كان مبغضا إلى النّا

كذلك معاملة " مبغض". وقال في موضع آخر: هو على تضمين " مطلي" معنى " مبغض". ولـو  كذلك معاملة " مبغض". وقال في موضع آخر: هو على تضمين " مطلي" معنى " مبغض". ولـو  

  .  .  ))4((صح مجيء " إلى" بمعنى " في"، لجاز زيد إلى الكوفةصح مجيء " إلى" بمعنى " في"، لجاز زيد إلى الكوفة

{ وِإَذا َلُقـوْا الَّـذين آمنـوْا    { وِإَذا َلُقـوْا الَّـذين آمنـوْا    وزعم األخفش أن (إلى) تكون بمعنى الباء، وخَرج عليه قوله تعالى: وزعم األخفش أن (إلى) تكون بمعنى الباء، وخَرج عليه قوله تعالى: 

وذكر ابن مالك: أنّها تأتي للتبين؛ قـال: وهـو   وذكر ابن مالك: أنّها تأتي للتبين؛ قـال: وهـو     ))6((، أي بشياطينهم، أي بشياطينهم))5((اُلوْا آمنا وِإَذا خَلوْا ِإَلى شياطينِهم}اُلوْا آمنا وِإَذا خَلوْا ِإَلى شياطينِهم}قََق

،وأنّهـا  ،وأنّهـا    ))7(({ َقـاَل رب السـجن َأحـب ِإَلـي ممـا يـدعوَنني ِإَليـه}       { َقـاَل رب السـجن َأحـب ِإَلـي ممـا يـدعوَنني ِإَليـه}       المتعلِّقة في تعجب، أو تفضيل كقوله تعالى: المتعلِّقة في تعجب، أو تفضيل كقوله تعالى: 

كما في قول النّابغة الذُّبياني: (....إلى النّاس)؛ أي في النّاس، وأنَّها قد تكون كما في قول النّابغة الذُّبياني: (....إلى النّاس)؛ أي في النّاس، وأنَّها قد تكون   تكون بمعنى (في)،تكون بمعنى (في)،

  .  .  ))8((  موافقة (الالم)موافقة (الالم)

                                                
)؛ خزانـة  )؛ خزانـة  1313/ / 33)، انظر: شرح  التّسـهيل (ج )، انظر: شرح  التّسـهيل (ج 7373البيت نسب إلى النّابغة الذّبياني، وهو من الطّويل، ديوانه (البيت نسب إلى النّابغة الذّبياني، وهو من الطّويل، ديوانه (  ))1((

 ).   ).   732732/ / 44)، ارتشاف الضرب (ج)، ارتشاف الضرب (ج275275/ / 22)؛ شرح كافية ابن الحاجب (ج)؛ شرح كافية ابن الحاجب (ج466466/ / 22األدب (جاألدب (ج
شرح كافية شرح كافية   ..بالقار ليشفىبالقار ليشفى  المعنى: أرجو أال تهددني، فيتحاشاني النّاس، كما يتحاشون الجمل األجرب المدهونالمعنى: أرجو أال تهددني، فيتحاشاني النّاس، كما يتحاشون الجمل األجرب المدهون  ))2((

 ).   ).   275275/ / 44ابن الحاجب (جابن الحاجب (ج
 ).   ).   466466/ / 99خزانة األدب (ج خزانة األدب (ج   ))3((
 ).   ).   124124  -123123/ / 22شرح أبيات المغني(جشرح أبيات المغني(ج  ))4((
 )   )   1414سورة البقرة (آية:سورة البقرة (آية:  ))5((
 ).   ).   17321732/ / 44ارتشاف الضرب (جارتشاف الضرب (ج  ))6((
 ).   ).   3333سورة يوسف (آية:سورة يوسف (آية:  ))7((
 ).   ).   1414__1313/ / 33شرح التّسهيل (جشرح التّسهيل (ج  ))8((
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والّذي يالحظ أن (إلى) في قول الشّاعر: (إلى النّاس)، جاءت بمعنى االنتهاء، وأن (إلى) والّذي يالحظ أن (إلى) في قول الشّاعر: (إلى النّاس)، جاءت بمعنى االنتهاء، وأن (إلى) 

  تأتي بمعنى (في). والشّواهد كثيرة، ومنها:تأتي بمعنى (في). والشّواهد كثيرة، ومنها:

  ل طرفة بن العبد:  ل طرفة بن العبد:  ووأولًا: قأولًا: ق

  .                          .                          ))1((إلى ذَروة البيت الكريم المصمدإلى ذَروة البيت الكريم المصمد    وإن يلتق الحي تالقني  وإن يلتق الحي تالقني  

والش اهد على أن  (إلى) فيه على أصلها، ومع مجرورها حال من الياء في تالقني، متعلقة 

كاه ابن بمحذوف تقديره:" تالقني منتسب ا إلى ذروة البيت"، و" إلى" ليست بمعنى (في) كما قيل، ح

  الس راج، قال في األصول، وقالوا في قول طرفة: وإن ي ل ت ق  الحي  الجميع  تالقني 

  ))2((  وإن (إلى) بمعنى (في)وإن (إلى) بمعنى (في)

  ل عنترة:  ل عنترة:  ووثانيا قثانيا ق

 ةحرفي س هثياب طٌَل كَأنب ةحرفي س هثياب طٌَل كَأنب    ذَىِ نحيذَىِ نحاَلياَلعع  السبتالسبت  ليس3((  مِمِوَأوَأتَتَبب  ليس((  .  .  

إن " في" بمعنى "على"، والرضي يرى أنّها إن " في" بمعنى "على"، والرضي يرى أنّها   موضع الشّاهد: قوله " في سرحة"، حيث قيلموضع الشّاهد: قوله " في سرحة"، حيث قيل

للظَّرفية، ألن ثيابه إذا كانت على السرحة، فقد صارت السرحة موضعا لها، والسرحة: الشّـجرة  للظَّرفية، ألن ثيابه إذا كانت على السرحة، فقد صارت السرحة موضعا لها، والسرحة: الشّـجرة  

  .  .  ))4((العظيمة العاليةالعظيمة العالية

  : : ))5((ل امرؤ القيسل امرؤ القيسووثالثًا: قثالثًا: ق

  راراتملُك بيقَتملُك بيقَ  بأن امرَأ القيس بنبأن امرَأ القيس بن  أال هْل أتاها والحوادثُ جمةٌ أال هْل أتاها والحوادثُ جمةٌ 

                                                
 ). ). 841841//33). انظر منهج السالك (ج). انظر منهج السالك (ج8080ديوان طرفة بن العبد (ديوان طرفة بن العبد (  ))1((
 ).  ).  470470/ / 99خزانة األدب (جخزانة األدب (ج  ))2((
 ).   ).   152152ديوان عنترة (ديوان عنترة (  ))3((
 ) انظر الهامش.    ) انظر الهامش.    283283/ / 44شرح كافية ابن الحاجب (جشرح كافية ابن الحاجب (ج  ))4((
ب ب ). وخزانة األد). وخزانة األد392392م)، (م)، (19581958((  11مصر، طمصر، ط  -ديوان امرؤ القيس، محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارفديوان امرؤ القيس، محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف  ))5((

 ). ). 872872/ / 33). منهج السالك (ج). منهج السالك (ج527527  -524524/ / 99(ج(ج
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"، حيث زاد الباء في المصـدر  "، حيث زاد الباء في المصـدر  را را تملُك بيقَتملُك بيقَ  بأن امرَأ القيس بنبأن امرَأ القيس بنموضع الشّاهد فيه قوله: " موضع الشّاهد فيه قوله: " 

المنسبك من " أن" واسمها وخبرها، الَّذي هو في موضع رفع على أنّه فاعـل (أتاهـا)، وهـذه    المنسبك من " أن" واسمها وخبرها، الَّذي هو في موضع رفع على أنّه فاعـل (أتاهـا)، وهـذه    

  ..))1((الزيادة من القليل الشّاذ الّذي ال يقاس عليهالزيادة من القليل الشّاذ الّذي ال يقاس عليه

  : اإلضافة: اإلضافةثانياثانيا

اإلضافة: نسبةٌ بين اسمين على تقدير حرف الجر، توجب جر الثَّاني أبدا، نحو: " هـذا  اإلضافة: نسبةٌ بين اسمين على تقدير حرف الجر، توجب جر الثَّاني أبدا، نحو: " هـذا  

كتاب التِّلميذ. لَبِستُ خاتم فضة. ال يقبُل صيام النّهار وال قيـام اللَّيـل، إال مـن المخلصـين".     كتاب التِّلميذ. لَبِستُ خاتم فضة. ال يقبُل صيام النّهار وال قيـام اللَّيـل، إال مـن المخلصـين".     

اللَّيـل. ويسـمى األول   اللَّيـل. ويسـمى األول     والتّقدير: كتاب للتلميذ، وخاتما من فضة، الصيام في النّهار، والقيام فيوالتّقدير: كتاب للتلميذ، وخاتما من فضة، الصيام في النّهار، والقيام في

مضافًا، والثّاني مضافًا إليه. فالمضاف والمضافُ إليه اسمان بينهما حرفُ جر مقـدر. وعامـل   مضافًا، والثّاني مضافًا إليه. فالمضاف والمضافُ إليه اسمان بينهما حرفُ جر مقـدر. وعامـل   

  .  .  ))2((المقدر بينهما على الصحيحالمقدر بينهما على الصحيح  ف الجرف الجرحرحر  لجر في المضاف إليه هو المضاف، اللجر في المضاف إليه هو المضاف، الاا

المعنويـة: المحضـة   المعنويـة: المحضـة   واإلضافة نوعان: إضافة معنوية، وإضافة لفظية. ويقال لإلضافة واإلضافة نوعان: إضافة معنوية، وإضافة لفظية. ويقال لإلضافة 

وهي إضافة حقيقية تكسب المضاف معنى معينًا؛ فإما أن تكسبه تخصيصا، كقولنا: كتاب تاريخ، وهي إضافة حقيقية تكسب المضاف معنى معينًا؛ فإما أن تكسبه تخصيصا، كقولنا: كتاب تاريخ، 

. وتأتي اإلضافة . وتأتي اإلضافة ))3((وإما أن تكسبه تعريفًا، وذلك إذا كان المضاف إليه معرفة، نَحو: زاد الرحلة وإما أن تكسبه تعريفًا، وذلك إذا كان المضاف إليه معرفة، نَحو: زاد الرحلة 

  بيهية.  بيهية.  المعنوية على أربعة أنواع: المية وبيانية وظرفية وتشالمعنوية على أربعة أنواع: المية وبيانية وظرفية وتش

فالالميةُ: ما كانت على تقدير" الالم". وتفيد الملك أو االختصاص. فاألول نحـو:" هـذا   فالالميةُ: ما كانت على تقدير" الالم". وتفيد الملك أو االختصاص. فاألول نحـو:" هـذا   

حصان علي"، " والثّاني نحو:" أخذت بلجام الفرس". والبيانية: ما كانـت علـى تقـدير " مـن"     حصان علي"، " والثّاني نحو:" أخذت بلجام الفرس". والبيانية: ما كانـت علـى تقـدير " مـن"     

يكون المضاف بعضا من المضاف إليه، يكون المضاف بعضا من المضاف إليه،   يكون المضاف إليه جنسا للمضاف، حيثيكون المضاف إليه جنسا للمضاف، حيثوضابطها أن وضابطها أن 

                                                
 ). ). 290290_ _ 289289//44شرح كافية ابن الحاجب (جشرح كافية ابن الحاجب (ج  ))1((
 ).  ).  584584جامع الدروس العربية (جامع الدروس العربية (  ))2((
 ).  ).  447447هـ). (هـ). (14351435  -20142014. (. (44عمان. ط عمان. ط   –السة. دار المسيرة السة. دار المسيرة غغامل، محمود حسني مامل، محمود حسني مافي الشّافي الشّحو الشّحو الشّالنّالنّ  ))3((
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  ،وار هو الـذَّهبذَهبٍ". (فجنس الباب هو الخشب، وجنس الس وارخشبٍ. ذاك س نحو:" هذا باب  ،وار هو الـذَّهبذَهبٍ". (فجنس الباب هو الخشب، وجنس الس وارخشبٍ. ذاك س نحو:" هذا باب

  .  .  ))1((  والباب بعض من الخشب، والسوار بعض من الذَّهب)والباب بعض من الخشب، والسوار بعض من الذَّهب)

والظَّرفية: ما كانت على تقدير" في"، وضابطُها أن يكون المضاف إليه ظرفًا للمضـاف.  والظَّرفية: ما كانت على تقدير" في"، وضابطُها أن يكون المضاف إليه ظرفًا للمضـاف.  

وتفيد زمان المضاف أو مكانه، نحو:" سهر اللّيل مضنٍ، وقعود الدارِ مخْمٌل". والتشـبيهية: مـا   وتفيد زمان المضاف أو مكانه، نحو:" سهر اللّيل مضنٍ، وقعود الدارِ مخْمٌل". والتشـبيهية: مـا   

كانت على تقدير " كاف التَّشبيه"، وضابطها أن يضافَ المشبه به إلى المشبه، نحو:" انتثر لُْؤلُـُؤ  كانت على تقدير " كاف التَّشبيه"، وضابطها أن يضافَ المشبه به إلى المشبه، نحو:" انتثر لُْؤلُـُؤ  

  .  .  ))2((صيلصيلالدمع على ورد الخدود". وكقولنا: ذهب األصيل، أي: ذهب كاألالدمع على ورد الخدود". وكقولنا: ذهب األصيل، أي: ذهب كاأل

وأما النوع اآلخر من اإلضافة فهو اإلضافة اللّفظية: ويقال لها غير المحضة، وهي مـا  وأما النوع اآلخر من اإلضافة فهو اإلضافة اللّفظية: ويقال لها غير المحضة، وهي مـا  

يغلب أن يكون فيها المضاف وصفًا يدل على الحدوث في زمن الحال، أو المستقبل، أو الـدوام؛  يغلب أن يكون فيها المضاف وصفًا يدل على الحدوث في زمن الحال، أو المستقبل، أو الـدوام؛  

تعريف المضـاف  تعريف المضـاف  . وهذه اإلضافة ال تفيد . وهذه اإلضافة ال تفيد ))3((أي مشبها للفعل المضارع في العمل والداللة الزمنيةأي مشبها للفعل المضارع في العمل والداللة الزمنية

وال تخصيصه، وإنَّما الغرض منها التّخفيفُ فـي اللّفـظ، بحـذف التنـوين، أو نـوني التّثنيـة       وال تخصيصه، وإنَّما الغرض منها التّخفيفُ فـي اللّفـظ، بحـذف التنـوين، أو نـوني التّثنيـة       

  .  .  ))4((والجمعوالجمع

  

  

   

                                                
  ).   ).   584584جامع الدّروس العربية (جامع الدّروس العربية (  ))1((
 ).   ).   447447). انظر: النّحو الشّافي الشّامل (). انظر: النّحو الشّافي الشّامل (585585  -584584((المرجع نفسه المرجع نفسه   ))2((
 ). ). 449449النّحو الشّافي الشّامل (النّحو الشّافي الشّامل (  ))3((
 ).   ).   586586جامع الدروس العربية (جامع الدروس العربية (  ))4((
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  شواهد اإلضافة:  شواهد اإلضافة:  

  :  :  ))1((ل الشّاعرل الشّاعرووأولًا: قأولًا: ق

  يدي مسورِ  يدي مسورِ    ييفَلَبى، فَلَبفَلَبى، فَلَب                                      ا  ا  ي مسوري مسورابنابنا نَا نَممدعوتُ ِلدعوتُ ِل

قوله: "فلبى يدي مسور": حيث جاء " لبى" الثّانية مضافًا إلى ظاهر، وهو نـادر  قوله: "فلبى يدي مسور": حيث جاء " لبى" الثّانية مضافًا إلى ظاهر، وهو نـادر  اهد: اهد: موضع الشّموضع الشّ

شاذّ، ألن هذا من األسماء التي تلزم اإلضافة إلى المضمر، نحو:" دوالَيـك وسـعديك وحنَانَيـك    شاذّ، ألن هذا من األسماء التي تلزم اإلضافة إلى المضمر، نحو:" دوالَيـك وسـعديك وحنَانَيـك    

ثَانيـة باليـاء   ثَانيـة باليـاء   وفي شرح الكشّاف كتب ابن الحبيب الكاتب:" فلبى األولى باأللف، والوفي شرح الكشّاف كتب ابن الحبيب الكاتب:" فلبى األولى باأللف، وال    ))2((""وهذانَيكوهذانَيك

على إضافتها إلى "يدي" إضافة المصدر إلى المفعول وصححه الصغاني. قلت: األول فعـل، وإن  على إضافتها إلى "يدي" إضافة المصدر إلى المفعول وصححه الصغاني. قلت: األول فعـل، وإن  

كانت األلف رابعة، ولعل ذلك لتمييز أن األول فعل. وأن الثَّاني مصـدر منصـوب. وعالمـة    كانت األلف رابعة، ولعل ذلك لتمييز أن األول فعل. وأن الثَّاني مصـدر منصـوب. وعالمـة    

  .  .  ))3((النّصب فيه األلفالنّصب فيه األلف

     باإلضافة إلـى الجمـل، ومـا يخـتص قيل: إن اللّازم لإلضافة على نوعين ما يختص     باإلضافة إلـى الجمـل، ومـا يخـتص قيل: إن اللّازم لإلضافة على نوعين ما يختص

بالمفردات وهو ثالثة أنواع: ما يضاف للظّاهر والمضمر وذلك نحو: كال، وكلتا، وعند، ولـدى،  بالمفردات وهو ثالثة أنواع: ما يضاف للظّاهر والمضمر وذلك نحو: كال، وكلتا، وعند، ولـدى،  

ـ      وسوى، وقصارى الشَّيء، وحماداه؛ بمعنى غايته،وسوى، وقصارى الشَّيء، وحماداه؛ بمعنى غايته، ـ    وما يختص بالظّـاهر وذلـك نحـو أول ، ، ييوما يختص بالظّـاهر وذلـك نحـو أول

وأوالت، وذي، وذات، وما يختص بالمضمر وإليه اإلشارة بقوله: " وبعض ما يضاف حتمـا، أو  وأوالت، وذي، وذات، وما يختص بالمضمر وإليه اإلشارة بقوله: " وبعض ما يضاف حتمـا، أو  

وجوبا (امتنع إيالؤه اسما ظاهرا حيث وقع)، وهذا النّوع على قسمين: قسم يضاف إلـى جميـع   وجوبا (امتنع إيالؤه اسما ظاهرا حيث وقع)، وهذا النّوع على قسمين: قسم يضاف إلـى جميـع   

الضمائر (كَوحد) نحو: جئت وحدي، وجئت وحدك، وجاءه وحـده، وقسـم يخـتص بضـمير     الضمائر (كَوحد) نحو: جئت وحدي، وجئت وحدك، وجاءه وحـده، وقسـم يخـتص بضـمير     
                                                

  ،،))518518/ / 22النّحويـة (ج النّحويـة (ج قيل: قائلة هو رجل من بني أسد، قاله أبو تمام. وهو من المتقارب، انظر: المقاصـد  قيل: قائلة هو رجل من بني أسد، قاله أبو تمام. وهو من المتقارب، انظر: المقاصـد    ))1((
هـ). تحقيق: بهـاء الـدين عمـر    هـ). تحقيق: بهـاء الـدين عمـر    684684(ت: (ت:   يينييينيالدين محمد بن أحمد اإلسفراالدين محمد بن أحمد اإلسفرا  لباب اإلعراب، تاجلباب اإلعراب، تاج  ::انظرانظروو

اللُّغة: اللُّغة: ) قائله غير معروف. ) قائله غير معروف. 280280). (). (19841984  -14051405((11المكتبة التراثية، ط المكتبة التراثية، ط   –الوهاب الرحمن. دار الرفاعي الوهاب الرحمن. دار الرفاعي 
قوله نابني : أصابني، وقوله:" لبى" يعني: قال: لبيك. قال: وقولهم لبيك مثنى قال ولو كان بمنزلـة "علـى"   قوله نابني : أصابني، وقوله:" لبى" يعني: قال: لبيك. قال: وقولهم لبيك مثنى قال ولو كان بمنزلـة "علـى"   
لقال:" فَلَبى يدي مسور"، ألنك مسور ألن تقول:" على زيد" إذا أظهرت االسم، وإذا لم تظهر تقـول "عليـه"،   لقال:" فَلَبى يدي مسور"، ألنك مسور ألن تقول:" على زيد" إذا أظهرت االسم، وإذا لم تظهر تقـول "عليـه"،   

  كما قال األسدي أيضا:  كما قال األسدي أيضا:  
  يدي مسورِ يدي مسورِ   ييفَلَبى، فَلَبفَلَبى، فَلَب                          را را ي مسوي مسوابنابنا نَا نَممدعوتُ ِلدعوتُ ِل
لزمته ديـة  لزمته ديـة      مسور: اسم رجل، وأصله أنّه رجلمسور: اسم رجل، وأصله أنّه رجل  )، (لبى). وقوله:" يدي مسور")، (لبى). وقوله:" يدي مسور"300300//1313لسان العرب (جلسان العرب (جانظر: انظر: 

فأجابه إلى ذلك، وخص اليدين بالذِّكر ألنهما هما اللتان دفعتا له المال. لسـان  فأجابه إلى ذلك، وخص اليدين بالذِّكر ألنهما هما اللتان دفعتا له المال. لسـان    فطلب من مسور أن يعينه فيهافطلب من مسور أن يعينه فيها
 )، (لبى).      )، (لبى).      167167/ / 1313عرب (جعرب (جالال

 ). ). 519519/ / 22المقاصد النّحوية (ج المقاصد النّحوية (ج   ))2((
       ). ). 982982//33انظر: منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جانظر: منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج  ).).519519/ / 22(ج (ج   المصدر نفسهالمصدر نفسه    ))3((
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)، و(سعدي)، و(حناني)، و(هذاذي). تقول" لبيك" بمعنـى إقامـة   )، و(سعدي)، و(حناني)، و(هذاذي). تقول" لبيك" بمعنـى إقامـة   يي(لبي) و(دوالَ(لبي) و(دوالَ  المخاطب نحو:المخاطب نحو:

على إجابتك بعد إقامة، من ألب بالمكان، إذا أقام به و(دواليك) بمعنى تداوال لـك بعـد تـداول،    على إجابتك بعد إقامة، من ألب بالمكان، إذا أقام به و(دواليك) بمعنى تداوال لـك بعـد تـداول،    

ـ  ـ و(سعديك) بمعنى إسعادا لك بعد إسعاد، وال يستعمل إال بعد "لبيك" و"حنانيك" بمعنى تحنّنا علي ك ك و(سعديك) بمعنى إسعادا لك بعد إسعاد، وال يستعمل إال بعد "لبيك" و"حنانيك" بمعنى تحنّنا علي

يـدي  يـدي  شَـذَّ إيـالء   شَـذَّ إيـالء   "و"و  إسـراع إسـراع   بعدبعد  ين بمعنى إسراعا لك بعدين بمعنى إسراعا لك بعدتتبعد تحنن، و"هذاذيك" بذالين معجمبعد تحنن، و"هذاذيك" بذالين معجم

  كقوله:  كقوله:      ))1((..""ِللَبىِللَبى

  فَلَبى فَلَبى يدي مسورِ  فَلَبى فَلَبى يدي مسورِ      دعوت ِلما نَابني مسورا  دعوت ِلما نَابني مسورا      

  ـدـى ييك قوله:" فلباني، فحذف المفعول؛ أي قال: لبأي فَلَب (ىفَلَب) :قوله  ـدـى ييك قوله:" فلباني، فحذف المفعول؛ أي قال: لبأي فَلَب (ىفَلَب) :ـور" أي  قولهسـور" أي  ي مسي م

ذكر اليدين علـى سـبيل   ذكر اليدين علـى سـبيل   ووفأجابة منّي إجابة له، إذا سألني في أمر نابه، فدعا له جزاء لصنعه، فأجابة منّي إجابة له، إذا سألني في أمر نابه، فدعا له جزاء لصنعه، 

اإلقحام والتّأكيد؛ فإن قلت: ما الفرق بين الفاءين؟  قلت: األولـى للعطـف المـؤذن بالتعقيـب،     اإلقحام والتّأكيد؛ فإن قلت: ما الفرق بين الفاءين؟  قلت: األولـى للعطـف المـؤذن بالتعقيـب،     

جابا كما كان مجيبـا،  جابا كما كان مجيبـا،  والثَّانية سببية على حذف الفعل، وإقامة المصدر مقامه، فدعا له أن يكون موالثَّانية سببية على حذف الفعل، وإقامة المصدر مقامه، فدعا له أن يكون م

  .  .  ))2((يقول: دعوت مسورا لينصرني لما نابني من الشّدائد، فأجابني، فأجاب اهللا دعاءهيقول: دعوت مسورا لينصرني لما نابني من الشّدائد، فأجابني، فأجاب اهللا دعاءه

أنّه أراد تحنّنا بعد تحنّن، كأنّه قـال: كلّمـا   أنّه أراد تحنّنا بعد تحنّن، كأنّه قـال: كلّمـا     ةةأن معنى التّثنيأن معنى التّثني  -رحمه اهللارحمه اهللا-يل يل وزعم الخلوزعم الخل

آخر من رحمتك. ومثُل ذلـك:" لَبيـك"   آخر من رحمتك. ومثُل ذلـك:" لَبيـك"   كنتُ في رحمة وخير منك، فال ينْقَطعن، وليكُن موصولًا بكنتُ في رحمة وخير منك، فال ينْقَطعن، وليكُن موصولًا ب

و"سعديك"، وسمعنا من العرب من يقول: سبحان اهللا وحنانيه، كأنّه قال: سبحان اهللا واسـترحاما،  و"سعديك"، وسمعنا من العرب من يقول: سبحان اهللا وحنانيه، كأنّه قال: سبحان اهللا واسـترحاما،  

  .  .  ))3((كما قال: سبحان اهللا وريحانَه، يريد: واسترزاقَهكما قال: سبحان اهللا وريحانَه، يريد: واسترزاقَه

ِلـك:  ِلـك:  وزعم يونس أن لَبيك اسم واحد، ولكنَّه جاء على (هذا) اللفظ فـي اإلضـافة، كقو  وزعم يونس أن لَبيك اسم واحد، ولكنَّه جاء على (هذا) اللفظ فـي اإلضـافة، كقو  

علَيك. وزعم الخليل أنها تثنيةٌ بمنزلة "حوالَيك"؛ ألنَّا سمعناهم يقولون: حنان، وبعـض العـرب   علَيك. وزعم الخليل أنها تثنيةٌ بمنزلة "حوالَيك"؛ ألنَّا سمعناهم يقولون: حنان، وبعـض العـرب   

يقول: " لَب" فيجريه مجرى " أمس" و" غاق"، ولكـن موضـعه نصـب. و" حواليـك" بمنزلـة      يقول: " لَب" فيجريه مجرى " أمس" و" غاق"، ولكـن موضـعه نصـب. و" حواليـك" بمنزلـة      

بين أنّه ليس بمنزلة بين أنّه ليس بمنزلة "حنَانَيك". ولست تحتاج في هذا الباب إلى أن تُفرد، ألنّك إذا أظهرت االسم تَ"حنَانَيك". ولست تحتاج في هذا الباب إلى أن تُفرد، ألنّك إذا أظهرت االسم تَ
                                                

 ). ). 251251/ / 11حاشية الصبان على شرح األشموني (جحاشية الصبان على شرح األشموني (ج  ))1((
 ). ). 519519//22المقاصد النّحوية (جالمقاصد النّحوية (ج  ))2((
 ). ). 348348//11الكتاب (جالكتاب (ج  ))3((
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بى زيد وسعدى زيد. وقوله: "فَلَبى فَلبى يدي مسـورِ" ولـو   بى زيد وسعدى زيد. وقوله: "فَلَبى فَلبى يدي مسـورِ" ولـو   قول: لَقول: لَ" عليك" و" إليك"؛ ألنّك (ال) ت" عليك" و" إليك"؛ ألنّك (ال) ت

  . . ))1((كان بمنزلة  على لقال: فَلبى يدي مسور، ألنك تقول: على زيد، إذا أظهرت االسمكان بمنزلة  على لقال: فَلبى يدي مسور، ألنك تقول: على زيد، إذا أظهرت االسم

وموضع الشَّاهد فيه قوله: " فلبى" بإثبات الياء للتّثنية، فهو رد على يونس فـي زعمـه أن "   وموضع الشَّاهد فيه قوله: " فلبى" بإثبات الياء للتّثنية، فهو رد على يونس فـي زعمـه أن "             

لبيك" بمنزلة "عليك"، ولو كان بمنزلتها ألثبت األلف، كما تقول على زيد فـي اإلظهـار. وقـال    لبيك" بمنزلة "عليك"، ولو كان بمنزلتها ألثبت األلف، كما تقول على زيد فـي اإلظهـار. وقـال    

ـ  الياء تثبت مع اإلضافة إلى الظاهر، وقد ثبت به أيض ماني:" فهذا شاهد على أنـ الر الياء تثبت مع اإلضافة إلى الظاهر، وقد ثبت به أيض ماني:" فهذا شاهد على أنالتّثنيـة  الر التّثنيـة  ا أن ا أن

  .  .  ))2((تكون للمبالغةتكون للمبالغة

  : : ة الذّبيانية الذّبيانيغغل النّابل النّابووا: قا: قنينيثاثا

علَلَعى حى حينين  عاتَاتَعبتُتُب  المالمششيبيب  علَلَعبى الصبألَألَ  ::تُتُلْلْقَقَا             فَا             فَى الصمتَتَا ا مصوالشَّص والشَّح حييبب  ووازع3((  ؟؟ازع((    

فإن الرواية وردت فيه بفتح "حين" على أنّه مبني على فإن الرواية وردت فيه بفتح "حين" على أنّه مبني على   ))عاتبتعاتبت  (على حين(على حين  قوله:قوله:  موضع الشَّاهد:موضع الشَّاهد:

الجمل، وأن االرجـح فيهـا   الجمل، وأن االرجـح فيهـا   وأن "حين" تضاف إلى وأن "حين" تضاف إلى   ..))4((الفتح؛ ألنّه اكتسب البناء مما أضيف إليهالفتح؛ ألنّه اكتسب البناء مما أضيف إليه

  ..))5((البناء إذا أضيفت إلى جملة مبنية الصدرالبناء إذا أضيفت إلى جملة مبنية الصدر

إضافة أسماء الزمان إلى الجمل، فَشَرط أسماء الزمان ّأن تكون مبهمة وتشـمل مـا ال   إضافة أسماء الزمان إلى الجمل، فَشَرط أسماء الزمان ّأن تكون مبهمة وتشـمل مـا ال     وفيوفي      

يختص بوجه ما كـ " حين" ، و" مدة" و" زمن"، وما يختص بوجه دون وجه كــ " غـداةَ" و"   يختص بوجه ما كـ " حين" ، و" مدة" و" زمن"، وما يختص بوجه دون وجه كــ " غـداةَ" و"   
                                                

 ). ). 352352  -351351/ / 11(ج(ج  المصدر السابقالمصدر السابق  ))1((
     ).).982982//33منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج  ).).352352/ / 11(ج(ج  نفسهنفسه  ))2((
{ عَلى حـني  { عَلى حـني  اللّغة: قوله:" على حين" على ههنا بمعنى في، مثلها في قوله تعالى: اللّغة: قوله:" على حين" على ههنا بمعنى في، مثلها في قوله تعالى:   ).).5353البيت للنَّابغة في ديوانه (البيت للنَّابغة في ديوانه (  ))3((

 َغْفَلـة تقول: عاتبت فالنًا على كذا، إذا لمته على فعله وأنت ساخط على ما كـان  تقول: عاتبت فالنًا على كذا، إذا لمته على فعله وأنت ساخط على ما كـان    ).).1515سورة القصص (آية:سورة القصص (آية:}}  َغْفَلـة
والميـل  والميـل    –الصبوة الصبوة   –بكسر الصاد بكسر الصاد   –منه، والمشيب، وقت حلول الشَّيب برأسه، أو هو الشيب نفسه، والصبا منه، والمشيب، وقت حلول الشَّيب برأسه، أو هو الشيب نفسه، والصبا 
ى النّفي مثل "لم"، لكن يتفارقان في أن ى النّفي مثل "لم"، لكن يتفارقان في أن إلى الهوى، " ألَما" الهمزة في هذه الكلمة لإلنكار، ولما: حرف حالٌّ علإلى الهوى، " ألَما" الهمزة في هذه الكلمة لإلنكار، ولما: حرف حالٌّ عل

مدخول " لما" متوقع الحصول، واألصل في مدخول " لم" أن يكون غير متوقع الحصول عنده......وقولـه: "  مدخول " لما" متوقع الحصول، واألصل في مدخول " لم" أن يكون غير متوقع الحصول عنده......وقولـه: "  
يضع"، بمعنى زجر وكفّ ونهى، ويروى" ألما تصح يضع"، بمعنى زجر وكفّ ونهى، ويروى" ألما تصح   –يزع"، مثل:" وضع يزع"، مثل:" وضع   -وازع " اسم فاعل فعله " وزع  وازع " اسم فاعل فعله " وزع  

والشَّيب وازع" بتاء المضارعة الدة ابن مالك (ج  ..الة على الخطاب، على االلتفاتالة على الخطاب، على االلتفاتوالشَّيب وازع" بتاء المضارعة الدة ابن مالك (جأوضح المسالك إلى ألفي33أوضح المسالك إلى ألفي / /
 ).انظر الهامش  ).انظر الهامش  113113

). انظر: أوضح المسـالك إلـى ألفيـة ابـن مالـك      ). انظر: أوضح المسـالك إلـى ألفيـة ابـن مالـك      10111011//33منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج  ))4((
     )، انظر الهامش.)، انظر الهامش.114114//33(ج(ج

     )، انظر الهامش.)، انظر الهامش.18251825//33ارتشاف الضرب (جارتشاف الضرب (ج  ))5((
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ن" ن" عشية"، فلو تخصص بتصريف كـ " سحر" من يوم بعينه، أو كان محدودا بالتّثنية كـ" يـومي عشية"، فلو تخصص بتصريف كـ " سحر" من يوم بعينه، أو كان محدودا بالتّثنية كـ" يـومي 

لم يجز إضافته، خالفًا البن كيسان في المثنى، فإنَّه يجوز عنده إضافته إلى الجملـة، والصـحيح   لم يجز إضافته، خالفًا البن كيسان في المثنى، فإنَّه يجوز عنده إضافته إلى الجملـة، والصـحيح   

المنع، إذ لَم يسمع، فإن كان غَير مثنى، ودلَّ على استحضار ما تحته من العدد استحضارا أوليـا  المنع، إذ لَم يسمع، فإن كان غَير مثنى، ودلَّ على استحضار ما تحته من العدد استحضارا أوليـا  

  ..))1((نص على جواز إضافته إلى الجملنص على جواز إضافته إلى الجملكأسبوع، وشهر، وعام  وسنة، فَكأسبوع، وشهر، وعام  وسنة، فَ

  ،،وأسـبوع وأسـبوع   ،،ص غيرهم على المنع في كّل ما دلَّ على عدد داللة صريحة نحو شـهر ص غيرهم على المنع في كّل ما دلَّ على عدد داللة صريحة نحو شـهر ونون

أمير ديز رشَه ْل يجوز:" أتَيتُكوجمعة، وسئل المبرد هأمير ديز رشَه ْل يجوز:" أتَيتُكوسنة وسنة   وجمعة، وسئل المبرد ه،"يرأم ديز،"يرأم ديكل ما كـان فـي   كل ما كـان فـي     فقال:فقال:  ز

بهام، بهام، ؛ ألنّها جعلت في موضع (إذا) فيما ساواهما في اإل؛ ألنّها جعلت في موضع (إذا) فيما ساواهما في اإلجوز قوله:" أتيتك"جوز قوله:" أتيتك"معنى " إذ" فجيد، فال يمعنى " إذ" فجيد، فال ي

أو قاربهما جازت إضافته، ولو كان الزما إضافة لم يصنّف حتَّى يكفّ بـ (ما) نحو:" قَبـَل مـا   أو قاربهما جازت إضافته، ولو كان الزما إضافة لم يصنّف حتَّى يكفّ بـ (ما) نحو:" قَبـَل مـا   

وبعد ما"، وهذا الظّرف الذي تجوز إضافته، وهو ما بقي على ظرفيته، فانتصب ظرفًا، وحقيقـي  وبعد ما"، وهذا الظّرف الذي تجوز إضافته، وهو ما بقي على ظرفيته، فانتصب ظرفًا، وحقيقـي  

  ..))3((يوم َلا  ينطُقون }يوم َلا  ينطُقون }{ هَذا { هَذا . لقوله تعالى:. لقوله تعالى:))2((وهو ما استعمل فاعلًا ومفعولًا ومبتدأ ومجرورا وهو ما استعمل فاعلًا ومفعولًا ومبتدأ ومجرورا 

يجوز في الزمان المحمول على (إذا)، أو (إذْ) اإلعراب على األصل، والبنـاء حملًـا   يجوز في الزمان المحمول على (إذا)، أو (إذْ) اإلعراب على األصل، والبنـاء حملًـا   وو

: " على حين" الروايـة وردت فيـه   : " على حين" الروايـة وردت فيـه   ))4((عليهما، فإن كان ما وليه فعلًا مبنيا؛ أرجح للتناسب فقولهعليهما، فإن كان ما وليه فعلًا مبنيا؛ أرجح للتناسب فقوله

قوله:" حين" ظـرف  قوله:" حين" ظـرف  . ف. ف))5((بناء مما أضيف إليهبناء مما أضيف إليهبفتح" حين" على أنه مبني على الفتح، ألنّه اكتسب البفتح" حين" على أنه مبني على الفتح، ألنّه اكتسب ال

زمان مبني على الفتح في محل جر بـ" على"، "عاتبت" فعل ماضٍ مبني على فتح مقـدر علـى   زمان مبني على الفتح في محل جر بـ" على"، "عاتبت" فعل ماضٍ مبني على فتح مقـدر علـى   

  .  .  ))6((آخره ال محّل له من اإلعراب، وتاء المتكلّم فاعله، والجملة في محل جر بإضافة حينآخره ال محّل له من اإلعراب، وتاء المتكلّم فاعله، والجملة في محل جر بإضافة حين

نستنتج من الشَّاهد السقوله:" نستنتج من الشَّاهد الس قوله:" ابق: أن بني على الفتح؛ إلضافته إلـى فعـل   بني على الفتح؛ إلضافته إلـى فعـل   حين" محين" م  علىعلىابق: أن

بناؤه الزم، ويجوز كسر (حين) لإلعراب. فعلى األول ظرف كفى، كما في" ودخل المدينة علـى  بناؤه الزم، ويجوز كسر (حين) لإلعراب. فعلى األول ظرف كفى، كما في" ودخل المدينة علـى  

                                                
 ).  ).  18251825/ / 33(ج(ج  المصدر السابقالمصدر السابق  ))1((
 ).   ).   18261826  -18251825/ / 33). انظر: ارتشاف الضرب (ج). انظر: ارتشاف الضرب (ج113113//33أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (جأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (ج  ))2((
 ).   ).   3535سورة المرسالت (آية: سورة المرسالت (آية:   ))3((
 )  )  112112//33أوضح المسالك (جأوضح المسالك (ج  ))4((
 ). ). 114114  __112112/ / 33(ج(جالمصدر السابق المصدر السابق   ))5((
 ) انظر الهامش.   ) انظر الهامش.   113113/ / 33(ج(ج  نفسهنفسه  ))6((
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  ﴿﴿حين غفلة"، والمعنى في وقت عاتبت، وعلى الثّاني أي ألجل الصبا، كما فـي قولـه تعـالى:   حين غفلة"، والمعنى في وقت عاتبت، وعلى الثّاني أي ألجل الصبا، كما فـي قولـه تعـالى:   

ا" من الجوازم. و" أصبح" مجزوم به، ا" من الجوازم. و" أصبح" مجزوم به، . والهمزة لالستفهام، و" لم. والهمزة لالستفهام، و" لم  ))1((﴾﴾ِلتُكبروا اهللا على ما هداكمِلتُكبروا اهللا على ما هداكموو

  ..))2((والواو للحال، و"وازع" من وزعت الرجل إذا كففتهوالواو للحال، و"وازع" من وزعت الرجل إذا كففته

  ل عبد اهللا بن الزبعري:ل عبد اهللا بن الزبعري:وو: ق: قثالثًاثالثًا

للخير إنللخير ال    مدى مدى   وللشّرِوللشّرِ  إنالوكوقبْل  وك هجوقبْلذلك و هج3((ذلك و((..  

   موضع الشّاهد: قوله: " وكال ذلك" فأضاف" كال" إلى " ذلك" وهو مفرد فـي اللّفـظ ألن   موضع الشّاهد: قوله: " وكال ذلك" فأضاف" كال" إلى " ذلك" وهو مفرد فـي اللّفـظ ألن

. وال يضافان إلى نكـرة فـال يقـال"    . وال يضافان إلى نكـرة فـال يقـال"    ))4(({عوان بـين َذلـك }  {عوان بـين َذلـك }  المراد به اثنان، وهو شبيه بقوله تعالى:المراد به اثنان، وهو شبيه بقوله تعالى:

مررت بكال رجلين وال كلتا امرأتين"، وال يضافان أيضا إلى مفترقين، فال يقال" مررت بكال زيد مررت بكال رجلين وال كلتا امرأتين"، وال يضافان أيضا إلى مفترقين، فال يقال" مررت بكال زيد 

التّثنيـة كمـا أريـدت    التّثنيـة كمـا أريـدت    : فهذا يراد بـه  : فهذا يراد بـه  . قال الفارسي. قال الفارسي))5((وعمرو"، وربما جاء مثل هذا في الشّعروعمرو"، وربما جاء مثل هذا في الشّعر

  ..))6((بالضمير في" كالنا" التّثنية، وإن كانت اللّفظة تقع على الجميعبالضمير في" كالنا" التّثنية، وإن كانت اللّفظة تقع على الجميع

فاالستشهاد فيه في قوله: " وكال ذلك" أن " كال" فيه أضيف إلى اسم اإلشارة" ذلك" وهـو  فاالستشهاد فيه في قوله: " وكال ذلك" أن " كال" فيه أضيف إلى اسم اإلشارة" ذلك" وهـو  

وإن كان مفردا في اللّفظ، ولكنّه يرجع إلى شيئين في المعنى، ألن المذكور هو الخيـر والشّـر.   وإن كان مفردا في اللّفظ، ولكنّه يرجع إلى شيئين في المعنى، ألن المذكور هو الخيـر والشّـر.   

{قالوا ادع لنا ربك يبين لنا مـا هـي قـال إّنـه يقـول  إّنهـا بقـرة ال فـارض وال بكـر  عـوان ُ  بـين            {قالوا ادع لنا ربك يبين لنا مـا هـي قـال إّنـه يقـول  إّنهـا بقـرة ال فـارض وال بكـر  عـوان ُ  بـين            كما ذكر في قوله تعالى: كما ذكر في قوله تعالى: 

                                                
 ) .   ) .   6969سورة البقرة ( آية:سورة البقرة ( آية:  ))1((
 ). ). 256256/ / 22حاشية الصبان على شرح األشموني (جحاشية الصبان على شرح األشموني (ج  ))2((
رضـي اهللا  رضـي اهللا    -البيت من الرمل، وهو لعبد اهللا بن الزبعري، من قصيدة طويلة يخاطب بها حسان بن ثابـت  البيت من الرمل، وهو لعبد اهللا بن الزبعري، من قصيدة طويلة يخاطب بها حسان بن ثابـت    ))3((

وأصحابه وهو يومئـذ  وأصحابه وهو يومئـذ    يذكر فيها ما نال المسلمين في وقعة أحد من اإلنكسار، ويعرض فيها بالنبي يذكر فيها ما نال المسلمين في وقعة أحد من اإلنكسار، ويعرض فيها بالنبي   -عنهعنه
)، المقاصـد  )، المقاصـد  8888إسالمه وأمنه انظر: المفصل في علم العربيـة ( إسالمه وأمنه انظر: المفصل في علم العربيـة (   على الشّرك، ثم أسلم بعد ذلك وقَبِل النّبيعلى الشّرك، ثم أسلم بعد ذلك وقَبِل النّبي

 ).   ).   543543/ / 55النّحوية (جالنّحوية (ج
 ).   ).   107107/ / 33شرح التّسهيل (ج شرح التّسهيل (ج   ))4((
     ).).10201020//33منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج  ).).101101/ / 44المقاصد الشّافية (جالمقاصد الشّافية (ج  ))5((
 ).   ).   107107/ / 33شرح التّسهيل (ج شرح التّسهيل (ج   ))6((
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هكذا؛ ألن" كال" و" كلتا" هكذا؛ ألن" كال" و" كلتا"   ررذكر من الفارض والبكر. وإنما قدذكر من الفارض والبكر. وإنما قد. أي بين ما . أي بين ما ))1((َذلـك  فـافعلوا مـا تـؤمرون}    َذلـك  فـافعلوا مـا تـؤمرون}    

نى لفظًا ومعنى نحو:" كال الرجلين" و" كلتا المرأتين"، أو معنى نى لفظًا ومعنى نحو:" كال الرجلين" و" كلتا المرأتين"، أو معنى مما يالزم اإلضافة إلى معرف مثمما يالزم اإلضافة إلى معرف مث

    .  .  ))2((دون لفظ كما في قولك:" كالنا فعلنا" كما جاء في البيت المذكوردون لفظ كما في قولك:" كالنا فعلنا" كما جاء في البيت المذكور

وبحسب ما ذكر سابقًا، فإن موضع  الشَّاهد في قوله " كال" قد أضيف إلى ذلك وهو وإن وبحسب ما ذكر سابقًا، فإن موضع  الشَّاهد في قوله " كال" قد أضيف إلى ذلك وهو وإن 

يرجع  إلى شيئين هما: الخير والشّر، والمعنـى  يرجع  إلى شيئين هما: الخير والشّر، والمعنـى  كان مفرداً في اللّفظ فإنه في المعنى مثنى؛ ألنّه كان مفرداً في اللّفظ فإنه في المعنى مثنى؛ ألنّه 

مـن  مـن    ال ذاك، وكال األمرين له وجـه ال ذاك، وكال األمرين له وجـه أن لكل من الخير والشّر غاية ينتهي إليها، فال هذا يدوم، وأن لكل من الخير والشّر غاية ينتهي إليها، فال هذا يدوم، و

المصلحة، فربما نزل باإلنسان مكروه آلمة وأزعجه وهو في الحقيقة خير له. ومن الشَّواهد على المصلحة، فربما نزل باإلنسان مكروه آلمة وأزعجه وهو في الحقيقة خير له. ومن الشَّواهد على 

  "كال" قول الشَّاعر:  "كال" قول الشَّاعر:  

كوأجِوأجِال أخي وخَليلي ال أخي وخَليلي كدييد  ععضا         في النَّضا         في النَّداِئاِئدباتمامِمامِوإلْوإلْ  بات  المالمللاتمات3((م((  .  .  
  

قوله:" كال" فإن " كال" أضيف إلى كَلمتين، وال يجوز ذلك، فال يقول: كال زيـد  قوله:" كال" فإن " كال" أضيف إلى كَلمتين، وال يجوز ذلك، فال يقول: كال زيـد  موضع الشَّاهد: موضع الشَّاهد: 

وعمرو قاما، وهذا الّذي جاء ضرورة نادرة، وأجاز ابن األنباري إضافتها إلى المفـرد بشـرط   وعمرو قاما، وهذا الّذي جاء ضرورة نادرة، وأجاز ابن األنباري إضافتها إلى المفـرد بشـرط   

فشرط ما يضاف إليه" كال" و" كلتا" أن يكون معرفة دال فشرط ما يضاف إليه" كال" و" كلتا" أن يكون معرفة دال   ))4((ي وكالك محسناني وكالك محسنانتكررها؛ نحو: كالتكررها؛ نحو: كال

و" كالهمـا أخـوك"، وال   و" كالهمـا أخـوك"، وال     ))5(({كْلَتـا اْلجنَتـيِن}  {كْلَتـا اْلجنَتـيِن}  على اثنين غير متفرق بعطف، نحو قوله تعالى: على اثنين غير متفرق بعطف، نحو قوله تعالى: 

يجوز " كال ثوبين اشترين" وال " كال النّاس أكرمت"، وال " كال زيد وعمـرو عنـدي، " لعـدم    يجوز " كال ثوبين اشترين" وال " كال النّاس أكرمت"، وال " كال زيد وعمـرو عنـدي، " لعـدم    

التّعريف في األول؛ وعدم التَّثنية في الثّاني، والتَّفريق بالعطف في الثّالث، كقول الشّاعر السابق:" التّعريف في األول؛ وعدم التَّثنية في الثّاني، والتَّفريق بالعطف في الثّالث، كقول الشّاعر السابق:" 

  .  .  ))6((ف، وهذا في النّادرف، وهذا في النّادركال أخي وخليلي"؛ حيث أضاف" كال" إلى متفرق بالعطكال أخي وخليلي"؛ حيث أضاف" كال" إلى متفرق بالعط

                                                
 ).   ).   6969سورة البقرة ( آية:سورة البقرة ( آية:  ))1((
 ). ). 543543/ / 22المقاصد النَّحوية (جالمقاصد النَّحوية (ج  ))2((
) وهو ألبي الشعر الهاللـي فـي المقاصـد    ) وهو ألبي الشعر الهاللـي فـي المقاصـد    119119/ / 33وهو بالنسبة في أوضح  المسالك، وهو من البسيط، (جوهو بالنسبة في أوضح  المسالك، وهو من البسيط، (ج  ))3((

النَّحويالك (ج104104/ / 44ة (جة (جالنَّحويالك (ج) منهج الس11002323/ / 33) منهج الس    .(    .( 
 ).    ).    544544/ / 22المقاصد النَّحوية (جالمقاصد النَّحوية (ج  ))4((
 ).    ).    3333سورة الكهف (آية: سورة الكهف (آية:   ))5((
 ).    ).    496496/ / 11إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك (جإرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك (ج  ))6((
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فنجد أن " كال" ُأضيف إلى كلمتين، وال يجوز ذلك، فال يقال: كال زيد وعمرو قاما، وهذا الـذي  فنجد أن " كال" ُأضيف إلى كلمتين، وال يجوز ذلك، فال يقال: كال زيد وعمرو قاما، وهذا الـذي  

  .  .  ))1((جاء ضرورة نادرة. وُأجيز إضافتها إلى المفرد بشرط تكررها، نحو: كالي وكالك محسنانجاء ضرورة نادرة. وُأجيز إضافتها إلى المفرد بشرط تكررها، نحو: كالي وكالك محسنان

ا لما استكمل ثالثـة شـروط؛   ا لما استكمل ثالثـة شـروط؛   فإن ما يلزم اإلضافة " كال" و" كلتا"، وال يضافان إلّفإن ما يلزم اإلضافة " كال" و" كلتا"، وال يضافان إلّلذلك لذلك 

أولها: التَّعريف؛ فال يجوز" كال رجلَينِ"، وال" كلتْا امرأتين". خالفًا للكوفيين. وثانيها: الداللَةُ على أولها: التَّعريف؛ فال يجوز" كال رجلَينِ"، وال" كلتْا امرأتين". خالفًا للكوفيين. وثانيها: الداللَةُ على 

، أو باالشتراك كقولنا:" كالنا"؛ ، أو باالشتراك كقولنا:" كالنا"؛ ))2(({ كْلَتـا اْلجنَتـيِن}  { كْلَتـا اْلجنَتـيِن}  اثنين، إما بالنَّص نحو: (كالَهما) وقوله تعالى:اثنين، إما بالنَّص نحو: (كالَهما) وقوله تعالى:

(نا) مشتركة بين االثنين والجماعة، وإنما صح قوله: " كال ذلك وجه وقَبـل"؛ ألن (ذا)  (نا) مشتركة بين االثنين والجماعة، وإنما صح قوله: " كال ذلك وجه وقَبـل"؛ ألن (ذا)    ةةفإن كلمفإن كلم

. وثالثها: أن يكـون  . وثالثها: أن يكـون  ))3((الَّ َفاِرض وَال  ِبْكر عوان بين َذلك }الَّ َفاِرض وَال  ِبْكر عوان بين َذلك }  {{  مثنّاة في المعنى؛ مثلها في قوله تعالى:مثنّاة في المعنى؛ مثلها في قوله تعالى:

ي عضدا، فمن نوادر ي عضدا، فمن نوادر ددجِجِااكال أخي وخليلي وكال أخي وخليلي ورو) وأن قوله: رو) وأن قوله: كلمة واحدة فال يجوز (كالَ زيد وعمكلمة واحدة فال يجوز (كالَ زيد وعم

  .  .  ))4((الضروراتالضرورات

رابعاعي النَّميري:  رابعاعي النَّميري:  ا: قول الرا: قول الر  

فَرِيشفَرِيشيي  عم ايوهو نْكُممعم ايوهو نْكُممكُمكُم          وإنا  وإنامتُكُم ِلمدواكانت مامتُكُم ِلمدو5((كانت م((  .  .  

الجمهور الجمهور ، وعند ، وعند ))6((كُم" حيث بني على السكون، وهذا لغة ربيعة وتميمكُم" حيث بني على السكون، وهذا لغة ربيعة وتميمقوله: " معقوله: " مع  الشَّاهد:الشَّاهد:  موضعموضع

. فإن من ظروف المكان الالزمة لإلضافة" مـع"، إذا القـت متحركًـا،    . فإن من ظروف المكان الالزمة لإلضافة" مـع"، إذا القـت متحركًـا،    ))7((عينها مفتوحة معربةعينها مفتوحة معربة

                                                
 ).    ).    119119//33جج((  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  ))1((
 ).    ).    3333سورة الكهف (آية: سورة الكهف (آية:   ))2((
 ).     ).     6868سورة البقرة (آية: سورة البقرة (آية:   ))3((
 ).     ).     117117/ / 33أوضح المسالك (جأوضح المسالك (ج  ))4((
  -بكسـر الـراء  بكسـر الـراء    –اللّغة:" فريشي": الريش اللّغة:" فريشي": الريش   ).).311311البيت من الوافر، وهو للراعي النّميري في معلق ديوانه، (البيت من الوافر، وهو للراعي النّميري في معلق ديوانه، (  ))5((

م لباسا يواِري سوءاتُكم وِريشا ولبـاس  م لباسا يواِري سوءاتُكم وِريشا ولبـاس  {يا بني آدم َقد َأنزْلنا عَليُك{يا بني آدم َقد َأنزْلنا عَليُكاللّباس الفاخر،ومثله الرياش، وفي القرآن الكريم: اللّباس الفاخر،ومثله الرياش، وفي القرآن الكريم: 
{ريخ كَذل ىالتَّْقو{ريخ كَذل ىا: المال والخصب والمعاش. لسان العرب (جالتَّْقوا: المال والخصب والمعاش. لسان العرب (جسورة األعراف والريش أيض278278//66سورة األعراف والريش أيض.(َشير) ،(.(َشير) ،( 

لسـالك  لسـالك  ) منهج ا) منهج ا552552//22)، شرح التّسهيل (ج)، شرح التّسهيل (ج287287//33إنّها لغة ربيعة بن نزار وغَنْم بن ثعلب. انظر: الكتاب (جإنّها لغة ربيعة بن نزار وغَنْم بن ثعلب. انظر: الكتاب (ج  ))6((
 ).).10371037//33في الكالم على ألفية ابن مالك (جفي الكالم على ألفية ابن مالك (ج

 ). ). 552552/ / 22المقاصد النَّحوية في شرح شواهد شروح األلفية (جالمقاصد النَّحوية في شرح شواهد شروح األلفية (ج  ))7((
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. واإلسكان قليل، كما في قول الشَّاعر السـابق" فـرِيش   . واإلسكان قليل، كما في قول الشَّاعر السـابق" فـرِيش   ))1((واألشهر فيها الفتح، نحو:" وهو معكم"واألشهر فيها الفتح، نحو:" وهو معكم"

نًا فهـي علـى   نًا فهـي علـى   منكم" ؛ قال بعضهم: وهي لغة ربيعة، وهي على هذه اللّغة مبنية، وإن القت ساكمنكم" ؛ قال بعضهم: وهي لغة ربيعة، وهي على هذه اللّغة مبنية، وإن القت ساك

وعلـى لغـة   وعلـى لغـة     ))2((مـع الَّـذين َأْنعـم الّلـه عَلـيِهم }     مـع الَّـذين َأْنعـم الّلـه عَلـيِهم }       {{  اللّغة المشهورة باقية على فتحها، نحو: قوله تعالى:اللّغة المشهورة باقية على فتحها، نحو: قوله تعالى:

اإلسكان يجوز الفتح تخفيفًا، والكسر على أصل التقاء الساكنين، وقد تقطع عن اإلضافة، فتنصب اإلسكان يجوز الفتح تخفيفًا، والكسر على أصل التقاء الساكنين، وقد تقطع عن اإلضافة، فتنصب 

  ..))3((حاالً، نحو:" جاء زيد وعمر معا"حاالً، نحو:" جاء زيد وعمر معا"

" وسئل الخليل عن" معكُم" و" مع"، ألي شيء نصبتَها؟ فقال: ألنَّها استُعملتَ غيرٍ مضافة " وسئل الخليل عن" معكُم" و" مع"، ألي شيء نصبتَها؟ فقال: ألنَّها استُعملتَ غيرٍ مضافة 

اسما كـ" جميع"، ووقعت نكرة، وذلك قولك:" جاءا معا، وذَهبا معا، وقد ذهب معه، ومن معـه"،  اسما كـ" جميع"، ووقعت نكرة، وذلك قولك:" جاءا معا، وذَهبا معا، وقد ذهب معه، ومن معـه"،  

حين اضطُر، كما جاء في قول حين اضطُر، كما جاء في قول   صارت ظرفًا، فجعلوها بمنزلة:" أمام" و" قُدام"؛ فجعلها كَـ" هْل"صارت ظرفًا، فجعلوها بمنزلة:" أمام" و" قُدام"؛ فجعلها كَـ" هْل"

  الراعي:  الراعي:  

وريشى منكم4((وريشى منكم((  واواوهوهيي  كُمعمكُمعا      مِلمام اوإن كانت زِيارتُكُمِلمام وإن كانت زِيارتُكُم))5((  .  .  

ففي قول الشّاعر" وهواى معكُم" يتّضح في الشَّاهد تسكين" مع" تشـبيها لهـا بحـروف    ففي قول الشّاعر" وهواى معكُم" يتّضح في الشَّاهد تسكين" مع" تشـبيها لهـا بحـروف    

تمكّنة، وإنّما أعربت فـي  تمكّنة، وإنّما أعربت فـي  المعاني المبنية على السكون مثل:" هْل" و"بْل"، ألنّها في األصل غير مالمعاني المبنية على السكون مثل:" هْل" و"بْل"، ألنّها في األصل غير م

أكثر الكالم بوقوعها مفردة في قولهم:" جاءوا معا وانطلقوا معا"، فوقعت موقع جمـع فأعربـت   أكثر الكالم بوقوعها مفردة في قولهم:" جاءوا معا وانطلقوا معا"، فوقعت موقع جمـع فأعربـت   

  ..))6((لذلكلذلك

                                                
 ). ). 4040سورة الحديد (آية:سورة الحديد (آية:  ))1((
 ).  ).  6969سورة النساء (آية: سورة النساء (آية:   ))2((
 ).  ).  501501  __500500/ / 11إرشاد السالك إلى حلِّ ألفية ابن مالك (جإرشاد السالك إلى حلِّ ألفية ابن مالك (ج  ))3((
 ويروى: "فريش منكم".  ويروى: "فريش منكم".    ))4((
 ).  ).  287287_ _ 286286/ / 33الكتاب (جالكتاب (ج  ))5((
"فريشي" ريش: مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره ومنع من "فريشي" ريش: مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره ومنع من   ). انظر: الهامش.). انظر: الهامش.287287/ / 33(ج(جالمرجع السابق المرجع السابق   ))6((

ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم وهو مضاف، وياء المتكلِّم: مضاف إليـه مبنـي علـى    ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم وهو مضاف، وياء المتكلِّم: مضاف إليـه مبنـي علـى    
ر وهو متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، و "هـواي": الـواو حـرف،    ر وهو متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، و "هـواي": الـواو حـرف،    السكون في محل جر،" منكم" جار ومجروالسكون في محل جر،" منكم" جار ومجرو

هوى: مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة، وهو مضاف وياء المتكلِّم مضاف إليه مبني على الفتح، في محـل جـر   هوى: مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة، وهو مضاف وياء المتكلِّم مضاف إليه مبني على الفتح، في محـل جـر   
باإلضافة." معكم": مع: ظرف متعلِّق بمحذوف خبر المبتدأ، ومع: مضاف وضـمير المخـاطبين مضـاف    باإلضافة." معكم": مع: ظرف متعلِّق بمحذوف خبر المبتدأ، ومع: مضاف وضـمير المخـاطبين مضـاف    

 ).    ).    127127/ / 126126/) (/) (33أوضح المسالك (جأوضح المسالك (ج  إليه..."إليه..."
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فقوله: (معكُم)، جاء فيها وجهان؛ أولهما: مبنية على السكون على لُغة ربيعة وتمـيم "  فقوله: (معكُم)، جاء فيها وجهان؛ أولهما: مبنية على السكون على لُغة ربيعة وتمـيم "    

توحة معربة " مع"، وتُعد "مع" مـن ظـروف   توحة معربة " مع"، وتُعد "مع" مـن ظـروف   مع "، وثانيهما: أنّها جاءت عينها عند الجمهور مفمع "، وثانيهما: أنّها جاءت عينها عند الجمهور مف

الزمان الالزمة لإلضافة، وأنّه عند التقاء متحركين، فإن األشهر فيها الفتح، كقولنا:" وهو معكُم". الزمان الالزمة لإلضافة، وأنّه عند التقاء متحركين، فإن األشهر فيها الفتح، كقولنا:" وهو معكُم". 

قال: ألنَّها قال: ألنَّها وأن التَّسكين قليل. وأجاب الخليل عندما سئل عن" معكُم" و" مع"، ألي شيء نصبتها؟ وأن التَّسكين قليل. وأجاب الخليل عندما سئل عن" معكُم" و" مع"، ألي شيء نصبتها؟ 

ير مضافة اسما كـ" جميع"، ووقعت نكرة فجعلوا " مع" بمنزلة "أمام" و " قدام" كمـا  ير مضافة اسما كـ" جميع"، ووقعت نكرة فجعلوا " مع" بمنزلة "أمام" و " قدام" كمـا  استخدمت غاستخدمت غ

في قولهم:" جاءا معا وذَهبا معا"، فصارت ظرفًا مثل:" أمام" و"قدام"، وعند تسكين" مـع"، فإنَّـه   في قولهم:" جاءا معا وذَهبا معا"، فصارت ظرفًا مثل:" أمام" و"قدام"، وعند تسكين" مـع"، فإنَّـه   

  شبهها بحروف المعاني المبنية على السكون مثل " هْل" و" بْل".شبهها بحروف المعاني المبنية على السكون مثل " هْل" و" بْل".

  قول امرئ القيس:  قول امرئ القيس:    عرية على اإلضافةعرية على اإلضافةومن الشَّواهد الشّومن الشَّواهد الشّ

كَرمكَرف  مفمــََمرا    رعبِرٍ مدقْبٍل ما  معبِرٍ مدقْبٍل مِل        مع نُل ميالس طَّهخْرٍ حص ودلْمِلكَجع نُل ميالس طَّهخْرٍ حص ودلْم1((كَج((  .  .  

االستشهاد فيه في قوله:" من عِل"؛ فإنّه معرب؛ ألنّه أريد به النَّكرة؛ إذ المـراد تشـبيه   االستشهاد فيه في قوله:" من عِل"؛ فإنّه معرب؛ ألنّه أريد به النَّكرة؛ إذ المـراد تشـبيه   

  ،،))2((" " قوله:" من عـلِ قوله:" من عـلِ ككمخصوص، مخصوص،   وٍوٍمكانٍ عاٍل، ال من علُمكانٍ عاٍل، ال من علُنحطّ من نحطّ من الفَرس في سرعته بجلمود االفَرس في سرعته بجلمود ا

وهذه األسماء التي بنيت على الضم حين حذف ما تضاف إليه، وأن شرطه أن يكون معرفـة إذا  وهذه األسماء التي بنيت على الضم حين حذف ما تضاف إليه، وأن شرطه أن يكون معرفـة إذا  

نكّرت بأن حذف ما تضاف إليه، وكان نكرة، فإنّها تكون معربة بالنّصب، فتقول:" قَعدتُ أمامـا"،  نكّرت بأن حذف ما تضاف إليه، وكان نكرة، فإنّها تكون معربة بالنّصب، فتقول:" قَعدتُ أمامـا"،  

: قدام شيء معروف. كما في قول الشّاعر: يريد: "من فوق"، وال يريد: : قدام شيء معروف. كما في قول الشّاعر: يريد: "من فوق"، وال يريد: و" سرتُ قداما"، ال تريدو" سرتُ قداما"، ال تريد

عن اإلضافة لفظًا ومعنى، وهو هنـا  عن اإلضافة لفظًا ومعنى، وهو هنـا    حيث قطع في قوله:" من عِل"،حيث قطع في قوله:" من عِل"،. . ))3((  " من فوق شيء بعينه"" من فوق شيء بعينه"

هي اسم مكان بمعنى" فوق"، ولها أحكـام  هي اسم مكان بمعنى" فوق"، ولها أحكـام    ""عِلعِل""وو  ))4((معرب منون إالّ أن تنوينه حذف هنا للوقفمعرب منون إالّ أن تنوينه حذف هنا للوقف

  أربعة توافق (فوق) في اثنين منها؛ وتخالفها في اثنين آخرين، والتّفصيل فيما يأتي:  أربعة توافق (فوق) في اثنين منها؛ وتخالفها في اثنين آخرين، والتّفصيل فيما يأتي:  

                                                
(د ت)، (د ت)، 11وهو من الطويل، ديوان امرؤ القيس، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القـاهرة، ط وهو من الطويل، ديوان امرؤ القيس، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القـاهرة، ط   ))1((

))1919 .( .( 
 ). ). 564564/ / 22المقاصد النَّحوية (جالمقاصد النَّحوية (ج  ))2((
 ).).10491049//33مهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جمهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج  ))3((
 ). ). 506506/ / 11إرشاد السالك إلى حلِّ ألفية ابن مالك (جإرشاد السالك إلى حلِّ ألفية ابن مالك (ج  ))4((
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  أولًا: وجها االتفاق:أولًا: وجها االتفاق:

كما سبق بمعنى واحد، فهي مثل (فوق) في الداللة على العلُـو. واآلخـر:   كما سبق بمعنى واحد، فهي مثل (فوق) في الداللة على العلُـو. واآلخـر:     -كل منهماكل منهما-  ::األولاألول  

ا عـن  ا عـن  ههعلو معين والسبب في البناء قطععلو معين والسبب في البناء قطعتبنى (عُل) على الضم، إذا كانت معرفة، فإن دلَّتْ على تبنى (عُل) على الضم، إذا كانت معرفة، فإن دلَّتْ على 

  فقوله: "من عِل" كان حـقّ فقوله: "من عِل" كان حـقّ   . بدليل تنظيرها بكلمة "فوق".. بدليل تنظيرها بكلمة "فوق".نية معنى المضاف إليهنية معنى المضاف إليهاإلضافة لفظًا واإلضافة لفظًا و

  .  .  ))1((الكلمة التّنوين" من عٍل" لكنّه حذف للشّعرالكلمة التّنوين" من عٍل" لكنّه حذف للشّعر

  ثانيا: وجها االختالف:ثانيا: وجها االختالف:

" فإنّها تجر بالحرف "من" كقوله " فإنّها تجر بالحرف "من" كقوله "فوق"فوق  أماأما  أولًا: ال تستعمل "عُل" إلّا مجرورة بالحرف "من". ثانيا:أولًا: ال تستعمل "عُل" إلّا مجرورة بالحرف "من". ثانيا:

أولَم يروا أولَم يروا   ﴿﴿تنصب على الظّرفية، مثل: تنصب على الظّرفية، مثل:   .أو.أو))2((  ﴾﴾إذ جاُؤوكُم من فَوقكُم ومن أسفََل منكمإذ جاُؤوكُم من فَوقكُم ومن أسفََل منكم﴿﴿تعالى: تعالى: 

افّاتم صقَهرِ فَوإلى الطّيافّاتم صقَهرِ فَو3((  ﴾﴾إلى الطّي((..  

وقبل وبعد وحسب وأول ولدن وعل، وأسماء الجهات الست (وهي فـوق وتحـت وأسـفل    وقبل وبعد وحسب وأول ولدن وعل، وأسماء الجهات الست (وهي فـوق وتحـت وأسـفل              

  وأمام، وقدام ووراء وخلف، ويمين وشمال)، لها أربعة أحوال:  وأمام، وقدام ووراء وخلف، ويمين وشمال)، لها أربعة أحوال:  

{ و ل ت ع ل م ن  وجئت من قبل، على قوله تعالى:  األو ل: أن تضاف لفظ ا، نحو حضرت بعد العصر،

  . والث اني: أن يحذف ما تضاف إليه، وينوى لفظه كقوله: )4(ن ب أ ه  ب ع د  ح ني  } 

   )5(و م ن  ق ب ل  ن ادى ك ل  م و لى ق ر ابة          ف ما ع ط ف ت  م و لى ع ل ي ه  الع واط ف   

  

  

                                                
 ). ). 574574/ / 22نحو األلفية (ج نحو األلفية (ج   ))1((
 ).).1010األحزاب (آیة: األحزاب (آیة:   سورةسورة  ))2((
 ).).575575//22). نحو األلفیّة (ج). نحو األلفیّة (ج1919الملك ( آیة: الملك ( آیة:   سورةسورة  ))3((
 ).  ).  8888سورة ص (آية: سورة ص (آية:   ))4((
) ) 454454/ / 11) وهو بال نسبة في منهج السالك، انظر: الكامل في قواعـد العربيـة (ج  ) وهو بال نسبة في منهج السالك، انظر: الكامل في قواعـد العربيـة (ج  10641064/ / 33منهج السالك (جمنهج السالك (ج  ))5((

 ).  ).  553553/ / 22المقاصد النّحوية (جالمقاصد النّحوية (ج
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ومن قبل "، فإن ه معرب؛ ألن  المضاف إليه م ن وي تقديره: من قبل (فاالستشهاد فيه) في قوله:" 

  . والث الث: أن يحذف ما تضاف إليه وال ينوى لفظه وال معناه، كقوله: )1(ذلك، ونحوه

  م ك ر  م ف ر  م قب ل م د ب ر  م ع ا               ك ج ل م ود  ص خ ر  ح ط ه  الس ي ل  م ن  ع ل  

. بجـر"  . بجـر"  ))2(({ للَّه اْلَأمر من َقبُل ومـن بعـد}  { للَّه اْلَأمر من َقبُل ومـن بعـد}  ها سابقًا في هذا الباب، وقرئ قوله تعالى: ها سابقًا في هذا الباب، وقرئ قوله تعالى: وورد ذكروورد ذكر                

قبل" و" بعد"، وتنوينهما، وحكى أبو علي: ابدأ بذا من أول، بالفتح على اإلعراب ممنوعـا مـن   قبل" و" بعد"، وتنوينهما، وحكى أبو علي: ابدأ بذا من أول، بالفتح على اإلعراب ممنوعـا مـن   

ـ   ـ  الصرف للوصفية ووزن أفعل، فقوله تعالى: (من قبل) مبني على الضم لمـا قط ع المضـاف،  ع المضـاف،  الصرف للوصفية ووزن أفعل، فقوله تعالى: (من قبل) مبني على الضم لمـا قط

وقوله: (قبل) عن اإلضافة. والرابع: أن يحذف ما تضاف إليه، وينوى معناه، وتبنى فـي هـذه   وقوله: (قبل) عن اإلضافة. والرابع: أن يحذف ما تضاف إليه، وينوى معناه، وتبنى فـي هـذه   

الحالة على الضم، لشبهها حينئذ بحروف الجواب في االستغناء بها عما بعدها، مع ما فيهـا مـن   الحالة على الضم، لشبهها حينئذ بحروف الجواب في االستغناء بها عما بعدها، مع ما فيهـا مـن   

ة، ة، في قراءة الجماعفي قراءة الجماع  ُل ومـن بعـد}  ُل ومـن بعـد}  { للَّه اْلَأمر من َقبـ { للَّه اْلَأمر من َقبـ شبه الحرف في الجمود واالفتقار، نحو قوله تعالى: شبه الحرف في الجمود واالفتقار، نحو قوله تعالى: 

ي ذلك، وحكى أبو علي: ابدأ بذا من أوُل بالضم، وتقـول:  ي ذلك، وحكى أبو علي: ابدأ بذا من أوُل بالضم، وتقـول:  ونحو قبضت عشرة فحسب؛ أي فحسبونحو قبضت عشرة فحسب؛ أي فحسب

  ..))3((سرت مع القوم ودون؛ أي: ودونهم، وجاء القوم، وزيد خلف أو أمام، أي خلفهم أو أمامهم سرت مع القوم ودون؛ أي: ودونهم، وجاء القوم، وزيد خلف أو أمام، أي خلفهم أو أمامهم 

ة" والموضوعات األخرى. ال وهناك المزيد من الش واهد الش عرية على موضوع " اإلضاف

  يت سع المقام لذكرها جميع ا. 

  : المضاف إلى ياء المتك ل م: ثالث ا

كسر ما قبل الياء؛ أي آخر االسم، وذلك ألن  الياء يدما يضاف االسم إلى ياء المتكلم عن

األسماء يناسبها الكسر، مثل: كتاب  وقلم ، نقول: كتاب ي وقلم ي (بكسر الباء والميم). ولكن بعض 

فإن  حرف العل ة في آخر  -وبخاصة المعتل  ة، أو ما صار آخرها حرف عل ة لسبب من األسباب

. وهناك كلمات يجب ك س ر  آخرها كـ " غ الم ي"، ويجوز فتح الياء )4(االسم المضاف ال يكسر
                                                

 ).  ).  554554/ / 22المقاصد النّحوية (جالمقاصد النّحوية (ج  ))1((
 ).  ).  44سورة يوسف (آية: سورة يوسف (آية:   ))2((
 ).  ).  455455  -454454/ / 11الكامل في قواعد العربية نحوها وصرفها (جالكامل في قواعد العربية نحوها وصرفها (ج  ))3((
 ).  ).  455455التّمهيد في النَّحو والصرف ( التّمهيد في النَّحو والصرف (   ))4((
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ص وقذ ى، والمنقو ىوإسكانها. ويستثنى من هذين الحكمين أربع مسائل، وهي: المقصور كف ت 

كر ام  وقاض ، والمثن ى كا بن ي ن وغ الم ي ن ، وجمع  المذك ر الس الم كز ي دين و م سلم ين ، فهذه األربعة 

آخرها واجب الس كون، والياء معها واجبة الفتح، ون د ر  إسكانها بعد األلف في قراءة نافع، كقوله 

{ق ال  ه ي  والحسن؛ كقوله تعالى:. وك س ر ها بعدها في قراءة األعشى )1({و م ح ي اي } تعالى:

في لغة بني ي ر ب وع في الياء المضاف إليها جمع المذك ر الس الم، وعليه  د روهو م ط )2(ع ص اي }

.وت د غ م  ياء المنقوص، والمثن ى، والمجموع في ياء )3(}{ب م ص ر خ ي  إ ن يقراءة حمزة كقوله تعالى:

وسوف أتناول  )4(وز يد ي ، و ت ق ل ب  واو الجمع ياء ، ث م  ت د غ ماإلضافة، كقاضي ، ورأيت  ابني  

   شاهدين في هذا الباب؛ أو لهما

  : )5(ذؤيب الهذلي يل أبوق

  وع ب ر ة  ما ت ق ل ع .  )8(اد قع ن د  الر     ح س ر ة   )7(ب ن ي  وأود ع وني  )6(أودى

                                                
 ).  ).  162162سورة األنعام (آية : سورة األنعام (آية :   ))1((
 ).  ).  1818سورة طه (آية: سورة طه (آية:   ))2((
 ). ). 2222سورة إبراهيم (أية: سورة إبراهيم (أية:   ))3((
 ).  ).  167167/ / 33أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (جأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (ج  ))4((
ناء خمسـة هلكـوا   ناء خمسـة هلكـوا   وكان له أبوكان له أب  –واسمه خويلد بن خالد بن محدث واسمه خويلد بن خالد بن محدث   –هذا الشاهد من كالم أبي ذؤيب الهذلي هذا الشاهد من كالم أبي ذؤيب الهذلي   ))5((

جميعاً بالطَّاعون في عام واحد، فيهم مرثية يعدها بعض العلماء في الذروة العليا من شعر الرثـاء. انظـر:   جميعاً بالطَّاعون في عام واحد، فيهم مرثية يعدها بعض العلماء في الذروة العليا من شعر الرثـاء. انظـر:   
)، الدرر اللوامـع  )، الدرر اللوامـع  10791079/ / 33)؛ منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج)؛ منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج168168/ / 33المسالك... (جالمسالك... (جأوضع أوضع 

 ).  ).  18481848/ / 44) ارتشاف الضرب.. (ج) ارتشاف الضرب.. (ج116116/ / 11(ج(ج
). أصله بعد اإلضافة " نبوي" فاجتمعت الواو والياء وسـبقت  ). أصله بعد اإلضافة " نبوي" فاجتمعت الواو والياء وسـبقت  168168/ / 33أوضح المسالك (جأوضح المسالك (ج. انظر: . انظر: دى" هلَكدى" هلَكأوأو  ))6((

لسان العـرب  لسان العـرب  . انظر: . انظر: إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء ثم كسرت النّون لمناسبة الياءإحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء ثم كسرت النّون لمناسبة الياء
       ) (َأود).  ) (َأود).  190190/ / 11(ج(ج

)، شرح السيوطي على ألفية )، شرح السيوطي على ألفية 281281/ / 22ان على شرح األشموني (جان على شرح األشموني (جحاشية الصبحاشية الصباية وأعقبوني، انظر: اية وأعقبوني، انظر: جاءت بروجاءت برو  ))7((
 ) (عقب).  ) (عقب).  215215/ / 1010). " أعقبوني" حلفوا لي وأورثوني لسان العرب (ح). " أعقبوني" حلفوا لي وأورثوني لسان العرب (ح336336ابن مالك (ابن مالك (

))8((  قوله:" الرقَقَقوله:" الربة بوقت الرالحسرة  أو الغص النَّوم، وإنّما خص "ادبة بوقت الرالحسرة  أو الغص النَّوم، وإنّما خص "اد وهو اللَّيل ألنّـه عنـدهم مثـار الهمـوم     اد وهو اللَّيل ألنّـه عنـدهم مثـار الهمـوم     قَقَاد
       ).).201201/ / 66(ج(ج  المصدر السابقالمصدر السابق  ألشجان.ألشجان.واوا
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الجمع ياء عند إضافة هذا الجمع لياء المتكل م،  قوله:" ب ن ي " حيث قلبت واوموضع الش اهد قوله: 

قلب الواو ياء فو والياء وسبقت إحداهما الس كون فأصل" ب ن ي " بعد اإلضافة" بنوي " فاجتمعت الوا

  .)1(وأدغمت في الياء ثم  كسرت الن ون لمناسبة الياء

فيه أربعة  ،ىلذلك فإن  المضاف إلى ياء المتكلم ليس مثنى، وال مجموع ا على حد المثن 

  مذاهب:

أحدها: مذهب الجمهور أن ه معرب  في األحوال الث الثة م قد ر  فيه الحركات اإلعرابي ة لشغل آخره  

  بالحركة التي تقتضيها ياء المتكل م. 

  . ر كالم الز مخشري أن ه م ب ن ي والث اني: مذهب الجرجاني، وابن الخشاب، والمطرزي، وظاه

ي أن ه ال معرب، وال مبني، إذ االسم ال ينحصر عنده في معرب وال ابن ج ن والث الث: مذهب 

  مبني، بل له حالة ثالثة مثل هذا. 

والر ابع: ما ذهب إليه ابن مالك من أن ه ظاهر الحركة اإلعرابية حالة الجر مقدرة فيه حالة الر فع 

، والخالف و م ر ر ت  بغالمي والن صب، ويقول في المثنى: قام غ الم اي، و ر أي ت  غ المي ، 

ال ذي في إعراب المثن ى جار فيه إذا أضيف إلى الياء. وتقول في الجمع ال ذي على حد 

الت ثنية هؤالء ضاربي ، ورأيت ضاربي ، ومررت بضاربي الل فظ واحد، والخالف فيه 

  .)2(مضاف ا إلى الياء كالخالف مضاف ا إلى غير الياء 

زوزوعو عمرو بن اعأب و عمرو بن امأب فـع         ممالـك أن هـذا الجمـع حالـة الر فـع         لحاجـب، وتبعـه ابـنمالـك أن هـذا الجمـع حالـة الر لحاجـب، وتبعـه ابـن

إعرابه بالحرف المقدإعرابه بالحرف المقد  رالحركة تُقَـد ر، وكما أن  رالحركة تُقَـد وهـذه اليـاء فـي       وور، وكما أن ،روهـذه اليـاء فـي       كـذلك الحـرف يقـد ،ركـذلك الحـرف يقـد

مخرجـي هـم" وقـراءة    مخرجـي هـم" وقـراءة      ووأََأ" " في قوله:" بني"، وفـي الحـديث:  في قوله:" بني"، وفـي الحـديث:  (ضاربي)، وشبهه مفتوحة كما (ضاربي)، وشبهه مفتوحة كما 

                                                
منهج السالك في الكالم على ألفيـة  منهج السالك في الكالم على ألفيـة    ).).66/ / 33). انظر: المقاصد النَّحوية (ج). انظر: المقاصد النَّحوية (ج169169  –  168168/ / 33أوضح المسالك (جأوضح المسالك (ج  ))1((

     ).).10791079//33ابن مالك (جابن مالك (ج
 ))18471847/ / 44ارتشاف الضرب (جارتشاف الضرب (ج  ))2((
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بكسـر اليـاء أجازهـا أبـو عمـرو بـن العـالء،        بكسـر اليـاء أجازهـا أبـو عمـرو بـن العـالء،        . . ))1(({ِبمصـِرخي} {ِبمصـِرخي} حمزة في قوله تعـالى:  حمزة في قوله تعـالى:  

والفراء، وقَطرب، وهي لغة بني بربوع، وقـال الفـراء: قـرأ بهـا األعمـش، ويحيـى بـن        والفراء، وقَطرب، وهي لغة بني بربوع، وقـال الفـراء: قـرأ بهـا األعمـش، ويحيـى بـن        

  ..))3((صواب، وكان ثقة بصيرا صواب، وكان ثقة بصيرا   : وزعم القاسم بن معن أنَّها: وزعم القاسم بن معن أنَّهاقالقال  ))2((وثَّابوثَّاب

إضافة هذا الجمع  فنالحظ أن  موضع الش اهد قوله:" بني " حيث قلبت واو الجمع ياء عند

" بعد اإلضافة، فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون ي ون لها " ب لياء المتكلم، ب ني  أص

وأ دغ م ت الياء في الياء " ب ن ي " ثم ك س رت  النون لمناسبة الياء  –" ي " ب ن  –" فقلبت الواو ياء." ب ن وي 

  فأصبحت " ب ن ي ". 

  قول زياد بن واصل السلمى :قول زياد بن واصل السلمى :  والثّانيوالثّاني

نا تَبيفَلَمنا تَبيينَنَا باألبِينَا     أصواتَنا  أصواتَنا    فَلَموفَد نكَيينَنَا باألبِينَا بوفَد نكَي4((ب((..  

  

                                                
 ). ). 2222سورة إبراهيم، (آية: سورة إبراهيم، (آية:   ))1((
بالعربية واللّغـة  بالعربية واللّغـة    هو القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن مسعود الصحابي، كان من علماء الكوفةهو القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن مسعود الصحابي، كان من علماء الكوفة  ))2((

 ). ). 263263//22ترجمته في بغية الوعاة (جترجمته في بغية الوعاة (ج  والفقة. انظروالفقة. انظر
اإلعراب:" أودى" فعل ماضٍ مبني على فتح مقدر على األلـف منـع مـن    اإلعراب:" أودى" فعل ماضٍ مبني على فتح مقدر على األلـف منـع مـن    ) ) 18481848/  /  44ارتشاف الضرب (جارتشاف الضرب (ج  ))3((

ي" فاعل مرفوع بالواو المنقلبة ياء المدغمة في ياء المتكلم نيابة عن الضمة ألنّـه جمـع   ي" فاعل مرفوع بالواو المنقلبة ياء المدغمة في ياء المتكلم نيابة عن الضمة ألنّـه جمـع   ظهوره التّعذر، و"بنظهوره التّعذر، و"بن
مذكر سالم، وياء المتكلم مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر، " وأعقبوني" الواو حرف عطف، أعقب: مذكر سالم، وياء المتكلم مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر، " وأعقبوني" الواو حرف عطف، أعقب: 

لسكون في محل نصب، لسكون في محل نصب، فعل ماضٍ، وواو الجماعة فاعله، والنون للوقاية، وياء المتكلّم مفعول به مبني على افعل ماضٍ، وواو الجماعة فاعله، والنون للوقاية، وياء المتكلّم مفعول به مبني على ا
" حسرة" مفعول ثانٍ ألعقب منصوب بالفتحة الظاهرة، " عند" ظرف متعلّـق بأعقـب منصـوب بالفتحـة     " حسرة" مفعول ثانٍ ألعقب منصوب بالفتحة الظاهرة، " عند" ظرف متعلّـق بأعقـب منصـوب بالفتحـة     
الظّاهرة، وهو مضاف و" الرقاد" مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، " وعبرة" الواو حرف عطف مبنـي  الظّاهرة، وهو مضاف و" الرقاد" مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، " وعبرة" الواو حرف عطف مبنـي  

ب بالفتحة الظاهرة،" ال" حرف نعني ب بالفتحة الظاهرة،" ال" حرف نعني على الفتح ال محل له من اإلعراب،" عبرة": معطوف على حسرة منصوعلى الفتح ال محل له من اإلعراب،" عبرة": معطوف على حسرة منصو
مبني على السكون ال محل له من اإلعراب، " تفلح" فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضـمة الظـاهرة،   مبني على السكون ال محل له من اإلعراب، " تفلح" فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضـمة الظـاهرة،   

أوضـح  أوضـح    ..وفاعله ضمير مستتر فيه جواراً  تقديره هي يعود إلى عبرة، والجملة في محل نصب صفة لعبرةوفاعله ضمير مستتر فيه جواراً  تقديره هي يعود إلى عبرة، والجملة في محل نصب صفة لعبرة
   ).).169169  -168168/ / 33المسالك...(ج المسالك...(ج 

  ).).301301/ / 22). شرح كافيةَ ابن الحاجـب (ج ). شرح كافيةَ ابن الحاجـب (ج 10821082/ / 33تقارب، وهو لزياد بن واصل في الكتاب (جتقارب، وهو لزياد بن واصل في الكتاب (جالبيت من المالبيت من الم  ))4((
لكم. المعنى البيت من لكم. المعنى البيت من   لْن: جعَل اهللا آباءنا فداءلْن: جعَل اهللا آباءنا فداءقوله: " فَديننا" أي قُقوله: " فَديننا" أي قُ  ، وبه روي أيضا، وبه روي أيضابين: معناه تعرفْنبين: معناه تعرفْنتتاللّغة: اللّغة: 

أبيات يفخر فيها الشَّاعر بآباء قومه وأمهاتهم، وأنه قد أبلوا في الحرب، فلما عادوا إلـى نسـائهم، وعـرفن    أبيات يفخر فيها الشَّاعر بآباء قومه وأمهاتهم، وأنه قد أبلوا في الحرب، فلما عادوا إلـى نسـائهم، وعـرفن    
 ).   ).   301301/ / 22شرح كافية ابن الحاجب (جشرح كافية ابن الحاجب (ج  . انظر:. انظر:أصواتهم، فَدينهم، ألنّهم أبلوا في الحربأصواتهم، فَدينهم، ألنّهم أبلوا في الحرب
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جمع " أب" مسلَّما، وهو جمع غريب، ألن جمع السـالمة  جمع " أب" مسلَّما، وهو جمع غريب، ألن جمع السـالمة  ، ، "بكين وفَدينَنا باألبِينَا""بكين وفَدينَنا باألبِينَا"موضع الشَّاهد: موضع الشَّاهد: 

  ..))1((إنّما يكون في األعالم والصفات المشتقّة الجارية على الفعل كـ " مسلمين" و " مسلمات" إنّما يكون في األعالم والصفات المشتقّة الجارية على الفعل كـ " مسلمين" و " مسلمات" 

" اعلم أنَّك إذا جمعتَ اسم رجل فأنت بالخيار: إن شـئت ألحقتـه   " اعلم أنَّك إذا جمعتَ اسم رجل فأنت بالخيار: إن شـئت ألحقتـه     قال سيبويه في كتابه:قال سيبويه في كتابه:

لنون في الجر والنّصب، وإن شئت كسرته للجمع على حد مـا  لنون في الجر والنّصب، وإن شئت كسرته للجمع على حد مـا  الواو والنون في الرفع، والياء واالواو والنون في الرفع، والياء وا

فقـال: إن جمعـت بـالواو    فقـال: إن جمعـت بـالواو      نٍنٍابابوسئل سيبويه عن رجل يسمى بِوسئل سيبويه عن رجل يسمى بِ. . ))2((تكسر عليه األسماء للجمع"تكسر عليه األسماء للجمع"

والنون قلت: بنُنُوالنون قلت: بونننببذلك، وإن شئت كسرت فقلت: أذلك، وإن شئت كسرت فقلت: أ  كما قلت قبلكما قلت قبل  ون اء 3((اء((..  

فقال: إن ألحقت به النون والزيادة التي قبلهـا قلـت: أبـون،    فقال: إن ألحقت به النون والزيادة التي قبلهـا قلـت: أبـون،      ""أبأب  ""وسألت الخليل، عنوسألت الخليل، عن

وكذلك وكذلك   ..""مونموندد  ""العرب شيًئا، كما تقول:العرب شيًئا، كما تقول:  ثثددححال تغير البناء، إال أن تُال تغير البناء، إال أن تُ  ،،""أخُونأخُون  ""تقول:تقول:  ""أخٌأخٌ  ""وكذلكوكذلك

  "ونمشيًئا، كما تقول:" د ثَ العربدر البناء، إلّا أن تُحال تغي ،أخٌ تقول: أخُون  "ونمشيًئا، كما تقول:" د ثَ العربدر البناء، إلّا أن تُحال تغي ،وال وال   أخٌ تقول: أخُونتغيبنـاء بنـاء   ررتغي""  

بنوه علـى غيـر بنـاء    بنوه علـى غيـر بنـاء    اِل الحرفين؛ ألنه عليه بني، إالَّ أن تُحدث العرب شيًئا، كما اِل الحرفين؛ ألنه عليه بني، إالَّ أن تُحدث العرب شيًئا، كما ححعن عن   ""األبِاألبِ

  ..))4((الحرفينالحرفين

قال ابن الحاجب: وأما األسماء الستة، فـ " أبي" و " أخي"، وأجاز المبرد: " أبـي"، و "  قال ابن الحاجب: وأما األسماء الستة، فـ " أبي" و " أخي"، وأجاز المبرد: " أبـي"، و "  

  ..))5((في األكثر، و"فمي"  في األكثر، و"فمي"  مي" و " هني"، ويقال:" في"، مي" و " هني"، ويقال:" في"، أخي"، وتقول: " حأخي"، وتقول: " ح

قال الرضي: هذا حكم األسماء الستة عند إضافتها إلى يـاء المـتكلِّم، وهـي باعتبـار     قال الرضي: هذا حكم األسماء الستة عند إضافتها إلى يـاء المـتكلِّم، وهـي باعتبـار     

اإلضافة على ضربين: ضرب ال يقطع اإلضافة، وال يضاف إلى مضمر، وهـو: " ذو" وحـده،   اإلضافة على ضربين: ضرب ال يقطع اإلضافة، وال يضاف إلى مضمر، وهـو: " ذو" وحـده،   

ب ب فال كالم فيه هذا الباب؛ إذ نحن نتكلم على المضاف إلى ياء المتكلّم، وهـي ضـمير وضـر   فال كالم فيه هذا الباب؛ إذ نحن نتكلم على المضاف إلى ياء المتكلّم، وهـي ضـمير وضـر   

يقطع، ويضاف إلى مضمر، وهو الخمسة الباقية، وهي على ضربين: ضـرب إعـراب عـين    يقطع، ويضاف إلى مضمر، وهو الخمسة الباقية، وهي على ضربين: ضـرب إعـراب عـين    
                                                

 ). ). 301301/ / 22شرح كافية ابن الحاجب (جشرح كافية ابن الحاجب (ج). ). 10821082//33منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جمنهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج  ))1((
 ).  ).  395395/ / 33الكتاب (جالكتاب (ج  ))2((
 ).  ).  400400/ / 33لسابق (جلسابق (جلمصدر المصدر ااا  ))3((
 ).  ).  405405/ / 33السابق (جالسابق (ج  المصدرالمصدر  ))4((
 ).  ).  296296/ / 22شرح كافية ابن الحاجب (جشرح كافية ابن الحاجب (ج  ))5((
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الكلمة؛ أي: الواو، وألمها محذوفة، وهو: " فوك"، وضرب إعرابه الم الكلمة، وهـو األربعـة   الكلمة؛ أي: الواو، وألمها محذوفة، وهو: " فوك"، وضرب إعرابه الم الكلمة، وهـو األربعـة   

  ..))1((الباقية، وهو: " أبوك، و" أخوك" و" هنوك"، و" حموك"الباقية، وهو: " أبوك، و" أخوك" و" هنوك"، و" حموك"

ة األسماء السا بقيوأمة األسماء السا بقيوأمتة، فلها أيضها القطع عن اإلضافة، واألعـرف  ها القطع عن اإلضافة، واألعـرف  ااة أحوال؛ أحدة أحوال؛ أحدثالثثالث  ااتة، فلها أيض

ها: اإلضافة إلى غيـر  ها: اإلضافة إلى غيـر  تتفيها حذف الماتها، وقد ثبتت في بعضها، كما يجيء في ذكر لغاتها، وثانيفيها حذف الماتها، وقد ثبتت في بعضها، كما يجيء في ذكر لغاتها، وثاني

ياء المتكلم، فاألعرف إذن، في:" أبوك" و" أخوك" جعل الميهما إعرابا؛ وفي " حـم"، و " هـن"   ياء المتكلم، فاألعرف إذن، في:" أبوك" و" أخوك" جعل الميهما إعرابا؛ وفي " حـم"، و " هـن"   

: اإلضافة إلى ياء المتكلّم، قال الجمهور: يجب حـذف  : اإلضافة إلى ياء المتكلّم، قال الجمهور: يجب حـذف  هاهاتتحذف الالم، كما يجيء في لغاتهم. وثالثحذف الالم، كما يجيء في لغاتهم. وثالث

الالمات، إذ ردها في حال اإلضافة إلى غير ياء المتكلّم، وذلك لغرض جعلها إعرابا، واإلعراب الالمات، إذ ردها في حال اإلضافة إلى غير ياء المتكلّم، وذلك لغرض جعلها إعرابا، واإلعراب 

، وأجـاز المبـرد قياسـا علـى     ، وأجـاز المبـرد قياسـا علـى     ))2((ال يظهر في المضاف إلى ياء المتكلم، فال معنى لردها معهاال يظهر في المضاف إلى ياء المتكلم، فال معنى لردها معها

، وابن مالك، وفي " أب" و " أخ" فقـط  ، وابن مالك، وفي " أب" و " أخ" فقـط  ))3((ما نقل عنه ابن يعيش ما نقل عنه ابن يعيش اإلضافة إلى غير ياء المتكلّم، كاإلضافة إلى غير ياء المتكلّم، ك

، ولما ردها ألزم الياء، لما قلنا فـي "فـي" علـى األصـح،     ، ولما ردها ألزم الياء، لما قلنا فـي "فـي" علـى األصـح،     ابن الحاجبابن الحاجبكما نقل عنه جار اهللا وكما نقل عنه جار اهللا و

  ، قول الشاعر:  ، قول الشاعر:  ))4((وشبهتهوشبهته

ذا الم أحلَّك رقَدذا الم أحلَّك رقَدججم ى              وأبيأر وقَد ازم ى              وأبيأر وقَد الَالَازكذُذُ  كو المو المجبِبِ  ازِازِجد5((ارِارِد((  .  .  

ي حالة النّصب، وهي اليـاء، ثـم   ي حالة النّصب، وهي اليـاء، ثـم   موضع الشّاهد فيه قوله: "وأبي" حيث رد الم " أبو" فموضع الشّاهد فيه قوله: "وأبي" حيث رد الم " أبو" ف

. لذلك فإنّه يحتمل إن يكون جمعا بـ " أب" مضافًا إلى الياء، إذ يقـال  . لذلك فإنّه يحتمل إن يكون جمعا بـ " أب" مضافًا إلى الياء، إذ يقـال  ))6((دغمها في ياء المتكلم دغمها في ياء المتكلم أأ

  أخونا".  أخونا".    :":"" أبونا"، كما قيل في الشّاهد السابق في " أخ"" أبونا"، كما قيل في الشّاهد السابق في " أخ"  ::في " أبي"في " أبي"

                                                
 ) ) 296296/ / 22السابق ( جالسابق ( جالمصدر المصدر   ))1((
 ).  ).  300300/ / 22(ج(جنفسه نفسه   ))2((
القـاهرة، الط. د. ت.  القـاهرة، الط. د. ت.    –بيروت، ومكتبة المتنبي بيروت، ومكتبة المتنبي   –شرح المفصل، ابن يعيش (يعيش بن علي). عالم الكتب شرح المفصل، ابن يعيش (يعيش بن علي). عالم الكتب   ))3((

 ).  ).  3636/ / 33(ج(ج
 ).).300300/ / 22شرح كافية ابن الحاجب (جشرح كافية ابن الحاجب (ج  ))4((
 ).).4545/ / 33)، حاشية الدسوقي (ج)، حاشية الدسوقي (ج10811081/ / 33انظر: منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (جانظر: منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك (ج  ))5((
 ) انظر: الهامش.   ) انظر: الهامش.   301301/ / 22شرح كافية ابن الحاجب... (جشرح كافية ابن الحاجب... (ج  ))6((
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نستنتج من الكالم السابق في موضع الشَّاهد قوله: " بأبينا" جمع " أب" مسلَّما، وهذا جمع نستنتج من الكالم السابق في موضع الشَّاهد قوله: " بأبينا" جمع " أب" مسلَّما، وهذا جمع 

غريب ألن جمع السالمة إنما يكون في األعالم والضمان المشتقة الجارية علـى الفعـل، قيـل:    غريب ألن جمع السالمة إنما يكون في األعالم والضمان المشتقة الجارية علـى الفعـل، قيـل:    

ضافة الـواو  ضافة الـواو  مسلمين، ومسلمات... كما ذكر. وسيبويه قال: إذا جمعتَ اسم رجل، فأنتَ مخَير بإمسلمين، ومسلمات... كما ذكر. وسيبويه قال: إذا جمعتَ اسم رجل، فأنتَ مخَير بإ

كسرته للجمع وجمع كلمة كسرته للجمع وجمع كلمة   –والنون في حالة الرفع، والياء والنّون في الجر والنّصب، وإن شئت والنون في حالة الرفع، والياء والنّون في الجر والنّصب، وإن شئت 

" بنون". والخليل عندما سئل عن جمع " األب"، فإنّه جميعها " أبون" ،" وأخ" " أخونـا".  " بنون". والخليل عندما سئل عن جمع " األب"، فإنّه جميعها " أبون" ،" وأخ" " أخونـا".    -" ابن"" ابن"

يبرتة، عند إضافتها إلى ياء المتكلّم فهي: على ضفهذه األسماء السيبرتة، عند إضافتها إلى ياء المتكلّم فهي: على ضل: ال يقطـع   فهذه األسماء السـرب األول: ال يقطـع   ن الضـرب األون الض

عن اإلضافة، وال يضاف إلى مضمر وهو " ذو " وحده. والضرب اآلخر، ال ضمير يضاف إلى عن اإلضافة، وال يضاف إلى مضمر وهو " ذو " وحده. والضرب اآلخر، ال ضمير يضاف إلى 

مضمر، وهو األسماء الخمسة الباقية وهي: " أخوك"،" أبوك "، فضرب اعرب عين فعلـه؛ أي "  مضمر، وهو األسماء الخمسة الباقية وهي: " أخوك"،" أبوك "، فضرب اعرب عين فعلـه؛ أي "  

أخوك"، " حمـوك"، "  أخوك"، " حمـوك"، "    ، وهي األسماء الستة الباقية: " أبوك"، "، وهي األسماء الستة الباقية: " أبوك"، "ههالواو"، مثل " فوك"، وضرب المالواو"، مثل " فوك"، وضرب الم

  وفوك".  وفوك".  
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:الن تائج والت وصيات  

الحمد هللا الذي تتم بنعمته الصالحات، والصالة والسالم على سيد الخلق أجمعـين نبينـا   الحمد هللا الذي تتم بنعمته الصالحات، والصالة والسالم على سيد الخلق أجمعـين نبينـا   

    محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:  محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:  

السالك" السالك" فبعد هذا التّطواف في الشّواهد الشّعرية التي تعالج قضايا النّحو في كتاب "منهج فبعد هذا التّطواف في الشّواهد الشّعرية التي تعالج قضايا النّحو في كتاب "منهج 

  ألبي حيان األندلسي، تخلص الدراسة إلى جملة من النتائج، لعّل أهمها:ألبي حيان األندلسي، تخلص الدراسة إلى جملة من النتائج، لعّل أهمها:

  .  .  كان ألبي حيان األندلسي آراء خاصة في توجيه بعض الشّواهدكان ألبي حيان األندلسي آراء خاصة في توجيه بعض الشّواهدأولًا: أولًا: 

بها ال يعني التّشكيك  فيها؛ ألنّهـا لـم   بها ال يعني التّشكيك  فيها؛ ألنّهـا لـم   واهد مجهولة القائل، واستشهاده واهد مجهولة القائل، واستشهاده ششبب  استشهد أبو حياناستشهد أبو حيانثانيا: ثانيا: 

  في كتب النّحاة القدامى.في كتب النّحاة القدامى.كما أنّها مبثوثة كما أنّها مبثوثة ثقاة، وثقاة، و  تؤخد إلّا من رواةتؤخد إلّا من رواة

بـل  بـل  هناك شواهد استشهد بها النّحاة، وعند دراسة أبي حيان لها لم يجد فيها قضية نحوية، هناك شواهد استشهد بها النّحاة، وعند دراسة أبي حيان لها لم يجد فيها قضية نحوية، ثالثًا: ثالثًا: 

  ..عدها من الضرورات الشّعريةعدها من الضرورات الشّعرية
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  قائمة المصادر والمراجعقائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم.القرآن الكريم. - 11
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 د.ت.د.ت.تحقيق: عبد الحفيظ شلبي. عمان: وزارة التّراث القومي والثّفافة. تحقيق: عبد الحفيظ شلبي. عمان: وزارة التّراث القومي والثّفافة. 

). لباب اإلعـراب. تحقيـق:   ). لباب اإلعـراب. تحقيـق:   ــهه  684684اإلسفراييني، تاج الدين محمد بن محمد بن أحمد( ت:اإلسفراييني، تاج الدين محمد بن محمد بن أحمد( ت: - 44

  ،،11بهاء الدين عبد الوهاب عبد الرحمن. الريـاض: المكتبـة التراثيـة، دار الرفـاعي. ط    بهاء الدين عبد الوهاب عبد الرحمن. الريـاض: المكتبـة التراثيـة، دار الرفـاعي. ط    

 م).  م).  19841984= = هـهـ14051405((    

ـ    محمدمحمد  امرؤ القيس، ابن حجر بن الحارث الكندي. الديوان. تحقيق:امرؤ القيس، ابن حجر بن الحارث الكندي. الديوان. تحقيق: - 55 ـ  أبـو الفض ل إبـراهيم.  ل إبـراهيم.  أبـو الفض

 م).  م).  19581958( ( 11القاهرة: دار المعارف. طالقاهرة: دار المعارف. ط

). اإلنصاف في مسـائل الخـالف بـين البصـريين     ). اإلنصاف في مسـائل الخـالف بـين البصـريين     ــهه  577577األنباري، أبو البركات (ت:األنباري، أبو البركات (ت: - 66

والكوفيين. تحقيق ودراسة: جودة مبروك محمد مبروك. راجعه: رمضـان عبـد التّـواب.    والكوفيين. تحقيق ودراسة: جودة مبروك محمد مبروك. راجعه: رمضـان عبـد التّـواب.    

 م).  م).  20022002( ( 11القاهرة: مكتبة الخانجي. طالقاهرة: مكتبة الخانجي. ط
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 . تأليف: محمد محيي الدين عبد الحميد.  . تأليف: محمد محيي الدين عبد الحميد.  ومعه كتاب اإلنصافومعه كتاب اإلنصاف  اإلنصاف في مسائل الخالفاإلنصاف في مسائل الخالف
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 م).م).20022002==  ــهه  14231423( ( 11وتحقيق: فايز محمد دياب. القاهرة: دار السالم. طوتحقيق: فايز محمد دياب. القاهرة: دار السالم. ط

، ، 22الخويسكي، زين كامل. ألفية ابن مالك في النّحو والصرف. اإلسكندرية: دار الوفـاء. ط الخويسكي، زين كامل. ألفية ابن مالك في النّحو والصرف. اإلسكندرية: دار الوفـاء. ط  - 3131

 م).م).20032003((

رضوان، محمد مصطفى. درويش، عبد اهللا. التّونجي، محمد. التّمهيد في النّحو والصـرف.  رضوان، محمد مصطفى. درويش، عبد اهللا. التّونجي، محمد. التّمهيد في النّحو والصـرف.   - 3232

 بنغازي: منشورات جامعة قاريونس.بنغازي: منشورات جامعة قاريونس.

ونرزق، أحمد خضر أحمد. رزق، أحمد خضر أحمد.    - 3333 در المص اب ال ي كت ونالّشواھد الّشعریّة ف در المص اب ال ي كت ان:الّشواھد الّشعریّة ف ان:. عّم ة  . عّم وز المعرف ةدار كن وز المعرف   11. ط. ط-دار كن

   ).).مم20102010ھـ=ھـ=14311431( ( 

الزبيدي، عمرو بن معد يكرب. شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي. جمعه وحقّقه: مطـاع  الزبيدي، عمرو بن معد يكرب. شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي. جمعه وحقّقه: مطـاع   - 3434

 م).م).19741974==  ــهه  13941394العربية.( العربية.(   الطّرابيشي. دمشق: مطبوعات مجمع اللّغةالطّرابيشي. دمشق: مطبوعات مجمع اللّغة

الزبيري األسدي، عبد اهللا. الديوان. جمع وتحقيق: يحيى الجبوري. بيـروت: دار الحريـة.   الزبيري األسدي، عبد اهللا. الديوان. جمع وتحقيق: يحيى الجبوري. بيـروت: دار الحريـة.    - 3535

 م).م).19741974==  ــهه  13941394((

 م).م).19841984( ( 66الزركلي، خير الدين. األعالم. بيروت: دار العلم للماليين. طالزركلي، خير الدين. األعالم. بيروت: دار العلم للماليين. ط - 3636

ـ   538538ت ت الزمخشري، أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر (الزمخشري، أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر ( - 3737 ـ ه المفصـل فـي صـنعة    المفصـل فـي صـنعة      ).).ــه

ــة.      ــب العلمي ــروت: دار الكت ــوب. بي ــديع يعق ــل ب ــه: إمي ــدم ل ــراب. ق ــة.     اإلع ــب العلمي ــروت: دار الكت ــوب. بي ــديع يعق ــل ب ــه: إمي ــدم ل ــراب. ق   اإلع

 م).م).19991999= =   ــهه  14201420( ( ،،11طط
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. . اإلعـراب اإلعـراب ). المفصل فـي صـنعة   ). المفصل فـي صـنعة   ــهه  538538الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر( ت:الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر( ت: - 3838

 ( د.ت).  ( د.ت).  22بيروت: دار الجبل. طبيروت: دار الجبل. ط

: محمد كاظم البكّـار. بيـروت:   : محمد كاظم البكّـار. بيـروت:   سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر.الكتاب. تحقيقسيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر.الكتاب. تحقيق - 3939

 م).م).20042004==  ــهه  14201420( ( 11مؤسسة الرسالة. طمؤسسة الرسالة. ط

سيبويه، أبو بشر عمرو عثمان بن قنبر. الكتاب. تحقيق وشـرح: عبـد السـالم هـارون.     سيبويه، أبو بشر عمرو عثمان بن قنبر. الكتاب. تحقيق وشـرح: عبـد السـالم هـارون.      - 4040

 م).م).19881988==  ــهه  14081408( ( 33القاهرة: دار الكتب العلمية. طالقاهرة: دار الكتب العلمية. ط

 م).م).19771977( ( 44السيد، أمين علي. في علم النّحو. القاهرة: دار المعارف. طالسيد، أمين علي. في علم النّحو. القاهرة: دار المعارف. ط - 4141

). شرح أبيـات سـيبويه.   ). شرح أبيـات سـيبويه.   ــهه  385385-  ــهه  330330السيرافي، أبو محمد يوسف بن أبي سعيد (السيرافي، أبو محمد يوسف بن أبي سعيد ( - 4242

 م).م).20092009==  ــهه  14291429((11حققه وقدم له: محمد علي سلطان. دمشق: دار العصماء. طحققه وقدم له: محمد علي سلطان. دمشق: دار العصماء. ط

). همع الهوامـع فـي   ). همع الهوامـع فـي   ــهه  911911السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد (السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ( - 4343

  عبـد العـال سـالم مكـرم. القـاهرة: عـالم الكتـب.        عبـد العـال سـالم مكـرم. القـاهرة: عـالم الكتـب.        شرح جمع الجوامـع. تحقيـق:   شرح جمع الجوامـع. تحقيـق:   

 م).م).20012001==  ــهه  14211421((

ه). بغيـة الوعـاة فـي طبقـات     ه). بغيـة الوعـاة فـي طبقـات     911911السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر( ت:السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر( ت: - 4444

  11اللّغويين والنّحاة. تحقيق: مصـطفى عبـد القـادر. بيـروت: دار الكتـب العلميـة. ط      اللّغويين والنّحاة. تحقيق: مصـطفى عبـد القـادر. بيـروت: دار الكتـب العلميـة. ط      

 م).    م).    20042004==  ــهه  14251425    

شرح شـواهد المغنـي. لجنـة    شرح شـواهد المغنـي. لجنـة      ).).911911عبد الرحمن بن أبي بكر(ت:عبد الرحمن بن أبي بكر(ت:السيوطي، جالل الدين السيوطي، جالل الدين  - 4545

 التّراث العربي. د.ت.التّراث العربي. د.ت.

 م).م).19911991التوابع في كتاب سيبويه. جامعة بغداد _ بغداد. (د.ط).(التوابع في كتاب سيبويه. جامعة بغداد _ بغداد. (د.ط).(  سليمان، عدنان محمد.سليمان، عدنان محمد. - 4646

). المقاصد الشّافية في شرح الخالصـة  ). المقاصد الشّافية في شرح الخالصـة  ــهه  7979الشّاطبي، أبو اسحاق إبراهيم بن موسى (ت:الشّاطبي، أبو اسحاق إبراهيم بن موسى (ت: - 4747

الكافية. تحقيق: عيد. (د.ن).د. (د.ن).ييبن عبن ع  ادادالكافية. تحقيق: عي 
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الشّافعي، محمد بن محمد الخضري. حاشية الخضري على شرح ابن عقيل علـى شـرح   الشّافعي، محمد بن محمد الخضري. حاشية الخضري على شرح ابن عقيل علـى شـرح      - 4848

 م).م).20092009ألفية ابن مالك. تحقيق: تركي فرحات المصطفى. بيروت: دار الكتب العلمية. (ألفية ابن مالك. تحقيق: تركي فرحات المصطفى. بيروت: دار الكتب العلمية. (

. . يادييادييي. قدم له: إبراهيم األ. قدم له: إبراهيم األبيبيتحقيق: عبد المنعم عبد الرؤوف شلتحقيق: عبد المنعم عبد الرؤوف شلشداد، عنترة. الديوان. شداد، عنترة. الديوان.   ابنابن - 4949

 م).  م).  19851985==  ــهه  14001400( ( 11بيروت: دار الكتب العلمية. طبيروت: دار الكتب العلمية. ط

الشّنتمري، األعلم. شرح ديوان علقمة بن عبد الفحل. قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: حنا الشّنتمري، األعلم. شرح ديوان علقمة بن عبد الفحل. قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: حنا  - 5050

 م).  م).  19931993==  ــهه  14141414( ( 11نصر الحتي. بيروت: دار الكتاب العربي. طنصر الحتي. بيروت: دار الكتاب العربي. ط

ـ  - 5151 ـ الشّنقيطي، أحمد بن األمين. الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جم ع الجوامـع  فـي   ع الجوامـع  فـي   الشّنقيطي، أحمد بن األمين. الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جم

 العلوم العربية. بيروت: دار المعرفة. د.ت.العلوم العربية. بيروت: دار المعرفة. د.ت.

). حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفيـة  ). حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفيـة  ــهه  12061206الصبان، محمد بن علي (ت:الصبان، محمد بن علي (ت: - 5252

 م).م).19701970ابن مالك ومعه شرح الشّواهد للعيني. بيروت: دار إحياء الكتب العربية. (ابن مالك ومعه شرح الشّواهد للعيني. بيروت: دار إحياء الكتب العربية. (

). نكت الهميان في نكـت العميـان.   ). نكت الهميان في نكـت العميـان.   ــهه  764764-  ــهه  696696ك.( ك.( ببييالصفدي، صالح الدين بن أالصفدي، صالح الدين بن أ - 5353

 تحقيق: طارق طنطا. القاهرة: دار الطّالئع. د.ت.  تحقيق: طارق طنطا. القاهرة: دار الطّالئع. د.ت.  

). أعيان العصر وأعوان النّصـر.  ). أعيان العصر وأعوان النّصـر.  ــهه  764764ك( ت: ك( ت: ببييصفدي، صالح الدين بن خليل بن أصفدي، صالح الدين بن خليل بن أالال - 5454

  القادرالقادر  تحقيق: علي أبو زيد، نبيل أبو عمشة، محمد موعد، محمود سالم. قدم له: مازن عبدتحقيق: علي أبو زيد، نبيل أبو عمشة، محمد موعد، محمود سالم. قدم له: مازن عبد

 م). د.ت.م). د.ت.19981998( ( 11المبارك. دمشق: دار الفكر. طالمبارك. دمشق: دار الفكر. ط

مكتبـة ومطبعـة   مكتبـة ومطبعـة   صفوت، أحمد زكي. الكامل في قواعد العربية نحوها وصرفها. مصـر:  صفوت، أحمد زكي. الكامل في قواعد العربية نحوها وصرفها. مصـر:   - 5555

 م).  م).  19631963  -هـ هـ 13831383((  44ط ط مصر. مصر.   –مصطفى البابي الحلبي مصطفى البابي الحلبي 
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طولون، أبو عبد اهللا شمس الدين محمد بن علي بن طولون الدمشقي الصالحي. شـرح  طولون، أبو عبد اهللا شمس الدين محمد بن علي بن طولون الدمشقي الصالحي. شـرح    ابنابن - 5656

ن على ألفية ابن مالك. تحقيق: عبد الحميد جاسم محمد الفياض الكبيسي. بيروت: ن على ألفية ابن مالك. تحقيق: عبد الحميد جاسم محمد الفياض الكبيسي. بيروت: ابن طولوابن طولو

 م).  م).  20022002= =   ــهه  14321432( ( 11دار الكتب العلمية. طدار الكتب العلمية. ط

جمع وتحقيق: يحيى الجبوري. بغداد: وزارة الثّقافة واإلعالم. جمع وتحقيق: يحيى الجبوري. بغداد: وزارة الثّقافة واإلعالم. الديوان. الديوان.   العباس بن مرداس.العباس بن مرداس. - 5757

 د.ت.د.ت.

عبد الستّار عبد اللّطيف أحمد. مباحث في اللّغة العربية. طـرابلس: منشـورات الجامعـة    عبد الستّار عبد اللّطيف أحمد. مباحث في اللّغة العربية. طـرابلس: منشـورات الجامعـة     - 5858

 ).  ).  19961996المفتوحة.( المفتوحة.( 

  ابـن ابـن   عبد العزيز، محمد. ضياء السالك إلى أوضح المسالك وهو صفوة الكالم على توضيحعبد العزيز، محمد. ضياء السالك إلى أوضح المسالك وهو صفوة الكالم على توضيح - 5959

 م).م).19731973==  ــهه  13931393( ( 22هشام. مصر: مطبعة السعادة. طهشام. مصر: مطبعة السعادة. ط

معي. عني بتحقيقـه: عـزة حسـن. بيـروت: مكتبـة دار      معي. عني بتحقيقـه: عـزة حسـن. بيـروت: مكتبـة دار      العجاج. الديوان. رواية األصالعجاج. الديوان. رواية األص - 6060

 م).  م).  19711971الشّرق.(الشّرق.(

مل مل ). مجموعة أشعار العرب: وهو ما اشت). مجموعة أشعار العرب: وهو ما اشتــهه  145145العجاج، رؤبة بن عبد اهللا بن رؤبة( ت:العجاج، رؤبة بن عبد اهللا بن رؤبة( ت: - 6161

عتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم بن الورد البروسي. بيـروت:  عتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم بن الورد البروسي. بيـروت:  اا. . على ديوان رؤبة بن العجاجعلى ديوان رؤبة بن العجاج

 ..م)م)19791979منشورات دار اآلفاق الجديدة. (منشورات دار اآلفاق الجديدة. (

  11العدوس، يوسـف. البالغـة واألسـلوبية. عمـان: األهليـة للنّشـر والتّوزيـع. ط       العدوس، يوسـف. البالغـة واألسـلوبية. عمـان: األهليـة للنّشـر والتّوزيـع. ط       أبو أبو  - 6262

 م).م).19991999( ( 

تح: أحمد عبد السـتّار الجـواري،   تح: أحمد عبد السـتّار الجـواري،     المقرب.المقرب.  هـ).هـ).669669ابن عصفور، علي بن مؤمن (ت:ابن عصفور، علي بن مؤمن (ت:   - 6363

 وعبد اهللا الجبوري. مطبعة العاني _ بغداد.وعبد اهللا الجبوري. مطبعة العاني _ بغداد.
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). شرح ابن عقيـل  ). شرح ابن عقيـل  ــهه  769769عقيل العقيلي الهمذاني المصري، بهاء الدين عبد اهللا ( ت:عقيل العقيلي الهمذاني المصري، بهاء الدين عبد اهللا ( ت:  ابنابن - 6464

  على ألفية ابـن مالـك. تحقيـق: محمـد محمـد خليفـة. مكتبـة الجامعـة األزهريـة          على ألفية ابـن مالـك. تحقيـق: محمـد محمـد خليفـة. مكتبـة الجامعـة األزهريـة          

 م).  م).  19731973==  ــهه  13931393((

ـ   600600عيد، محمد. نحو األلفية شرح معاصر وأصيل أللفية ابن مالك( عيد، محمد. نحو األلفية شرح معاصر وأصيل أللفية ابن مالك(  - 6565 ـ ه ـ   672672-  ــه ـ ه ). ). ــه

 م).م).19901990تبة الشّباب. (تبة الشّباب. (القاهرة: مكالقاهرة: مك

العيني، بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى. المقاصد النّحوية في شرح شـواهد شـروح   العيني، بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى. المقاصد النّحوية في شرح شـواهد شـروح    - 6666

األلفية المشهورة بـ "شرح الشّواهد الكبرى". تحقيق: محمد باسل عيون السـود. بيـروت:   األلفية المشهورة بـ "شرح الشّواهد الكبرى". تحقيق: محمد باسل عيون السـود. بيـروت:   

 م).م).20052005==  ــهه  14361436( ( 11دار الكتب العلمية. طدار الكتب العلمية. ط

السيوطي على ألفية ابـن مالـك المسـمى البهجـة     السيوطي على ألفية ابـن مالـك المسـمى البهجـة     الغرسي، محمد صالح بن أحمد. شرح الغرسي، محمد صالح بن أحمد. شرح  - 6767

 م).م).20002000==  ــهه  14211421( ( 11المرضية من النِّكات والرموز الخفية. القاهرة: دار السالم. طالمرضية من النِّكات والرموز الخفية. القاهرة: دار السالم. ط

 ني، مصطفى. جامع الدروس العربية: موسوعة في ثالثة أجزاء. إربد: دار األمل.  ني، مصطفى. جامع الدروس العربية: موسوعة في ثالثة أجزاء. إربد: دار األمل.  ييالغاليالغالي - 6868

ق وإشراف لجنة األدبـاء. بيـروت:   ق وإشراف لجنة األدبـاء. بيـروت:   الفرج األصفهاني، علي بن الحسين. األغاني. تحقيالفرج األصفهاني، علي بن الحسين. األغاني. تحقيأبو أبو  - 6969
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Abstract 
 
Hyadreh. Enas HIder Mohammed . Poetic Indicator in Grammar Issues in 
Minhaj Al-salek Book of Abi Hayyan Al-andalusi. Master thesis. Yarmouk 
University.2017. Supervisor: Prof. Khaled Qasem Bani doumi 
 

This study in its throteical frame aims to introduce Ibn Malik and his 
efforts in  Alfiyat Ibn Malik as well as introducing Abi Hayyan Al-andulsi 
and his grammatical efforts in his book Minhaj Al-salek. 
Moreover, explaining the relationship between Ibn Malik and Abi Hayyan 
Al-andulsi. 
 

The applied part of the study contains studying of the poetic and 
qrammatical evidence found in "Manhaj Alsalek" and process these 
evidences throughout  the grammatical issues quoted by Abu Hayyan in his 
book on the base that the grammatical evidences is one of the rooting bases 
in the Arabic grammar by mentioning grammaticlly the poetic evidences in 
the Alfeyyah, showing the grammatical issues after modifying evidence 
possition, then showing grammarians' opinions about the evidence and 
analizing thier opinions showing agreeing and disagreeing sides and 
weighting up some of these opinions according to resercher's perception. 
The analytic descriptive approach was used in this study for applying these 
procedures on the poetic evidences that form the sample of the study. 

 


