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مجلة الدراسات اللغوية

وتتبّــع البحــث المبــادئ واألدوات التداوليــة فــي كتــاب( :معانــي القــرآن
الكريــم وإعرابــه للزجــاج) ،وتبيّــن للباحــث  ...أن أبــا إســحاق الزجــاج قــد
اهتــم بالقضايــا والمبــادئ التــي تعــد فــي الفكــر اللســاني مــن األســس
التداوليــة مثــل :مراعــاة المخاطــب ،والعنايــة بقصــد المتكلــم؛ للوصــول
إلــى المعنــى المــراد مــن اآليــة”.
القضايا التداولية في كتب إعراب القرآن الكريم:
معاني القرآن وإعرابه للزجاج أنموذجًا
«يــدرس هــذا البحــث أســماء أســماك البحــر األحمــر عنــد أهــل الحجــاز
الذيــن يســكنون بالقــرب مــن البحــر ،ويمارســون مهنــة الصيــد ،والباحــث
مــن أبنــاء المنطقــة ،ولــه معرفــة بصيــد األســماك فــي البحــر األحمــر.... ،
يســتخرج البحــث الجــذر اللغــوي لالســم ،ويذكــر دالالتــه ،والعالقــة التــي
تربــط داللــة الجــذر اللغــوي بشــكل الســمكة ،أو لونهــا ،أو طبيعتهــا
َ
الخ ْلقيــة ،أو ســلوكها فــي البحــر؛ لمعرفــة ســبب التســمية»..

أسماء أسماك البحر األحمر :دراسة داللية معجمية

المجلد الثالث والعشرون  -العدد الثاني (ربيع الثاني  -جمادى اآلخرة 1442هـ  /ديسمبر 2020م  -فبراير 2021م)

“تنــاول البحــث مفهــوم التداوليــة وعناصرهــا ... ،وأَ َّكــدَ أن الــدرس اللغــوي
أن إدراك المعانــي َ
القديــم قــد أشــار إلــى ّ
وف ْه َمهــا ال يقتصــر علــى
فحســب ،بــل يتجــاوزه إلــى االهتمــام بالمتكلــم
الشــكل والتركيــب
ُ
والمخاطــب ،واســتحضار الظــروف المحيطــة بالخطــاب.

المجلد الثالث والعشرون  -العدد الثاني (ربيع الثاني  -جمادى اآلخرة 1442هـ  /ديسمبر 2020م  -فبراير 2021م)

فصلية محكمة تعنى بدراسة النحو والصرف واللغويات والعروض
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أمحد بن عبداهلل القشعمي

•امللخص:
يعــد األخفــش األوســط (ســعيد بــن مســعدة ت215هـــ) مــن أعــام املدرســة

البرصيــة ،بــل مــن مؤسســيها ،وإن مل يلتــزم بآرائهــا .فقــد اشــتهرت عنــه آراء نحويــة أو

رصفيــة انفــرد هبــا ،وأخــرى وافــق فيهــا الكوفيــن ،وقــد جــاءت هــذه اآلراء مبثوثــة يف

كتــب النحــو واللغــة والتفســر ،إضافــة إىل مــا يف (معــاين القــرآن).

لــذا جــاءت هــذه الدراســة جلمــع شــتات هــذه اآلراء يف واحــد مــن أهــم

مصنفــات إعــراب القــرآن وهــو (مشــكل إعــراب القــرآن) ملكــي بــن أيب طالــب القييس

(ت437هـــ) ،وحتليلهــا ملعرفــة مــا انفــرد فيــه منهــا ومــا وافــق فيــه غــره ،ومــا توافــق

منهــا مــع مــا نــص عليــه األخفــش يف (معــاين القــرآن) ومــا تعــارض معهـــ.

ـي ،اآلراء النحويــة ،اآلراء الرصفيــة ،مشــكل
الكلــات املفتاحيــة :األخفــش ،مكـ ّ

إعــراب القــرآن.

*****
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ِ
ِ
ِ
القرآن (دراس ًة وصفي ًة حتليلي ًة)
إعراب
مشكل
األخفش النحوي ُة والرصفي ُة يف
آرا ُء

املقدمة
احلمــد هلل عــى إحســانه ،والشــكر لــه عــى توفيقــه وامتنانــه ،وأصــي وأســلم عــى

حممــد الداعــي إىل رضوانــه ،وبعــد:

ف ُيعــدّ األخفــش األوســط مــن أعــام البــرة ،بــل مــن أئمــة الدراســات النحويــة

والرصفيــة فيهــا ،املؤسســن ملنهجهــا ،وإن وافــق الكوفيــن ببعــض اآلراء النحويــة
والرصفيــة وخاصــة بعــد مالزمتــه للكســائي وتأديبــه ألبنائــه ،بعــد حادثــة املســألة

الزنبوريــة املشــهورة.

وهــو مــن العلــاء القدمــاء الذيــن وصلتنــا آراؤهــم مبثوثــة يف كتــب اللغــة والنحو

والتفســر ،ومل حتوهــا مدونــات خاصــة هبــم ،وإن وصلنــا لــه كتــاب (معــاين القــرآن)،
إال أنــه ال حيــوي مجيــع آرائــه ،حيــث نجــد أن كثــر ًا مــن اآلراء التــي اشــتهرت عنــه مل

يــر إليهــا يف هــذا املصنــف.

لــذا كان مــن الواجــب علينــا للوقــوف عــى آرائــه ودراســتها تتبعهــا يف كتــب

الــراث ،وحماولــة مجعهــا ودراســتها ،ومــن ثــم نظمهــا يف ســلك واحــد يبــن لنــا منهــج

األخفــش األوســط النحــوي والــريف.

وقــد جــاءت دراســات ســابقة هلــذه الدراســة مجعــت آراء األخفــش األوســط يف

عــدد مــن املصنفــات ،ومــن العناويــن التــي وقفــت عليهــا:

 -1آراء األخفـــش النحويـــة والرصفيـــة مـــن خـــال كتابـــه معـــاين القـــرآن،
رســـالة قدمهـــا الطالـــب :هشـــام بـــدر موســـى عبدالكريـــم؛ للحصـــول
عـــى درجـــة املاجســـتري مـــن كليـــة اللغـــة العربيـــة يف جامعـــة أم درمـــان
اإلســـامية ،عـــام 1997م.

 -2آراء األخفــش يف كتــاب مهــع اهلوامــع للســيوطي (مجعـ ًا وتوثيقـ ًا ودراســة)،

رســالة قدمتهــا الطالبــة :ســاح ســمري ســلامن دلــول؛ للحصــول عــى
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أمحد بن عبداهلل القشعمي

درجــة املاجســتري يف النحــو والــرف مــن كليــة اآلداب يف اجلامعــة

اإلســامية يف غــزة ،عــام 2010م.

 -3آراء األخفــش األوســط النحويــة والرصفيــة عنــد رشاح ألفيــة ابــن مالــك يف

القــرن الثامــن اهلجــري (دراســة وصفيــة حتليليــة) ،رســالة قدمهــا الطالب:

حممــد عمــر عــار الدراوشــة؛ للحصــول عــى درجــة املاجســتري يف النحــو
والــرف مــن كليــة اآلداب يف اجلامعــة اإلســامية يف غــزة ،عــام 2015م.

 -4آراء األخفــش النحويــة وموقــف ابــن مالــك منهــا مــن خــال كتابــه رشح
التســهيل ،رســال قدمهــا الطالــب :حممــد أمحــد عبدالوهــاب املليجــي؛

للحصــولعــىدرجــةاملاجســترييفالنحــووالــرفمــنجامعــةاألزهــر.
 -5اآلراء النحويــة والترصيفيــة أليب احلســن األخفــش وموقــف ابــن الــراج
منهــا يف كتابــه األصــول يف النحــو (مجعــ ًا ودراســة) ،رســالة قدمهــا

الطالــب :فتحــي عــي حســانني؛ للحصــول عــى درجــة املاجســتري يف
النحــو والــرف مــن جامعــة األزهــر ،عــام 2007م.

 -6اآلراء النحويــة والرصفيــة لألخفــش يف كتــاب الك ّنــاش (دراســة وصفيــة
حتليليــة) ،حلســن إبراهيــم إشــتيوي ،نــره يف املجلــة العلميــة لكليــة الرتبية

جامعــة مرصاتــة يف ليبيــا ،يف عددهــا اخلامــس عــر ،مــارس 2020م.

 -7آراء األخفــش األوســط يف رشح الشــافية للــريض وجهــوده الرصفيــة،
رســالة قدمهــا الطالــب :املهــدي عبدالعــال رشارة؛ للحصــول عــى درجــة
املاجســتري يف النحــو والــرف مــن جامعــة األزهــر ،عــام 2003م.

 -8آراء األخفــش النحويــة مــن خــال رشح اللمحــة البدريــة :دراســة نحويــة
نقديــة ،رســالة قدمهــا الطالــب :حممــد مصطفــى الطيــب؛ للحصــول عــى
درجــة املاجســتري يف النحــو والــرف مــن كليــة اآلداب ،جامعــة دميــاط،

عــام 2012م.
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 -9آراء األخفــش يف خزانــة األدب لعبدالقــادر البغــدادي (مجعــ ًا ودراســة)،

رســالة قدمهــا الطالــب :جابــر الســيد مبــارك؛ للحصــول عــى درجــة
املاجســتري يف النحــو والــرف مــن جامعــة األزهــر ،عــام 2006م.

 -10آراء األخف ــش األوس ــط يف كت ــاب مغن ــي اللبي ــب ع ــن كت ــب األعاري ــب

البـــن هشـــام ،رســـالة قدمتهـــا الطالبـــة :فاطمـــة أمحـــد عبدالعـــال؛

للحصـــول عـــى درجـــة الدكتـــوراه يف النحـــو والـــرف مـــن جامعـــة
األزهـــر ،عـــام 1994م.

 -11موقــف ابــن برهــان يف كتــاب رشح اللمــع مــن آراء األخفــش النحويــة،
للدكتــورة :فاطمــة عبدالرشــيد عبــداهلل ،بحــث نرشتــه جملــة جــذور،

الصــادرة عــن النــادي األديب الثقــايف يف جــدة ،يف عددهــا الثالث واخلمســن

الصــادر يف رمضــان عــام 1440هـــ.

ومل أقــف فيــا بــن يــدي مــن مصــادر البحــث عــى دراســة آلراء األخفــش يف

ـي بــن أيب طالــب القيــي (ت437هـــ) ،الــذي
كتــاب (مشــكل إعــراب القــرآن) ملكـ ّ
ضــم الكثــر مــن آراء النحويــن وعلــاء العربيــة مــن الذيــن ألفــوا يف إعــراب القــرآن
ومعانيــه كاألخفــش والفــراء( )1والزجــاج( )2وأيب جعفــر النحــاس وغريهــم ،فجــاء هــذا
البحــث مكم ـ ً
ا ملــا قدمتــه تلــك الدراســات الســابقة بجمــع آراء األخفــش األوســط

النحويــة والرصفيــة ودراســتها ،بدأتــه بعــد املقدمــة بتمهيــد عرفــت فيــه بركنــي هــذه

((( درست آراؤه يف رسالتني علميتني :األوىل حتت عنوان( :آراء الفراء النحوية والرصفية يف مشكل إعراب
القرآن ملكي القييس يف اجلزأين األول والثاين مجع ًا وتوثيق ًا ودراسة) قدمتها الطالبة :عبري حممد مجعة
خفاجي لنيل درجة الدكتوراه من جامعة األزهر عام 2008م .والثانية حتت عنوان( :آراء الفراء يف كتاب
مشكل إعراب القرآن ملكي بن أيب طالب دراسة نحوية) قدمها الطالب :منري حممد إبراهيم لنيل درجة
الدكتوراه من جامعة األزهر عام 2009م.
((( ُدرست آراؤه يف رسالة علمية حتت عنوان( :آراء الزجاج النحوية والرصفية يف كتاب مشكل إعراب
القرآن ملكي بن أيب طالب القييس) قدمها الطالب :بوالي هايي مايل؛ لنيل درجة الدكتوراه من جامعة
األزهر عام 2013م.
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الدراســة :األخفــش األوســط و كتــاب مشــكل إعــراب القــرآن ،ثــم أوردت آراء
األخفــش األوســط النحويــة يف كتــاب (مشــكل إعــراب القــرآن) مرتبــة وفــق مــا

جــاءت عليــه يف (مشــكل إعــراب القــرآن) وذلــك برتتيــب اآليــات والســور ،إال إذا

تكــررت املســألة يف أكثــر مــن موضــع فــإين أمجعهــا يف أول ورود هلــا ،ومل أفصــل اآلراء
النحويــة عــن الرصفيــة يف مبحــث مســتقل الشــتامل بعــض تلــك اآلراء عــى رأي

نحــوي ورصيف ال يمكــن فصــل أحدمهــا عــن اآلخــر ،وقــد جــاء جممــوع املســائل التــي
يظهــر فيهــا رأي نحــوي أو رصيف لألخفــش ثــان عــرة مســألة ،مــع أنــه ورد ذكــر
األخفــش يف مواضــع أكثــر مــن ذلــك إال أن هــذه املواضــع تتعلــق يف الغالــب بأمــور

لغويــة يف توجيــه معنــى اآليــات( ،)1أو توجيهــات إعرابيــة ال يظهــر منهــا رأي نحــوي أو
رصيف لألخفــش( .)2ثــم أعقبــت ذلــك بخامتــة أوردت فيهــا أهــم النتائــج التــي توصلت

إليهــا يف هــذه الدراســة ،وذيلــت البحــث بفهــرس للمصــادر واملراجــع التــي اعتمــدت
عليهــا يف كتابتــه.

ســائ ً
ال اهلل العــي القديــر التوفيــق يف القــول والعمــل ،وصــى اهلل عــى نبينــا حممــد

وآلــه وســلم.

((( من هذه املواضع.392 ،336 ،210 ،148 ،147 ،140/1 :
((( مـن هـذه املواضـع،449 ،419 ،406 ،356 ،353 ،333 ،177 ،165 ،132 ،105 ،101/1 :
.492 ،488
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ِ
ِ
ِ
ِ
القرآن (دراس ًة وصفي ًة حتليلي ًة)
إعراب
مشكل
األخفش النحوي ُة والرصفي ُة يف
آرا ُء

التمهيد:

التعريف بركني الدراسة :األخفش األوسط ،ومشكل إعراب القرآن:

أو ًال :األخفش األوسط:

هـــو أبـــو احلســـن ســـعيد بـــن مســـعدة البـــري البلخـــي  -نســـبة إىل مدينـــة

( َب ْل ــخ) م ــن ب ــاد ف ــارس -املجاش ــعي بال ــوالء ،إذ كان م ــوىل لبن ــي جماش ــع ب ــن دارم

بط ــن م ــن متي ــم(.)1

كان يعــرف باألخفــش الصغــر ،ألن األخفــش الكبــر هــو أبــو اخلطــاب
عبداحلميــد بــن عبداملجيــد( ،)2فلــا ظهــر عــي بــن ســليامن ،املعــروف باألخفــش أيضـ ًا،

صــار هــذا وســط ًا( ،)3فاشــتهر باألخفــش األوســط.

مــن أئمــة النحــو واللغــة ،أخــذ النحــو عــن ســيبويه ،وكان «أحــذق أصحــاب

ســيبويه ،وهــو أســن منــه ،ولقــي مــن لقيــه مــن العلــاء إال اخلليــل ،والطريــق إىل كتــاب
ســيبويه األخفــش ،وذلــك أن كتــاب ســيبويه ال ُيعلــم أحــد قــرأه عــى ســيبويه ،وال
قــرأه عليــه ســيبويه ،ولكنــه ملــا مــات ُقــرئ عــى األخفــش فرشحــه وبينــه»(« ،)4وكان

يقــول :مــا وضــع ســيبويه يف كتابــه شــيئ ًا إال وعرضــه ع ـ ّ
ي ،وكان يــرى أنــه أعلــم بــه

منــي ،وأنــا اليــوم أعلــم بــه منــه»(.)5

وكان أعلــم النــاس بالــكالم وأحذقهــم باجلــدل كــا ذكــر ذلــك املــازين( ،)6حتــى

ُعــدّ ســيد أهــل العربيــة ،حكــى ثعلــب أنالفــراءدخــلعــىســعيد بــن ســامل فقــال
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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انظر :طبقات النحويني واللغويني  ،72الفهرست  ،75إنباه الرواة  ،36/2معجم األدباء ،382/3
وفيات األعيان  ،317/2إشارة التعيني يف تراجم النحاة واللغويني  ،131البلغة يف تراجم أئمة النحو
واللغة .104
طبقات النحويني واللغويني .72
وفيات األعيان .318/2
إنباه الرواة  ،39/2وانظر :الفهرست .75
وفيات األعيان  ،318/2وانظر :معجم األدباء .384/3
انظر :إنباه الرواة .39/2
جملة الدراسات اللغوية مج  23ع( 2ربيع الثاين – مجادى اآلخرة 1442هـ  /ديسمرب 2020م – فرباير 2021م)

أمحد بن عبداهلل القشعمي

ســعيد :قــد جاءكــم ســيد أهــل اللغــة وســيد أهــل العربيــة ،يعنــي الفــراء ،فقــال الفراء:
أمــا مــا دام األخفــش يعيــش فــا( .)1وكان أبــو العبــاس ثعلــب يفضــل األخفــش
ويقــول :كان أوســع النــاس علـ ًا ،ولــه كتــب كثــرة يف العــروض والنحــو والقــوايف(.)2
وهــو الــذي زاد يف العــروض بحــر اخلبــب(.)3

من تصانيفه :كتاب األوسط يف النحو ،ومعاين القرآن ،ومعاين الشعر ،واالشتقاق،

والعروض ،واملقاييس يف النحو ،واألربعة ،واملسائل الكبري ،واملسائل الصغري(.)4

تويف رمحه اهلل سنة مخس عرشة ومائتني( ،)5وقيل إحدى وعرشين ومائتني(.)6
ثاني ًا :مشكل إعراب القرآن:
حــوش بــن حممــد بــن خمتــار القيــي ،ولــد
ألفــه :أبــو حممــد مكــي بــن أيب طالــب َ ُّ
بمدينــة القــروان ســنة 355هـــ ،وهبــا نشــأ ،ثــم تنقــل بينهــا وبــن مــر ومكــة تع ُّلـ ًا
وتعليـ ًا ،ثــم ارحتــل إىل األندلــس ،وويل خطابــة جامــع قرطبــة ،وبقــي فيهــا إىل أن تــويف
لليلتــن خلتــا مــن حمــرم ســنة ســبع وثالثــن وأربعامئــة مــن اهلجــرة(.)7

مكــي مــن املكثريــن يف التأليــف ،حتــى أوصــل بعضهــم مؤلفاتــه إىل مــا
يعــد
ّ
يزيــد عــى ثامنــن مؤلفـ ًا ،مــن أشــهرها :مشــكل إعــراب القــرآن ،وتفســر املشــكل مــن
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

انظر :إنباه الرواة  ،39/2معجم األدباء  ،384/3وفيات األعيان .318/2
إنباه الرواة .40/2
وفيات األعيان .318/2
انظر :إنباه الرواة  ،42/2معجم األدباء  ،385/3وفيات األعيان  ،318/2معجم املؤلفني .231/4
انظر :انظر :طبقات النحويني واللغويني  ،74الفهرست  ،75إنباه الرواة  ،41/2معجم األدباء ،385/3
وفيات األعيان  ،318/2إشارة التعيني يف تراجم النحاة واللغويني  ،132البلغة يف تراجم أئمة النحو
واللغة .105
انظر :الفهرست  ،75معجم األدباء  ،382/3وفيات األعيان .317/2
انظر :إنباه الرواة  ،313/3معجم األدباء  ،517/5وفيات األعيان  ،477/4إشارة التعيني يف تراجم
النحاة واللغويني  ،354البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة  ،225مكي بن أيب طالب وتفسري القرآن .47
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آرا ُء

غريــب القــرآن ،واهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة يف معــاين القــرآن الكريــم وتفســره وأنــواع

علومــه ،والتبــرة يف القــراءات الســبع ،واإلبانــة عــن معــاين القــراءات ،والكشــف
عــن وجــوه القــراءات الســبع وحججهــا وعللهــا ومقاييــس النحــو فيهــا ،واإليضــاح

لناســخ القــرآن ومنســوخه(.)1

أمــا عــن الكتــاب فقــد اشــتهر بـ(مشــكل إعــراب القــرآن)( ،)2وســاه بعضهــم

(إعــراب القــرآن)( ،)3وهــو خــاص بإعــراب ما أشــكل من آيــات القــرآن الكريــم ،وكان

الغــرض مــن تأليفــه كــا ذكــر مؤلفــه هــو االقتصــار عــى تفســر مشــكل اإلعــراب ألن

«أكثــر مــن ألــف اإلعــرابطولــه،بذكــرهحلــروف اخلفــض وحــروف اجلــزم ،وبــا
هــو ظاهــر مــن ذكــر الفاعــل واملفعــول واســم إن وخربهــا ،يف أشـ ٍ
ـباه لذلــك يســتوى
يف معرفتهــا العــامل واملبتــدئ ،وأغفــل كثــر ًا ممــا ُيتــاج إىل معرفتــه مــن املشــكالت،
فقصــدت يف هــذا الكتــاب إىل تفســر مشــكل األعــراب ،وذكــر عللــه وصعبــه ونــادره؛

ليكــون خفيــف املحمــل ،ســهل املأخــذ ،قريــب املتنــاول ،ملــن أراد حفظــه واالكتفــاء
بــه ،فليــس يف كتــاب اهلل عــز وجــل إعــراب مشــكل إال وهــو منصــوص أو قياســه
موجــود فيــا ذكرتــه ،فمــن فهمــه كان ملــا هــو أســهل منــه ممــا تركــت ذكــره اختصــار ًا

أفهــم ،وملــا مل نذكــره ممــا ذكرنــا نظــره أبــر وأعلــم»(.)4
ومن أبرز سامت منهجه فيه ما ييل:

 -1أنــه خــاص بإعــراب مــا أشــكل إعرابــه مــن اآليــات القرآنيــة مرتبــة حســب
ترتيــب اآليــات والســور ،ابتــداء بالبســملة وانتهــاء بســورة النــاس.

(((
(((
(((
(((
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انظر :معجم األدباء  ،518/5وفيات األعيان  ،479/4معجم املؤلفني  ،3/13مكي بن أيب طالب
وتفسري القرآن .109
ورد هبذا االسم يف سبع من النسخ املعتمدة يف حتقيق الدكتور /حاتم الضامن ص ،26وقد ذكره هبذا
االسم :ابن الشجري يف األمايل  ،164/3وعبدالباقي اليامين يف إشارة التعيني يف تراجم النحاة واللغويني
 ،354وابن هشام يف مغني اللبيب  ،16/1والفريوزآبادي يف البلغة .225
انظر :معجم األدباء .518/5
مشكل إعراب القرآن .63/1
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 -2اهتاممــه بالتفســر ،وربــط اإلعــراب باملعنــى ،واالســتدالل بــه عــى صحــة
اإلعــراب.

 -3التوســع أحيانــ ًا بذكــر آراء النحويــن واختالفاهتــم يف توجيــه اإلعــراب،
والرتجيــح بينهــا.

 -4التوســع أحيانـ ًا بذكــر القــراءات يف اآليــة وتوجيههــا ،وأحيانـ ًا يزيــد يف ذلــك
بافــراض أوجــه جتــوز القــراءة فيهــا ،ومل يقــرأ هبــا.

 -5قلــة االستشــهاد باحلديــث النبــوي والشــعر العــريب ،حيــث مل يستشــهد فيــه
إال بثالثــة أحاديــث وثــاث وثالثــن بيتــ ًا(.)1

((( انظر :مقدمة حتقيق مشكل إعراب القرآن  ،28/1مكي بن أيب طالب وتفسري القرآن .358
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ِ
ِ
ِ
ِ
القرآن (دراس ًة وصفي ًة حتليلي ًة)
إعراب
مشكل
األخفش النحوي ُة والرصفي ُة يف
آرا ُء

آراء األخفش النحوية والرصفية يف مشكل إعراب القرآن:
 -١حذف مهزة (اسم) بعد الباء مع غري لفظ اجلاللة.

يم﴾[الفاحتة.]1 :
الر ِح ِ
الر ْح َٰم ِن َّ
ـ قال تعاىل﴿ :بِ ْس ِم ال َّل ِه َّ

مكــي(( :فــإن كتبــت :باســم الرمحــن أو باســم اخلالــق حذفــت األلــف
ـ قــال
ّ
أيض ـ ًا عنــداألخفــش والكســائي ،وقــال الفــراء ال حتــذف إال يف بســم اهلل فقــط))(.)1
ـ اجلمهــور عــى حــذف األلــف مــن (اســم) مــع البــاء خاصــة إذا أضيــف إىل لفــظ

اجلاللــة( ،)2وأجــاز الكســائي حذفهــا مــع غــر لفــظ اجلاللــة مــن أســاء اهلل ســبحانه(،)3
و ُنســب ذلــك لألخفــش( ،)4وظاهــر مــا يف (معــاين القــرآن) خيالفــه(.)5

ـي نســب لألخفــش موافقتــه للكســائي يف حــذف اهلمــزة مــع
وهبــذا يتبــن أن مكـ ّ

غــر لفــظ اجلاللــة ،وهــو خمالــف ملــا نــص عليــه األخفــش يف (معــاين القــرآن).
 -2اللغات يف (قيل) مبني ًا للمجهول.

يــل َل ُهــم َل ُت ْف ِســدُ وا ِفــي ْ َ
﴿وإِ َذا ِق َ
ال ْر ِ
ــن
ض َقا ُلــوا إِ َّن َمــا َن ْح ُ
ـ قــال تعــاىلَ :
ْ
ُم ْص ِل ُح َ
ــون﴾ [البقــرة]11:

يــل َل ُهــمۡ﴾ِ ...
و﴿ق َ
مكــي(( :قولــه﴿ :وَإِ َذا ِق َ
يــل﴾ أصلهــا ( ُقــ ِو َل) عــى
ـ قــال
ّ
( ُف ِعـ َ
ـل) ،ثــم نقلــت حركــة الــواو إىل القــاف ،فانقلبــت الــواو يــاء؛ لســكوهنا وانكســار

مــا قبلهــا ،وفيهــا لغــات :مــن اشــام القــاف الضــم ،ومنهــم مــن يضــم عــى أصلهــا،
(((
(((
(((
(((
(((
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مشكل إعراب القرآن .65/1
انظر :معاين القرآن للفراء  ،2/1معاين القرآن لألخفش  ،147/1الدر املصون  ،21/1متهيد القواعد
رشح تسهيل الفوائد  ،5314/10املساعد عىل تسهيل الفوائد .362/4
انظـر :الـدر املصـون  ،21/1متهيـد القواعـد رشح تسـهيل الفوائد  ،5314/10املسـاعد عىل تسـهيل
الفوائـد .362/4
ممن نسب ذلك له :السمني احللبي يف الدر املصون .21/1
قال يف معاين القرآن(( :فلو كتبت :باسم الرمحن أو باسم القادر أو باسم القاهر مل حتذف األلف))
.147/1
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فتبقــى الــواو عــى حاهلــا ،وكذلــك قيــاس مــا شــاهبه ،وأجــازاألخفــش ( ُق ْيــل) باليــاء

وضــم القــاف ،وهــذا شــاذ ال قيــاس لــه))(.)1

ـ ِ
(قيــل) فعــل مــاض مبنــي للمجهــول ،أصلهُ :قـ ِول كـ ُ ِ
ـرب ،فاســتثقلت الكرسة

عــى الــواو ،فنقلــت إىل القــاف بعــد ســلب حركتهــا ،فســكنت الــواو بعــد كــرة فقلبت
يــاء ،وهــذه أفصــح اللغــات فيها.

وفيها لغة اإلشامم ،وهي أن جتعل ضمة القاف بني الضم والكرس.

وفيهــا لغــة ثالثــة وهــي إخــاص الضــم فيقــالُ ( :قــول)( ،)2ومثلهــا ( ُبــوع) يف

بيــع ،قــال الشــاعر:

ــت
َل َ
يــت ومــا ين َفــع شــيئ ًا َل ْي ُ

ــت َ
فاش َ َ
ــوع ْ
ــر ْي ُت
 َل ْي َ
شــباب ًا  ُب َ

()3

وحكــى األخفــشُ :قيــل يــروم الضــم يف القــاف واليــاء مثــل رومهــم الكــر يف

( ِر ّد) ،لغــة لبعــض العــرب(.)4

( -3ما) بعد نعم وبئس إذا وليها فعل.

ـه َأ ُنفسـ ُ َ
ـما ْ
ـه َبغْ يـ ًا َأن
ـروا بِ َمــا َأنــزَ َل ال َّلـ ُ
ـ قــال اهلل تعــاىل﴿ :بِ ْئ َسـ َ
اشـت ََر ْوا بِـ ِ َ
ـه ْم أن َي ْك ُفـ ُ
ُي َنــزِّ َل ال َّل ُه﴾[البقــرة.]90 :
ـ قــال ّ
ـي((( :مــا) يف موضــع رفــع ببئــسْ ،
و(أن يكفــروا) بــدل مــن (مــا) يف
مكـ ٌّ

موضــع رفــع ،وقيــلْ :
(أن) بــدل مــن اهلــاء يف (بــه) ،وهــي يف موضــع خفــض ،وقيــل:
هــي يف موضــع رفــع عــى إضــار مبتــدأ ،وقــال الكوفيــون( :بئــس) و(مــا) اســم
واحــد ،يف موضــع رفــع ،وقــالاألخفــش( :مــا) نكــرة ،موضعهــا نصــب عــى التفســر،

(((
(((
(((
(((

مشكل إعراب القرآن .78/1
انظر هذه اللغات يف :رشح املفصل البن يعيش  ،70/7رشح التسهيل  ،131/2التذييل والتكميل
 ،270/6الدر املصون .134/1
البيت بال نسبة يف :ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد .495
معاين القرآن لألخفش .197/1
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أنفســهم) نعــت لـ(مــا) ،و(أن) يف موضــع رفــع
وقيــل( :مــا) نكــرة ،و(اشــروا بــه َ
باالبتــداء ،أو عــى إضــار مبتــدأ ،كــا تقــول :بئــس رجـ ً
ا ظريفـ ًا زيــدٌ  ،وقال الكســائي:

اهلــاء يف (بــه) تعــود عــى (مــا) املضمــرة ،و(مــا) الظاهــرة موضعهــا نصــب ،وهــي
نكــر ٌة ،تقديــره :بئــس شــيئ ًا مــا اشــروا بــه))(.)1
ـت ،وبئس
ـ إذا وقعــت (مــا) بعــد نعــم وبئــس ووليهــا فعــل نحــو :نعــم مــا صنعـ َ

ـت ،فقــد تعــددت أقــوال النحويــن فيهــا واضطربــت ،حتــى أوصلهــا املــرادي
مــا صنعـ َ

يف (اجلنــى الــداين)( ،)2وأبــو حيــان يف (ارتشــاف الــرب)( ،)3إىل عــرة أقــوال هــي:

 -1أن تكــون (مــا) اس ـ ًا تام ـ ًا معرفــة ،وهــي فاعــل نعــم وبئــس ،واملخصــوص

يشء صنعــت ،وهــذا
ـيء ٌ
حمــذوف ،والفعــل صفــة لــه ،والتقديــر :نعــم الـ ُ
هــو مذهــب ســيبويه ومــن وافقــه مــن البرصيــن.

 -2أن تكــون (مــا) نكــرة منصوبــة عــى التمييــز ،والفعــل صفــة ملخصــوص
يشء صنعــت.
حمــذوف ،والتقديــر :نعــم شــيئ ًا ٌ

 -3أن (مــا) نكــرة منصوبــة عــى التمييــز ،والفعــل بعدهــا صفــة (ملــا)،
واملخصــوص حمــذوف ،وهــو مذهــب األخفــش ،والزجــاج وتبعهــا

الزخمــري.

 -4أن (ما) موصولة ،والفعل صلتها ،واملخصوص حمذوف .قاله الفاريس.
 -5أن (مــا) موصولــة ،وهــي املخصــوص ،و(مــا) أخــرى متييــز حمــذوف،
والتقديــر :نعــم شــيئ ًا الــذي صنعتــه ،وهــو قــول الفــراء.
 -6أن (مــا) متييــز ،واملخصــوص (مــا) أخــرى موصولــة ،والفعــل صلــة لـــ (مــا)
املوصولــة املحذوفــة ،وهــو قــول الكســائي.

((( مشكل إعراب القرآن .104/1
((( .338
((( .3044/4
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 -7أن (مــا) مصدريــة ،وال حــذف يف الــكالم ،وتأويلهــا :بئــس صنعــك ،وال
حيســن يف الــكالم بئــس صنعــك حتــى تقــول :بئــس الصنــع صنعــك ،كــا

تقــول :أظــن أن تقــوم ،وال تقــول :أظــن قيامــك.

 -8أن (ما) فاعل ،وهي موصولة يكتفي هبا وبصلتها عن املخصوص.

 -9أن (مــا) كافــة لنعــم وبئــس ،كــا كفــت ( َقـ َّ
ـل) فصــارت تدخــل عــى اجلملــة
الفعليــة.

 -10أن (ما) نكرة موصوفة ،مرفوعة بنعم وبئس.

ومــا ُنســب لألخفــش أن (مــا) اســم نكــرة منصــوب عــى التمييــز هــو مــا نــص

عليــه يف (معــاين القــرآن)(.)1

( -4عرفات) بني الرصف واملنع منه.

ٍ
ـرا ِم﴾
ـ قــال تعــاىلَ ﴿ :فـإِ َذا َأ َف ْض ُتــم ِّمـ ْ
ـروا ال َّلـ َه ِعنــدَ ا ْل َمشْ ـ َ
ـع ِر ا ْل َحـ َ
ـن َع َر َفــات َفا ْذ ُكـ ُ

[البقرة]198 :

((قوله﴿:ع َر َٰفـ ٍ
ـ قــال ّ
ـت﴾ أمجــع القــراء عــى تنوينــه؛ ألنــه اســم لبقعــة،
ـي:
َ
مكـ ّ

وقيــاس النحــو أنــك لــو ســميت امــرأة بمســلامت لرتكــت التنويــن عــى حالــه ومل
حتذفــه؛ ألنــه مل يدخــل يف هــذا االســم فرقـ ًا بــن مــا ينــرف ومــا ال ينــرف ،وال جيب

حذفــه اذا كان اس ـ ًا ملــا ال ينــرف ،إنــا هــو كحــرف مــن األصــل .وحكــى ســيبويه
أن بعــض العــرب حيــذف التنويــن مــن (عرفــات)؛ ملــا جعلهــا اســ ًا معرفــة حــذف
التنويــن وتــرك التــاء مكســورة يف النصــب واخلفــض ،وحكــىاألخفــش والكوفيــون

فتــح التــاء مــن غــر تنويــن يف النصــب واخلفــض؛ أجروهــا جمــرى هــاء التأنيــث يف

فاطمــة وعائشــة))(.)2

((( .322/1
((( مشكل إعراب القرآن .124/1
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القرآن (دراس ًة وصفي ًة حتليلي ًة)
إعراب
مشكل
األخفش النحوي ُة والرصفي ُة يف
آرا ُء

ـ يــرى مجهــور النحويــن فيــا ســمي بــه مــن مجــع املؤنــث الســامل كعرفــات

وأذرعــات ونحــوه أن يثبــت لــه بعــد التســمية مــا ثبت لــه قبلهــا ،مــن التنويــن والنصب

بالكــرة نيابــة عــن الفتحــة( ،)1وحكــى ســيبويه أن مــن العــرب مــن ال ينوهنــا ،مــع
بقــاء نصبهــا بالكــرة نيابــة عــن الفتحــة( ،)2وحكــى األخفــش( )3ونســب للكوفيــن

()4

أن مــن العــرب مــن ال ينوهنــا ،وجيرهــا بالفتحــة نيابــة عــن الكــرة ،يعاملهــا معاملــة
مــا ال ينــرف.

فمذهــب األخفــش موافــق ملذهــب اجلمهــور يف أنــه يثبــت ملــا ســمي بــه مــن مجــع

املؤنــث الســامل مــا ثبــت لــه قبــل التســمية ،لكنــه نقــل أن مــن العــرب مــن ال يرصفــه إذا

ســمي بــه ،ثــم قــال(( :وذلــك قبيــح ضعيــف))(.)5

 -5رفع االسم الواقع بعد الظرف واجلار واملجرور بالفعل الذي يتعلقان به.

ج
ٰ
ـ قــال تعــاىلُ ﴿ :قـ ْ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َ
ـدَ
َّ
ـات
ـ
ه
ب
ر
ـ
ن
ع
ا
ـو
ـ
ق
ت
ا
ـن
ـ
ي
ذ
ل
ل
ـم
ـم َج َّنـ ٌ
َ
ِّ
َ
ْ
ْ
ـل أؤُ َن ِّبئ ُُكــم بِ َخ ْيـ ٍر ِّمــن َذلِ ُكـ ْ
َت ْجـ ِري ِمــن َت ْحتِ َهــا ْ َ
ـار﴾ [آل عمــران.]15 :
الن َْهـ ُ

ين﴾اخلبر ،واللام متعلقـة باخلرب
ـ قـال
﴿ج َّٰن ٌ
ـت﴾ ابتـداء و﴿لِ َّل ِذ َ
مكـي(( :قولـهَ :
ّ

املحـذوف الـذي قامـت اللام مقامـه ،بمنزلـة قولـك :هلل احلمـد .وجيـوز اخلفـض يف
﴿ج َّٰنـتٌ ﴾ على البـدل من ﴿بِ َخ ْيـ ٍر﴾ عىل أن جتعـل الالم يف (الذيـن) متعلقـة بـ(أنبئكم)،
َ

أو جتعلهـا صفـة لـ(خير) ،ولـو جعلـت اللام متعلقـة بمحـذوف قامـت مقامـه مل جيـز
خفـض (جنـات)؛ ألن حروف اجلـر والظـروف إذا تعلقت بمحـذوف تقـوم مقامه صار

فيهـا ضمير مقـدر مرفـوع ،واحتاجـت إىل ابتـداء يعـود عليـه ذلـك الضمير ،كقولـك:
لِ ٍ
زيـد ٌ
ـت﴾ إذا تعلقـت
مـال ،ويف الـدا ِر زيـدٌ  ،وخلفـك
﴿ج َّٰن ٌ
عمـرو ،فلا بـد مـن رفـع َ
ٌ
(((
(((
(((
(((
(((
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انظر :الكتاب  ،233/3املقتضب  ،37/4األصول  ،106/2رشح الكافية الشافية  ،205/1التذييل
والتكميل .153/1
الكتاب .234/3
معاين القرآن .358/1
انظر :الفريد  ،475/1التذييل والتكميل  ،155/1الدر املصون .332/2
معاين القرآن .358/1
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اللام بمحـذوف ،ولـو قـدرت أن تتعلق اللام بمحذوف على أن ال ضمري فيهـا لرفعت
ـت﴾ بفعلهـا ،وهـو مذهـب األخفـش يف رفعـه ما بعـد الظروف وحـروف اخلفض
﴿ج َّٰن ٌ
َ

باالسـتقرار ،وإنما حيسـن ذلـك عنـد حـذاق النحويين إذا كانـت الظـروف أو حـروف
يتمكن ،وحيسـن رفـع االسـم باالسـتقرار))(.)1
اخلفـض صفـة ملـا قبلهـا ،فحينئـذ
ُ

ات َو ْ َ
الســ َا َو ِ
ض َل َي ٍ
ال ْر ِ
ــم
ــات ِّل ْل ُم ْؤ ِمنِــنَ َ 3و ِف َخ ْل ِق ُك ْ
ـ وقــال تعــاىل﴿ :إِ َّن ِف َّ
ف ال َّل ْيــلِ َوال َّن َهــا ِر َو َمــا َأنــزَ َل َّ ُ
ـو ٍم ُي ِ
ـث ِمــن َدا َّبـ ٍ
ـا ِ
اختِـ َ
وق ُنـ َ
َو َمــا َي ُبـ ُّ
الل
ـون َ ٤و ْ
ـة آ َيـ ٌ
ـات ِّل َقـ ْ
ــه ْ َ
الســ َا ِء ِمــن ِّرزْ ٍق َف َأ ْح َيــا بِ ِ
ص ِ
ال ْر َ
ض َب ْعــدَ َم ْو ِتَــا َو َت ْ ِ
ــو ٍم
ــاح آ َي ٌ
الر َي ِ
ِم َ
ــات ِّل َق ْ
يــف ِّ
ــن َّ
َي ْع ِق ُل َ
ــون[ ﴾٥اجلاثيــة.]5-3 :

ـت﴾ يف املوضعــن فإنــه عطــف ذلــك
ـي ...(( :فأمــا مــن رفــع ﴿ َءا َٰيـ ٌ
ـ قــال مكـ ّ

عــى موضــع َّ
(إن) ومــا عملــت فيــه ،وموضــع ّ
(إن) ومــا عملــت فيــه رفــع عــى
ـع وعطـ َ
ـف عــى املوضــع قبــل
االبتــداء؛ ألهنــا ال تدخــل إال عــى مبتــدأ وخــره ،فرفـ َ
دخــول ّ
(إن) ،والبــد مــن إضــار (يف) ،وإال يدخلــه أيضـ ًا العطــف عــى عاملــن ،عــى
االبتــداء واملخفــوض ،وقــد منــع البرصيــون :زيــد يف الــدا ِر واحلجـ ِ
ـرة عمــرو ،بخفــض

(احلجــرة) ،وجيــوز أن يكــون إنــا رفــع عــى القطــع واالســتئناف ،فعطــف مجل ـ ًة عــى
مجلـ ٍ
ـة .ومذهــب األخفــش أن ترتفــع (اآليــات) باالســتقرار ،وهــو الظــرف ،فــا يدخله

عطــف عــى عاملــن))(.)2

ـ إذا وقــع بعــد الظــرف أو اجلــار واملجــرور اســم مرفــوع كقولنــا :لزيـ ٍ
ـد مـ ٌ
ـال ،أو

ـرو فقــد اختلفــت أقــوال النحويــن يف رافــع هــذا االســم
يف الــدر زيــدٌ  ،أو خلفــك عمـ ٌ

عــى ثالثــة مذاهــب:

أوهلــا :مذهــب البرصيــن أنــه مرتفــع بالبتــداء كــا كان يرتفــع بــه إذا تقــدم عــى

الظــرف أو اجلــار واملجــرور(.)3

((( مشكل إعراب القرآن .151/1
((( مشكل إعراب القرآن .661/2
((( انظر :اإلغفال  ،329/1اإلنصاف يف مسائل اخلالف  ،51/1ائتالف النرصة .91
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ِ
ِ
ِ
ِ
القرآن (دراس ًة وصفي ًة حتليلي ًة)
إعراب
مشكل
األخفش النحوي ُة والرصفي ُة يف
آرا ُء

ثانيهــا :مذهــب الكوفيــن( )1و ُنســب لألخفــش( )2واملــرد( )3أنــه يرتفــع بالظــرف

أو اجلــار واملجــرور أنفســهام؛ ألهنــا واقعــان موقــع الفعــل ،وكــا أن الفعــل إذا تقــدم
كان عام ـ ً
ا فكذلــك مــا وقــع موقعــه.

ثالثهــا :مــا نســبه الزجــاج لألخفــش( )4مــن أنــه يرتفــع بــا يتعلــق بــه الظــرف أو

()5
ـي
اجلــار واملجــرور ،كــا نســبه إليــه أبــو احلســن الــوراق  ،وهــو الــذي نســبه إليــه مكـ ّ
هنــا ،وقــد اعــرض أبــو عــي الفــاريس يف اإلغفــال( )6عــى الزجــاج ،ونســب لألخفــش

أنــه يرتفــع بالظــرف أو اجلــار واملجــرور كــا هــو عنــد الكوفيــن.

مكي بأنه يكون مرفوع ًا باالستقرار عند حذاق النحويني إذا كانت
أما ما ذكره
ّ
الظروف أو حروف اخلفض صفة ملا قبلها ،فهو ليس مقصور ًا عندهم عىل هذه احلالة ،بل
يضاف هلا ما إذا كانت حا ً
ال ،أو صلة ،أو خرب ًا ،أو اعتمدت عىل نفي أو استفهام(.)7

مــن هــذا يظهــر أن مذهــب األخفــش يف رافــع االســم املرفــوع بعــد الظــرف أو

اجلــار واملجــرور أنــه مرفــوع بالظــرف أو اجلــار واملجــرور نفســه ،وليــس مــا نســبه لــه

ـي مــن أنــه يرتفــع بالفعــل الــذي يتعلــق بــه الظــرف أو اجلــار واملجــرور.
مكـ ّ
(أي) وما بعدها يف النداء.
 -6إعراب ّ

ـس َو ِ
ـم ا َّلـ ِ
ـذي َخ َل َق ُكــم ِّمــن َّن ْفـ ٍ
احــدَ ٍة﴾
ـ قــال تعاىلَ ﴿:يــا َأ ُّي َهــا ال َّنـ ُ
ـاس ات َُّقــوا َر َّب ُكـ ُ

[النساء.]1 :

وضمه
ضم،
ـ قـال
نداء ٌ
ـاس﴾ ُّ
(أي) ٌ
مكـي(( :قولـه تعاىلَٰ ﴿:ي َأ ُّ َيا ال َّن ُ
ُّ
مفرد ،ولذلـك ّ
ّ
ٌ
ٍ
ٍ
ـاس﴾ نعت
نصـب؛ ألنه
موضع
بإعـراب ،وموضعه
بنـاء وليـس
ٌ
ُ
مفعـول يف املعنى و﴿ال َّن ُ
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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انظر :اإلنصاف يف مسائل اخلالف  ،51/1ائتالف النرصة .91
انظر :اإلغفال  ،329/1اإلنصاف يف مسائل اخلالف  ،51/1ائتالف النرصة .91
انظر :اإلنصاف يف مسائل اخلالف .51/1
معاين القرآن وإعرابه .159/1
علل النحو .373
.329/1
انظر :الدر املصون  ،66/3مغني اللبيب .510/2
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لــ(أي) ،وهـو نعـت ال يسـتغنى عنـه؛ ألنه هـو املنـادى يف املعنـى ،وال جيوز عند سـيبويه
ّ
َ
ُ
والظريـف على املوضع؛ ألن هـذا نعت
الظريـف
نصبـه على املوضـع كام جـاز يف يـا زيد

لــ(أي) فلذلك ال جيـوز حذفه وال
ـاس﴾ صلـة
ّ
قـد يسـتغنى عنـه ،وقالاألخفـش﴿ :ال َّن ُ
َ
اس﴾ ،قياسـ ًا عىل :يـا زيدُ
الظريـف))(.)1
نصبـه ،وأجـاز املازين نصـب ﴿ال َّن ُ
َ
يــن َوا ْل ُمن ِ
ــع ا ْل َك ِ
ــي ات ِ
يــن﴾
َاف ِق َ
اف ِر َ
َّــق ال َّلــ َه َو َل ُت ِط ِ
ـ وقــال تعــاىلَ ﴿ :يــا أ ُّي َهــا ال َّنبِ ُّ

[األحــزاب.]1:

َ
(أي) نــداء مفــرد ،مبنــي عــى الضم،
ـي﴾ ّ
ـي(( :قولــه تعــاىلَٰ ﴿ :يأ ُّي َهــا ال َّنبِـ ُّ
ـ قــال مكـ ّ
ــ(أي) ال يســتغنى عنــه؛ ألنه هو
ـي﴾ نعــت لـ ّ
و(هــا) للتنبيــه ،وهــو الزم لـ ّ
ــ(أي) ،و﴿ال َّنبِـ ُّ

املنــادى يف املعنــى ،وال جيــوز نصبــه عــى املوضــع عنــد أكثــر النحويــن ،وأجــازه املازين،

جعلــه كقولــك :يــا زيــد الظريــف ،بنصــب (الظريــف) عــى موضــع (زيــد) ،وهــذا

نعــت يســتغنى عنــه ،ونعــت (أي) ال يســتغنى عنــه ،وال حيســن نصبــه عــى املوضــع،
(أي) هــو املنــادى يف املعنــى ،فــا حيســن نصبــه ،وقــالاألخفــش:
وأيض ـ ًا فــإن نعــت ّ

ــ(أي)))(.)2
ــ(أي) ،وال يعــرف يف كالم العــرب اســم مفــرد صلــة لـ ّ
هــو صلــة لـ ّ

(أي) منــادى مبنــي عــى الضــم ،يتوصــل بــه إىل نــداء مــا فيــه األلف والــام ،وما
ـ ُّ

فيــه األلــف والــام بعــده نعــت لــه ،ال جيــوز فيــه إال الرفــع عنــد مجهــور النحويــن (،)3
وأجــاز املــازين نصبــه؛ قياسـ ًا عــى جــواز النصــب يف صفــة املنــادى املضمــوم يف قوهلــم:

َ
ُ
يــا زيــدُ
والظريــف( .)4وهــو مــردود؛ لعــدم وروده ،قــال أبــو الــركات
الظريــف
األنبــاري(( :وهــو عنــدي القيــاس ،لــو ســاعده االســتعامل))(.)5

(((
(((
(((
(((
(((

مشكل إعراب القرآن .187/1
مشكل إعراب القرآن .572/2
انظر :الكتاب  ،188/2معاين القرآن وإعرابه  ،98/1أرسار العربية  ،208رشح التسهيل ،398/3
املقاصد الشافية  ،309/5مغني اللبيب.92/1
انظر :معاين القرآن وإعرابه  ،98/1أرسار العربية  ،208رشح التسهيل  ،400/3ارتشاف الرضب
 ،2194/4الدر املصون  ،185/1املقاصد الشافية .313/5
أرسار العربية .208
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ِ
ِ
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القرآن (دراس ًة وصفي ًة حتليلي ًة)
إعراب
مشكل
األخفش النحوي ُة والرصفي ُة يف
آرا ُء

وهـي عنـد األخفـش موصولة ،واملرفـوع بعدها خبر مبتدأ حمـذوف ،واجلملة صلة

لــ(أي)((( ،)1وليـس أحـد من البرصيين يتابعه عىل هذا القـول))((( ،)2ولـوصحماقال
ّ

جلـاز ظهـور املبتـدأ ،ولـكان أوىل من حذفـه؛ ألن كمال الصلـة أوىل من اختصارهـا،ولو
(أي) ٌ
مجلة فعليـة وظرف ،كام جيـوز ذلك يف
صـحمـاقال جلـاز أن يغني عـن املرفوع بعـد ّ
(أي) غير موصولة))(.)3
غير النـداء ،ويف امتنـاع ذلك دليل على أن ّ

مكــي يف املســألة أن األخفــش يــرى أن االســم املفــرد
والــذي يظهــر مــن كالم
ّ

ــ(أي) ،ولــذا ْاعـ َ
ـرض عليــه بأنــه ال ُيعــرف يف كالم العــرب اســم مفــرد
هــو الصلــة لـ ّ

ـي بـ(املفــرد) مــا هــو ضــد اجلملــة وشــبهها فــإين مل
صلــة لـ ّ
ــ(أي) .فــإن كان يريــد مكـ ّ

ـم لــرأي األخفــش هبــذا الفهــم ،فــكل مــن وقفــت عليــه ممــن نســب هــذا
أقــف عــى فهـ ٍ
الــرأي لألخفــش يــرى أن يف الــكالم حذفــ ًا ،وأن الصلــة مجلــة اســمية .وأمــا إن كان
ـي يريــد بـ(املفــرد) الكلمــة املفــردة ظاهــر ًا ،وأن يف الــكالم حذف ـ ًا لصــدر الصلــة،
مكـ ّ

فهــذا هــو املشــهور عــن األخفــش ،و ُيــرد عــى اعرتاضــه هــذا بــا َرد بــه ابــن هشــام عىل

مــن اعــرض عــى رأي األخفــش بأنــه ليــس هنــاك عائــد جيــب حذفــه ،وال موصــول

ال ُتــزم كــون صلتــه مجلــة اســمية ،بــأن قــال(( :ولــه أن جييــب عنهــا بــأن (مــا) يف قوهلــم:

(ال سـ ّـيام زيــدٌ ) بالرفــع كذلــك))(.)4

 -7وزن (أشياء) وتصغريها وعلة منعها من الرصف.

ـن آ َم ُنــوا َل َتسـ َـأ ُلوا َعـ ْ َ
ـؤ ُك ْم﴾
ـم َت ُسـ ْ
ـ قــال تعاىلَ ﴿:يــا َأ ُّي َهــا ا َّل ِذيـ َ
ـن أ ْشـ َيا َء إِن ُت ْبــدَ َل ُكـ ْ
ْ

[املائــدة.]101 :

ـي(( :قولـ َ
ـن َأ ْشـ َياء﴾ قــال اخلليــل وســيبويه واملــازين:
ـه﴿:ل َت ْسـ َـأ ُلوا َعـ ْ
ـ قــال مكـ ّ

َ
﴿أ ْشـ َيا َء﴾ أصلهــا( :شــيئاء) عــى وزن (فعــاء) ،فلــا كثــر اســتعامهلا اسـ ُتثقلت مهزتــان

(((

(((
(((
(((
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انظر :معاين القرآن وإعرابه  ،99/1رشح التسهيل  ،400/3ارتشاف الرضب  ،2196/4الدر املصون
 ،185/1املقاصد الشافية  ،312/5مغني اللبيب.92/1
معاين القرآن وإعرابه .99/1
رشح التسهيل .400/3
مغني اللبيب .93/1
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بينهــا ألــف ،فنقلــت اهلمــزة األوىل -وهــي الم الفعــل -قبــل فــاء الفعل -وهو الشــن-
فصــارت :أشــياء ،عــى وزن (لفعــاء) ،ومــن أجــل أن أصلهــا (فعــاء) كـ(محــراء)
ـع (يشء).
امتنعــت مــن الــرف ،وهــي عندهــم اســم للجمــع ،وليســت بجمـ ِ

وقــال الكســائي وأبــو عبيــد :مل تنــرف ألهنــا أشــبهت (محــراء)؛ ألن العــرب
تقــول يف اجلمــع :أشــياوات ،كــا تقــول :محــراوات ،ويلزمهــا َّأل يرصفــا (اســم) وال
(ابــن)؛ لقــول العــرب يف اجلمــع :اســاوات وابنــاوات.

(أ ْف ِعالء) ،وأصلها َ
﴿أ ْشـيا َء﴾ وزهنـا َ
وقـال األخفش والفـراء والزياديَ :
(أ ْشـيِئاء)،
َ
كـ(هين) َ
و(أ ْه ِونـاء) ،فمـن أجـل مهـزة التأنيـث مل ينصرف ،لك ّنـه ُخ ّفـفُ ،فأبـدل مـن
ّ

اهلمـزة األوىل -وهـي الم الفعـل -ياء؛ النكسـار مـا قبلها ،ثـم ُحذفت اسـتخفاف ًا؛ لكثرة
كـ(هين) أصلـه:
(شـيئ) ،على وزنَ ( :ف ْي ِعـل)،
االسـتعامل ،فــ(يشء) عندهـم أصلـه:
ْ
ّ
ِّ
(ه ْيـ ِون) ،على ( َف ْي ِعـل) ،كـ(م ِّيت) ثم
(هين) على ( َف ْي ِعـل) ،وكان أصلـه قبـل اإلدغـامَ :

ُخ ِّفـف ،إال أن عين الفعـل من (يشء) يـاء ،وعني الفعل مـن ِّ
(هي) واو ،ألنـه من (هان)
(هيـون) كـ(ميـت) ،وهذا اجلمـع ال نظري له؛ ألنه مل يقـع َ
ً
مجعـا لـ( َف ْي ِعل) ،فيكون
(أ ْف ِعالء)
ّ
و(هين) َ
و(أ ْه ِوناء) شـاذ ال يقاس عليـه ،وأيض ًا فـإن حذفـه واعتالله جرى
هـذا نظيره،
ّ

على غير قيـاس ،فهذا القول خـارج يف مجعـه واعتالله عن القيـاس والسماع ،وأيض ًا فإنه
ـو ّيات) أو عىل ُ
يلزمهـم أن يصغـروا (أشـياء) عىل ُ
(شـ َي ْيئات) ،وذلك مل يقلـه أحد ،إنام
(ش َ
تصغيره ُ(أ َش َّـياء) ،وإنما لزمهم ذلـك يف التصغير ألن كل مجع ليـس من أبنية أقـل العدد
فحكمـه يف التصغير أن ُيـرد إىل واحـده ،ثـم يصغـر الواحـد ،ثـم جيمـع مصغـر ًا باأللف
والتـاء ،أو بالـواو والنون إن كان ممـن يعقلَ ،
فـ(أ ْف ِعلاء) ليس من أبنية أقـل العدد ،وأبنية
وأ ْف ِعلـة َ
اجلمـع يف أقـل العـدد أربعة أبنيـة ،وهيَ :أ ْف َعـال َ
وأ ْف ُعـل ِ
وف ْع َلة ،فهـذه ُتصغر عىل
لفظهـا ،وال تـرد إىل الواحد.

ُ
ــياء) ،قــال
وقــال املــازين :ســألت األخفــش عــن تصغــر (أشــياء) فقــال( :أ َش َّ
َ
ـره ثــم
ـر َّد إىل الواحــد فتصغـ َ
املــازين :فقلــت لــه :جيــب عــى قولــك أهنــا (أ ْف ِعــاء) أن َتـ ُ
جتمعــه ،فانقطــع األخفــش.
َ
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مشكل
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آرا ُء

وقــال أبــو حاتــمَ :
(أشــياء) َأ ْف َعــال) ،مجــع (يشء) كـ(بيــت) و(أبيــات) ،وكان جيب

أن ينــرف إال أ ّنــه ســمع غــر مــروف ،وهــذا القــول جــار عــى القيــاس يف اجلمــع؛
ألن ( َف ْعــاء) يقــع مجعــه كثــر ًا عــى َ
ّ
(أ ْف َعــال) ،إال أنــه خــارج عــن القيــاس يف تــرك
رصفــه ،فلــم يقــع يف كالم العــرب َ
(أ ْف َعــال) غــر مــروف فيكــون هــذا نظــره.

(أ ْشـيِئاء) عــى وزن َ
وقــال بعــض أهــل النظــر( :أشــياء) أصلهــا َ
(أ ْف ِعــاء) كقــول
كـ(ص ِديــق) َ
و(أ ْص ِدقــاء)ُ ،فأ ِعــل عــى مــا تقــدم مــن
األخفــش ،إال أن واحدهــا ( َف ِعيــل)
َ
ـذف ِ
وحـ ِ
العــوض ،وحســن احلــذف يف اجلمــع حلذفهــا مــن الواحــد،
ختفيــف اهلمــزةُ ،

وإنــا حذفــت مــن الواحــد ختفيفـ ًا؛ لكثــرة االســتعامل ،إذ (يشء) يقــع عــى كل مســمى

ـرض أو جســم أو جوهــر ،فلــم ينــرف هلمــزة التأنيــث يف اجلمــع ،وهــذا قــول
مــن َعـ َ
ـن جــا ٍر يف اجلمــع ،وتــرك الــرف عــى القيــاس ،لــوال أن التصغــر يعرتضــه كــا
حسـ ٌ

اعــرض األخفــش))(.)1

ـ اختلــف يف َ
(أ ْش ـ َياء) يف وزهنــا ومــاذا حصــل هلــا مــن إعــال؟ ويف علــة منعهــا

مــن الــرف ،وكيــف تصغــر؟ وكل مــن هــذه الثالثــة مرتبــط باآلخــر وناتــج عنــه:

فــرى اخلليــل( ،)2وســيبويه( ،)3واملــازين( ،)4وعليــه مجهــور البرصيــن( )5أن
أصلهــا َ
(شـ ْـيئاء) عــى وزن ( َف ْعــاء) ،فكرهــوا اجتــاع شــبه ثــاث ألفــات يف الطــرف،
فنقلــوا اهلمــزة األوىل منهــا التــي توافــق الــام إىل مــا قبل الفــاء ،فصــارت َ
(أ ْشـ َياء) ،عىل
وزن ( َل ْف َعــاء) ،ففيهــا إعــال بالنقــل .وقالــوا :إنــا ُمنعــت مــن الــرف ألن أصلهــا
( َف ْعــاء) كحمــراء ،فهــي خمتومــة بألــف التأنيــث املمــدودة .وهــي عندهــم ليســت مجعـ ًا
لـــ(يشء) ،إنــا هــي اســم مجــع ،ولــذا ُص ِّغــرت عــى ُ(أ َشـ َّـياء).
(((
(((
(((
(((
(((
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مشكل إعراب القرآن .241 -238/1
العني  ،296/6الكتاب .381/4
الكتاب .381/4
املنصف .94/2
انظر :معاين القرآن وإعرابه للزجاج ،212/2الدر املصون .434/4
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ويرجــح هــذا املذهــب أنــه مل يلــزم منــه يشء غــر القلــب ،والقلــب يف لســاهنم

كثــر ...أمــا املذاهــب اآلتيــة فإنــه يــرد عليهــا إشــكاالت ســلم منهــا هــذا الــرأي(.)1

ويــرى األخفــش( ،)2والفــراء( ،)3والزيــادي( )4أن أصلهــا َ
(أ ْشــيِئَاء) ،عــى وزن

َ
(أ ْف ِعــاء) ،لكنهــم حذفــوا اهلمــزة التــي هــي الم الفعــل ،مــع ابــدال الكــرة قبلهــا
َ
َ
ـراء) أصلهــا
فتحــة؛ لتســلم األلــف ،فصــارت (أ ْش ـ َياء) عــى وزن (أ ْف َعــاء) ،ومثلهــا ( ُبـ َ
( ُبــر َءاء) حذفــوا منهــا الــامَ ،
فـ(أ ْشــياء) عندهــم فيهــا إعــال باحلــذف وإبــدال يف
َ
احلركــة .ومنعــت مــن الــرف بــا منعــت بــه عــى رأي اخلليــل ومــن وافقــه ،وهــو

ختمهــا بألــف التأنيــث .لكنهــم يــرون أهنــا مجــع لـــ(يشء) وليســت اســم مجــع ،وهــذا
(شء) عــى وزن ( َف ْعــل) ،و( َف ْعــل) ال جيمــع عــى َ
فيــه إشــكال ،وهــو أن َ
(أ ْف ِعــاء)،
وإنــا َ
(أ ْف ِعــاء) مجــع لـ( َف ِعيــل) .وهنــاك إشــكال آخــر يف تصغريهــا ،فاألخفــش كــا
نقــل عنــه املــازين يــرى أن تصغريهــا ُ(أ َشـ َّـياء) ،وهــو يــرى أهنــا مجــع كثــرة لـــ(يشء)،
فــكان ال بــد مــن أن تعــاد عنــد تصغريهــا إىل املفــرد ثــم جيمــع باأللــف والتــاء ،فيقــال:
ُ
(ش ـ َي ْيئات) ،وهــذا مل يقلــه أحــد ،بــل صغروهــا عــى ُ(أ َشـ َّـياء) ،وهــذا دليــل عــى أهنــا
ليســت عــى بنــاء مجــع دال عــى الكثــرة مثــل (أ ْف ِعــاء).

والفــراء وإن وافــق األخفــش يف أصلهــا فقــد خالفــه يف مجعهــا( ،)5فهــو يــرى ّ
((أن
َ
َ ْ
(هـ ِّ
ـن) ،فكــا مجعــوا
(شء) حمــذوف
(هـ ْ
ـن)َ :
من(:شــ ِّيئ) [عــىَ :ف ْي ِعــل] كــا قالــوا يف َ
(أه ِونــاء) كذلــك مجعــوا َ
(شـ ْـيئ) عــى (أ ْف ِعــاء)؛ ّ
(هـ ِّ
ألن
َ
ـن) عــى (أ ْف ِعــاء) ،فقالــواْ :
أصلــه( :شيـــئ) عندهـــ))( .)6قــال ابــن جنــي« :والــذي ادعــاه مــن أن َ ْ
(شء) حمــذوف
ِّ

(((
(((
(((
(((
(((
(((

الدر املصون .434/4
ً
انظر هذا القول منسوبا إليه يف :املقتضب  ،30/1معاين القرآن وإعرابه للزجاج  ،212/2األصول
 ،338/3املنصف  ،94/2رشح الترصيف للثامنيني .402
معاين القرآن .321/1
ً
ً
ً
إبراهيم بن سفيان الزيادي النحوي من نسل عبدالرمحن بن زياد بن أبيه ،كان نحو ّيا لغو ّيا شاعرا .انباه
الرواة  .201/1وانظر هذا القول منسوب ًا إليه يف :معاين القرآن وإعرابه للزجاج .212/2
معاين القرآن للفراء .321/1
املنصف .96/2
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آرا ُء

(شـ ِّيئ) ال أعلــم لــه داللــة تــدل عليــه؛ ألنــا مل نســمعهم قالــواَ :
مــن َ
(شـ ِّيئ) كــا قالــوا:
ـن) ،ولــو كان أصلــهَ :
ـن و َهـ ِّ
(هـ ِّ
ـن)»( .)1هــذا وإن
(هـ ْ
(شـ ِّيئ) لنطقــوا بــه كــا قالــواَ :
َ
كان هــذا الــرأي جــار عــى القيــاس يف مجعــه إذا أغفلنــا جانــب الروايــة ،فيكــون عالــج
مشــكلة اجلمــع عنــد األخفــش ،إال أن مشــكلة التصغــر يف قــول األخفــش ال تــزال

قائمــة هنــا.

ونقــل مكــي عــن بعــض أهــل النظــر أهنــا مجــع عــى َ
(أ ْف ِعــاء) كــا قــال األخفش،
ّ
(ش ـيِيء) عــى وزن ( َف ِعيــل) ،و( َف ِعيــل) جيمــع عــى َ
إال أن واحدهــا َ
ـص ِديق
(أ ْف ِعالء)كــ َ
وأ ْص ِدقــاء و َن ِصيــب َ
َ
وأن ِ
ْصبــاء ،وقــد حذفــت إحــدى اليائــن يف الواحــد؛ لكثــرة

اإلســتعامل ،فصــار (يشء) .فهــو جــا ٍر عــى القيــاس يف مجعــه ومنعــه مــن الــرف،
لكــن يــرد عليــه مــا يــرد عــى رأي األخفــش يف تصغــره(.)2

لــ(شء) على َ
َ
(أ ْف َعـال)،
وآخـر اآلراء فيهـا للكسـائي( ،)3حيـث يـرى أهنـا مجـع
و(ضيـف) َ
َ
و(أ ْضيـاف) .وقـد منعـت مـن الرصف ألهنـا كثرت يف
كـ( َب ْيـت) و(أ ْب َيـات)ْ َ ،
كالمهـم فأشـبهت ( َف ْعلاء) ،فلم ترصف كما مل ترصف (محـراء) ،وقد عاملوهـا معاملتها
يف اجلمـع ،فجمعوهـا على (أشـاوى) كما مجعـوا عذراء على عـذارى ،و(أشـياوات) كام
قيـل :محـراوات ،يعنـي أهنـم عاملـوا (أشـياء) وإن كانـت على (أفعـال) معاملـة محـراء
وعـذراء يف مجـع التكسير والتصحيـح ،فكذلـك يف منـع الصرف.

جار ًا وجمرور ًا.
 -8تقديم احلال عىل عاملها املعنوي ،إذا كان ظرف ًا أو ّ

ـون َٰهـ ِ ْ َ
﴿و َقا ُلــوا َمــا ِفــي ُب ُطـ ِ
ـر ٌم
ـ قــال تعــاىلَ :
ـذ ِه الن َْعــا ِم َخالِ َصـ ٌـة ِّل ُذ ُكو ِر َنــا َو ُم َحـ َّ
ــى َأزْ َو ِ
اجنَا﴾[األنعــام.]139 :
َع َل ٰ

ـي(( :وقــد قــرأ قتــادة َ
(خالِ َص ـ ًة) بالنصــب عــى احلــال مــن املضمــر
ـ قــال مكـ ّ
املرفــوع يف قولــهِ :
﴿فــي ُب ُط ِ
ــون﴾ ،وخــر (مــا) ﴿ ِّل ُذ ُكو ِر َنــا﴾ ،وال جيــوز أن تكــون
((( املنصف .96/2
((( انظر :الدر املصون .439/4
((( انظر هذا القول منسوب ًا إليه يف :معاين القرآن وإعرابه للزجاج  ،212/2الدر املصون .438/4
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احلــال مــن املضمــر املرفــوع يف (ذكورنــا)؛ ألن احلــال ال يتقــدم عــى العامــل عنــد
ســيبويه وغــره إذا كان ال ينــرف ،لــو قلت:زيــد قائـ ًا يف الــدار ،مل جيــز ،وقــد أجــازه
األخفــش))(.)1

جــار ًا وجمــرور ًا خمــر ًا هبــا متأخريــن عــن
ـ إذا كان العامــل يف احلــال ظرفــ ًا أو
ّ
احلــال ،نحــو :زيــد قائـ ًا يف الــدار ،أو عنــدك ،ففــي جــواز تقديــم احلــال ههنــا خــاف:

فقــد ذهــب ســيبويه( )2ووافقــه مجهــور البرصيــن( )3إىل املنــع مطلقـ ًا؛ ألن العامــل

ضعيــف ،فــا يقــوى عــى العمــل مــع تأخــره ،وتأولــوا مــا ورد مــن ذلــك ممــا اســتدل
بــه املجيــزون.

وذهــب الكوفيــون ونســب للكســائي( ،)4واألخفــش( ،)5والفــراء( ،)6إىل جــوازه
مطلقــ ًا ،أي ســواء كانــت احلــال ظرفــ ًا أو جــار ًا وجمــرور ًا أو كانــت اســ ًا رصحيــ ًا؛

وذلــك لــوروده نظــ ًا ونثــر ًا .مــن ذلــك قــراءة (خالصــ ًة) بالنصــب يف آيــة األنعــام،
ــات بِ َي ِمينِ ِ
ــه﴾ [الزمــر ]67 :بنصــب
ات َم ْط ِو َّي ٌ
او ُ
ــم َ
وقــراءة عيســى بــن عمــرَ :
الس َ
﴿و َّ

(مطويــات)( ،)7وقــول الشــاعر:

ـاد َي ِذ َّلـ ٍ
ـو َبـ ِ
ـة
ـو ٌف َو ُهـ َ
بِ َنــا َعــا َذ َعـ ْ

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

ـم َف َل ْم ْيعـدَ ْم َوال ًء وال َن ْص ًا
َلدَ ْي ُك ْ

()8

مشكل إعراب القرآن .273/1
الكتاب .124/2
انظر :اللباب يف علل البناء واإلعراب  ،290/1رشح الريض عىل الكافية  ،24/2التذييل والتكميل
،119/9ارتشاف الرضب  ،1590/3متهيد القواعد برشح تسهيل الفوائد .2302/5
انظر :متهيد القواعد برشح تسهيل الفوائد .2302/5
انظر :اللباب يف علل البناء واإلعراب  ،290/1رشح التسهيل  ،346/2رشح الريض عىل الكافية
 ،24/2ارتشاف الرضب  ،1590/3متهيد القواعد برشح تسهيل الفوائد .2302/5
معاين القرآن  ،425/2وانظر نسبته إليه يف :ارتشاف الرضب  ،1590/3متهيد القواعد برشح تسهيل
الفوائد ،2302/5
انظر :خمترص يف شواذ القرآن .132
بال نسبة يف :التذييل والتكميل  ،118/9متهيد القواعد برشح تسهيل الفوائد  ،2303/5املقاصد
النحوية .381/2
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وأجــازه ابــن برهــان إذا كانــت احلــال ظرف ـ ًا أو حــرف جــر ،ويمنعــه إن كانــت
ــة لِ َّل ِ
﴿هنَالِ َ
ــك ا ْل َو َل َي ُ
ــه ا ْل َحــقِّ ﴾
اســ ًا رصحيــ ًا ،وجعــل مــن تقديمــه قولــه تعــاىلُ :

[الكهــف ]44 :وقــال :إن (هنالــك) يف حمــل نصــب حــال ،والعامــل فيهــا (هلل) ،وقــد
تقدمــت عليــه (.)1

ووافقــه ابــن مالــك يف جــوازه إذا كانــت احلــال ظرفـ ًا أو حــرف جــر ،لكنــه يــرى
جــوازه إذا كانــت اسـ ًا رصحيـ ًا مــع احلكــم بضعفــه(.)2

والصحيــح املنــع مطلقـ ًا كــا قــال البرصيــون؛ لضعــف العامــل ،وأن مــا ورد مــن

ذلــك يمكــن تأويلــه.

 -9ضمري الفصل:

ـن ِعنـ ِ َ
ان َٰهـ َ
ـم إِن َك َ
ـر َع َل ْي َنــا
ـ قــال تعــاىلَ :
ـو ا ْل َحــقَّ ِمـ ْ
ـذا ُهـ َ
﴿وإِ ْذ َقا ُلــوا ال َّل ُهـ َّ
ـد َك َفأ ْم ِطـ ْ
ـم ِ
اء َأ ِو ائْتِ َنــا بِ َعـ َ
ـذ ٍ
ـم﴾ [األنفــال.]32 :
اب َألِيـ ٍ
ـار ًة ِّمـ َ
ِح َجـ َ
السـ َ
ـن َّ
ـ قال ّ
((﴿ه َو﴾ فاصلة تؤذن أن اخلرب معرفة ،أو ما قارب املعرفة ،وقيل :دخلت
مك ٌّي:
ُ

منتظر ،وقيل :دخلت لتؤذن أن ما
لتؤذن أن (كان) ليست بمعنى وقع وحدث ،وأن اخلرب
ٌ
بعدها خرب ،وليس بنعت ملا قبلها ،وقال األخفش( :هو) زائدة كام زيدت (ما) يفَ ﴿:فبِ َما
َر ْح َم ٍة﴾ [آل عمران ،]159 :وقال الكوفيون( :هو) عامد))(.)3
ـ ضمــر الفصــل كــا يســميه البرصيــون أو العــاد والدعامــة كــا يطلــق عليــه

الكوفيــون مــن ضامئــر الرفــع املنفصلــة ،التــي تقــع بــن املبتــدأ واخلــر ،أو بــن اســم

(كان) وخربهــا ،أو اســم ّ
(إن) وخربهــا ،أو بــن مفعــويل (ظــن) وأخواهتــا؛ ليــؤذن أن

مــا بعــده خــر وليــس بنعــت ،أو بــأن اخلــر معرفــة أو مــا قارهبــا مــن النكــرات(.)4
(((
(((
(((
(((
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انظر رأيه يف :التذييل والتكميل .119/9
رشح التسهيل .346/2
مشكل إعراب القرآن .314/1
انظر :التخمري  ،162/2رشح املفصل البن يعيش  ،110/3رشح مجل الزجاجي البن عصفور،65/2
رشح الكافية الشافية  ،240/1ارتشاف الرضب  ،951/2مهع اهلوامع .227/1
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وبع ــض النحوي ــن جيعلون ــه حرفــ ًا( ،)1وصحح ــه اب ــن عصف ــور()2؛ ويقيس ــونه
ع ــى كاف اخلط ــاب ،حي ــث تك ــون اس ـ ً
ـا يف قولن ــا( :رضب ــك) ،ك ــا تك ــون حرفــ ًا يف

(ذل ــك) ونح ــوه.

وقــال اخلليــل وســيبويه( )3واألخفــش( )4وعليــه بعــض البرصيــن( )5باســميته،

وأنــه ال موضــع لــه مــن اإلعــراب ،زائــد كزيــادة (مــا) يف بعــض اســتعامالهتا(.)6

وق ــال الكوفي ــون باس ــميته ،وأن ل ــه موضعــ ًا م ــن اإلع ــراب( ،)7ع ــى خ ــاف
ـل م ــا بع ــده( ،)8والف ــراء جيعل ــه حم ـ ّ
بينه ــم يف موضع ــه ،فالكس ــائي جيع ــل حم ّل ــه حم ـ ّ
ـل
مـــا قبلـــه( ،)9ففـــي قولنـــا( :زيـــد هـــو القائـــم) حملـــه الرفـــع عندمهـــا ،ويف( :ظننـــت
زيـــد ًا هـــو القائـــم) حملـــه النصـــب عندمهـــا ،ويف( :كان زيـــد هـــو القائـــم) حملـــه

نص ــب عن ــد الكس ــائي ورف ــع عن ــد الف ــراء ،ويفّ :
(إن زي ــد ًا ه ــو القائ ــم) حمل ــه رف ــع
عنـــد الكســـائي نصـــب عنـــد الفـــراء(.)10

فــرأي األخفــش موافــق لــرأي اخلليــل وســيبويه ،موافــق هلــا يف قياســها عــى
(مــا) يف اســتعامهلا اس ـ ًا ال حمــل لــه مــن اإلعــراب ،وقــد رصح هبــذا الــرأي يف معــاين
القــرآن كــا ســبق.

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((1

انظر :رشح املفصل البن يعيش  ،113/3رشح مجل الزجاجي البن عصفور ،65/2رشح الكافية
الشافية  ،245/1ارتشاف الرضب  ،952/2مهع اهلوامع .228/1
رشح مجل الزجاجي .65/2
الكتاب .397/2
معاين القرآن .543/2
انظر :اإلنصاف  ،706/2اجلنى الداين  ،350املنهاج يف رشح مجل الزجاجي  ،511/1ائتالف النرصة .67
انظر :الكتاب  ،397/2معاين القرآن لألخفش .543/2
انظر :اإلنصاف  ،706/2اجلنى الداين  ،350املنهاج يف رشح مجل الزجاجي  ،511/1ائتالف النرصة .67
انظر :رشح الكافية الشافية  ،245/1اجلنى الداين  ،351مهع اهلوامع .228/1
معاين القرآن .409/1
مهع اهلوامع .228/1
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ِ
ِ
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األخفش النحوي ُة والرصفي ُة يف
آرا ُء

 -10زيادة (من) يف املوجب.

ـم ُقــل َّل َت ْع َتـ ِ
ـ قــال تعــاىلَ ﴿ :ي ْع َتـ ِ
ـذ ُر َ
ـن
ـذ ُروا َلــن ن ُّْؤ ِمـ َ
ـم إِ َل ْي ِهـ ْ
ـم إِ َذا َر َج ْع ُتـ ْ
ون إِ َل ْي ُكـ ْ
ـه ِمـ ْ َ
ـم﴾ [التوبــة.]94 :
ـم َقــدْ َن َّب َأ َنــا ال َّلـ ُ
ـن أ ْخ َبا ِر ُكـ ْ
َل ُكـ ْ
ج

ـه ِمـ ْ َ
ـم﴾ ( َن َّبــأ) بمعنــى :أعلــم،
ـ قــال مكــي(( :قولــهَ ﴿ :قــدْ َن َّب َأ َنــا ال َّلـ ُ
ـن أ ْخ َبا ِر ُكـ ْ
وأصلــه أن يتعــدى إىل ثالثــة مفعولِــن ،وجيــوز أن يقتــر عــى واحــد وال يقتــر

بــه عــى اثنــن دون الثالــث ،وكذلــك ال جيــوز أن تقــدر زيــادة (مــن) يف قولــهِ :
ـن
﴿مـ ْ
َ
ــم﴾؛ ألنــك لــو قــدرت زيادهتــا لصــار ( َن َّبــأ) قــد تعــدى إىل مفعولــن دون
أ ْخ َبا ِر ُك ْ

الثالــث ،وذلــك ال جيــوز ،وإنــا تعــدى إىل مفعــول واحــد وهــو (نــا) ثــم تعــدى
بحــرف جــر ،ولــو أضمــرت مفعــو ً
ال ثالث ـ ًا حلســن تقديــر زيــادة (مــن) عــى مذهــب

األخفــش؛ ألنــه قــد أجــاز زيــادة مــن يف اجلــواب( ،)1ويكــون التقديــر :قــد نبأنــا اهلل
أخباركــم مرشوحــة))(.)2

ـ (مــن) تــزاد يف غــر املوجــب ،أمــا يف املوجــب فأجــازه الكســائي(،)3
واألخفــش( ،)4وابــن جنــي( ،)5وابــن مالــك()6؛ لــوروده نثــر ًا ونظ ـ ًا ،مــن ذلــك قولــه
ـر َع ُ
ـن
تعــاىلَ :
ـو َن ِف َيهــا ِمـ ْ
نكــم ِّمــن َسـ ِّيئَاتِ ُك ْم﴾ [البقــرة ]271 :وقولــهُ ﴿ :ي َح َّلـ ْ
﴿و ُي َك ِّفـ ُ
َأ َســا ِو َر﴾ [الكهــف.]31 :
وقول عمر بن أيب ربيعة:

حبهـــا عندنـــا
و َي ْنمـــي هلـــا ُّ
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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كاشــح مل َيــرْ
فــا قــال مــن
ٍ

()7

يريد :يف املوجب.
مشكل إعراب القرآن .335/1
انظر :رشح التسهيل  ،139/3التذييل والتكميل  ،143/11اجلنى الداين  ،318مغني اللبيب .356/1
معاين القرآن .272/1
املحتسب .164/1
رشح التسهيل .138/3
البيت لعمر بن أيب ربيعة يف :رشح التسهيل  ،138/3التذييل والتكميل  ،142/11رشح أبيات مغني
اللبيب .329/5
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أمحد بن عبداهلل القشعمي

إىل غري ذلك من الشواهد الكثرية التي استدلوا هبا.
ومنعــه اجلمهــور()1؛ ألن األصــل عــدم الزيــادة ،وإنــا زيــدت مــع غــر املوجــب

للتأكيــد ،وال تفيــد هــذا املعنــى يف املوجــب( ،)2وخرجــوا مــا ورد مــن ذلــك(.)3

وهبــذا يظهــر أن األخفــش يــرى زيــادة (مــن) يف املوجــب ،وقــد رصح بذلــك يف

(معــاين القــرآن) كــا ســبق.

 -11الفصل بني اجلار واملجرور بالظرف أواجلار واملجرور دون إعادة اجلار.
اق َو ِمن َو َر ِاء إِ ْس َح َ
اها بِإِ ْس َح َ
وب﴾[هود.]71 :
ـ قال تعاىلَ ﴿ :ف َب َّش ْر َن َ
اق َي ْع ُق َ

ــح َ
ــوب﴾ ...ومــن نصــب
ـ قــال
اق َي ْع ُق َ
﴿و ِمــن َو َر ِاء إِ ْس َ
مكــي(( :قولــهَ :
ّ
ــح َ
اق﴾ ،ولكنــه مل
﴿ َي ْع ُق َ
ــوب﴾ جعلــه يف موضــع خفــض عــى العطــف عــى ﴿إِ ْس َ

ينــرف للتعريــف والعجمــة ،وهــو مذهــب الكســائي ،وهــو ضعيــف عنــد ســيبويه
واألخفــش إال بإعــادة اخلافــض؛ ألنــك فرقــت بــن اجلــار واملجــرور بالظــرف ،وحــق
املجــرور أن يكــون مالصقـ ًا للجــار ،والــواو قامــت مقــام حــرف اجلــر ،أال تــرى أنــك

لــو قلــت :مــررت بزيــد ويف الــدار عمـ ٍرو ،قبــح وحــق الــكالم :مــررت بزيــد وعمـ ٍرو

يف الــدار ،وبرشناهــا بإســحاق ويعقــوب مــن ورائــه))(.)4

ـوب﴾ قرأهـا ابن عامـر ومحزة وحفص عن عاصـم بالفتح ،وقرأهـا الباقون
ـ ﴿ َي ْع ُق َ
بالرفـع( ،)5وقـراءة الفتـح جيـوز أن تكـون نصب ًا وهذا ال إشـكال فيـه( ،)6وجيـوز أن تكون
(((
(((
(((
(((
(((
(((

انظر :الكتاب  ،225/4 ،130/2املقتضب  ،420/4األزهية  ،226املفصل  ،283أرسار العربية
 ،234اللباب  ،355/1رصف املباين .325
انظر :املقتضب  ،420/4اللباب .355/1
انظر خترجيهم لبعض ما ورد يف :األزهية  ،227أرسار العربية  ،235اللباب  ،356/1البسيط ،842/2
رصف املباين  ،325مغني اللبيب .356/1
مشكل إعراب القرآن .369/1
السبعة يف القراءات .338
فيه خترجيان :أحدمها :أنه معطوف عىل موضع (بإسحاق)؛ ألن موضعه نصب .والثاين :أنه منصوب
بفعل مضمر تقديره (وهبنا).
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آرا ُء

جـر ًا ،وقـد ُمنع من الصرف للعلمية والعجمة ،وهذا فيه إشـكال ،وهـو الفصل بني اجلار
ّ

-وهـو الـواو هنـا ألهنا نائبـة مناب اجلـار -واملجـرور -وهو يعقـوب -باجلـار واملجرور

وهـو من وراء إسـحاق -دون إعادة اجلار ،وهذا ضعفه سـيبويه( )1والفـراء( ،)2ووافقهامً
مالصقـا للجار ،فلو قلـت :مررت بزيد
مجهـور النحويين()3؛ ألن حق املجـرور أن يكون
ويف الـدار عمـ ٍرو ،مل حيسـن حتى تقول :مررت بزيـد وعم ٍرو يف الـدار ،ويف اآلية :وبرشها

بإسـحاق ويعقوب من ورائه(.)4

مكــي لألخفــش موافقتــه لســيبويه يف تضعيفــه العطــف ،والــذي
وقــد نســب
ّ
ـوب
يظهــر يف (معــاين القــرآن) أنــه مل يضعفــه ،حيــث قــال(( :وقــد ُفتــح عــى :وبيعقـ َ

مــن وراء إســحاق ،ولكــن ال ينــرف))(.)5
(رب).
( -12ما) بعد ّ

ين﴾ [احلجر.]2 :
ين َك َف ُروا َل ْو َكا ُنوا ُم ْس ِل ِم َ
﴿ر َب َما َي َو ُّد ا َّل ِذ َ
ـ قال تعاىلُّ :

((﴿ر َب َمــا﴾ ...ال موضــع هلــا مــن اإلعــراب ،وجــيء بـ(مــا) لتكــف
ـي:
ُّ
ـ قــال مكـ ّ

رب عــن العمــل ،وقيــل :جــيء هبــا لتمكــن وقــوع الفعــل بعدهــا ،وقــالاألخفــش:

ــ(رب) وهــي نكــرة))(.)6
(مــا) يف موضــع خفــض بـ ّ

(رب) حــرف جــر ال موضــع لــه مــن اإلعــراب عنــد مجهــور النحويــن()7؛
ـ ّ

خللوهــا مــن عالمــات األســاء اللفظيــة واملعنويــة ،ومســاواهتا احلــروف يف الداللــة عــى
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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الكتاب .502/3
معاين القرآن .22/2
انظر :إعراب القرآن للنحاس  ،293/2اخلصائص  ،395/2الفريد  ،495/3ارتشاف الرضب
 ،2024/4متهيد القواعد برشح تسهيل الفوائد .3518/7
انظر :اخلصائص  ،395/2الفريد .495/3
معاين القرآن .579/2
مشكل إعراب القرآن .409/1
انظر :إعراب القرآن للنحاس  ،375/2اإلنصاف  ،832/2رشح التسهيل  ،175/3التذييل والتكميل
 ،274/11اجلنى الداين  ،438مغني اللبيب .154/1
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معنــى يف مســمى غــر مفهــوم جنســه بلفظهــا( ،)1وقــد جــيء بعدهــا بـ(مــا) لتكفهــا عن

العمــل ،وهتيــئ دخوهلــا عــى اجلمــل الفعليــة(.)2

وقــال الكوفيــون( ،)3ووافقهــم األخفــش يف أحــد قوليــه( )4باســميتها ،وأن هلــا

موضــع مــن اإلعــراب ،وإذا جــاءت بعدهــا (مــا) كــا يف اآليــة الســابقة فهــي يف موضــع
رب و ّد يــوده الذيــن كفــروا(.)5
خفــض عــى أهنــا نكــرة ،أيَّ :
رب يشء يــو ّد ،أوّ :

وقــد ذكــر األخفــش فيهــا الوجهــن ونقلهــا عنــه مكــي ،قــال األخفــش:

((وأدخــل مــع (رب) (مــا) ليتكلــم بالفعــل بعدهــا ،وإن شــئت جعلــت (مــا) بمنزلــة

رب و ٍّد يــو ّده الذيــن كفــروا))(.)6
(يشء) ،فكأنــك قلــت :ورب يشء يــو ّد ،أيّ :
 -13اإلبدال يف ّ
(اتذ) بتشديد التاء.

ـ قال تعاىلَ ﴿ :ق َ
ال َل ْو ِش ْئ َت َلت ََّخ ْذ َت َع َل ْي ِه َأ ْجر ًا﴾ [الكهف.]77 :

ـذ َت﴾ من خفـف التاء جعلـه من َ ِ
مكـي(( :قولـهَ :
﴿لت ََّخ ْ
(تـذت) ،فأدخل
ـ قـال
ّ
اللام التـي هـي جلـواب (لو) على التـاء التي هي فـاء الفعـل ،حكى أهـل اللغـةِ َ :
تذت
َأختـذ ،وحكى سـيبويه :اسـتخذ فلان أرضا ،أصلـهَّ :اتذ ،على (افتعل) ،لكنـه أبدل من

التـاء األوىل سـين ًا ،ومـن شـدده جعلـه (افتعـل) ،فأدغم التـاء األصليـة يف الزائـدة ،وقال
األخفـش :التـاء األوىل يف َّاتـذ بـدل مـن واو ،والـواو بدل من مهـزة ،وقيل :بـدل من ياء
واليـاء بـدل من مهـزة ،حكاه ابن كيسـان عنـه))(.)7

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

انظر :رشح التسهيل  ،175/3اجلنى الداين .438
انظر :إعراب القرآن للنحاس  ،375/2التذييل والتكميل  ،274/11اجلنى الداين  ،456مغني اللبيب
.157/1
انظر :اإلنصاف  ،832/2رشح التسهيل  ،175/3اجلنى الداين  ،439مغني اللبيب .154/1
معاين القرآن .602/2
انظر :معاين القرآن لألخفش  ،602/2إعراب القرآن للنحاس  ،376/2التذييل والتكميل ،275/11
اجلنى الداين .457
معاين القرآن .602/2
مشكل إعراب القرآن .446/1
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ـ ( َلت َِخ ْ
ــذ َت) قرأهــا ابــن كثــر وأبــو عمــ ٍرو بالتخفيــف ،وهــذا ال إشــكال فيــه
أهنــا مــن َ ِ
(تــذ) ،فاؤهــا أصــل ،وقــرأ نافــع وعاصــم وابــن عامــر ومحــزة والكســائي

بالتشــديد( ،)1وهنــا تعــددت األقــوال يف فائــه ،هــل هــي أصــل أم منقلبــة عــن أصــل:
فقيــل :أصلــه (اءختــذ) عــى وزن (افتعــل) مــن (أخــذ) ثــم أبدلــوا اهلمــزة التــي

هــي فــاء (افتعــل) يــاء؛ ألن اهلمــزة ال تبــدل تــاء ،والتــاء ال تبــدل مهــزة ،فصــار:
(ايتخــذ) ،ثــم أبدلــت اليــاء تــاء ،وأدغمــت بتــاء االفتعــال ،فصــارّ :اتــذ.

وقيــل :أبدلــت اهلمــزة التــي هــي فــاء (افتعــل) واو ًا ،فصــار( :اوختــذ) ،ثــم
أبدلــت الــواو تــاء ،وأدغمــت بتــاء االفتعــال ،فصــارّ :اتــذ .وهــذان القــوالن نســبهام
مكــي لألخفــش نقــ ً
ا عــن ابــن كيســان ،ومل أقــف عليهــا يف (معــاين القــرآن).
ّ

وقيــل :فــاؤه تــاء أصليــة ،وليســت منقلبــة عــن أصــل ،ألنــه مــن (ختــذ) ،قــال
ابــن جنــي(( :فأمــا قوهلــم :اختــذت فليســت تــاؤه بــد ً
ال مــن يشء ،بــل هــي فــاء أصليــة

بمنزلــة :اتبعــت مــن تبــع ،يــدل عــى ذلــك مــا أنشــده األصمعــي مــن قولــه:
وقدْ َ ِ
ت َذ ْت ِر ْج ِل لـدى َج ِ
نب ِغر ِز َها

َن ِسيف ًا ُ
الـم َط ِّرق))
كأ ُ
قحوص ال َق َطاة ُ

()2

ولــكل مــن القولــن األولــن حقــه مــن القيــاس ،وال مرجــح ألحدمهــا عــى

اآلخــر ،حيــث أن اللفــظ ال يظهــر منــه األصــل.

 -14علة منع الرصف يف (سيناء) بفتح السني وكرسها.

ــت بِالدُّ ْه ِ
ــغ
ــينَا َء َتن ُب ُ
ــن َو ِص ْب ٍ
﴿و َش َ
ـ قــال تعــاىلَ :
ــج َر ًة َت ْخ ُ
ــر ُج ِمــن ُطــو ِر َس ْ
يــن﴾ [املؤمنــون.]20 :
ِّل ْل ِك ِل َ

﴿سـ ْـينَا َء﴾ مــن فتــح الســن جعلــه كحمــراء ،فلــم يــرف
ـي(( :قولــهَ :
ـ قــال مكـ ّ

هلمــزة التأنيــث والصفــة ،وقيــل :هلمــزة التأنيــث وللزومهــا ،وال يصلــح أن يكــون وزنــه
((( السبعة يف القراءات .396
((( اخلصائص  .287/2وانظر األقوال الثالثة يف :البحر املحيط  ،354/1رشح األلفية للمرادي ،574/2
املقاصد الشافية .370/9
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ال)؛ ألن ( َفعــا ً
( َفعــا ً
ال) مل يــأت اس ـ ًا ،فيكــون هــذا ملحق ـ ًا بــه ،إنــا جــاء ( َفعــال)
يف املصــادر خاصــ ًة ،نحــو :الزلــزال ،ولــو كان ( َفعــا ً
ال) ال يــرف فهــو ال يــرف

يف معرفــة وال نكــرة؛ للــزوم العلتــن إيــاه :التأنيــث والصفــة .فأمــا مــن كــر الســن
كعلبــاء ِ
فإنــه جعلــه اس ـ ًا ملحق ـ ًا بــرداحِ ،
وحربــاء ،فاهلمــزة كاليــاء يف ِدرحايــة ،فهــو
(فعــاء)؛ اذ ليــس يف الــكالم ِ
(فعــال) ،وال جيــوز أن يكــون ِ
ِ
(فعــاء) ،وال توجــد مهــزة

(فعــاء) ،وكان حقــه أن ينــرف كــا ينــرف ِعلبــاء ِ
التأنيــث يف ِ
وحربــاء ،لكنــه اســم
لبقعـ ٍ
ٍ
ألرض ،وهــو معرفــة ،فلــم ينــرف للتأنيــث والتعريــف ،وقــال األخفــش:
ـة أو

هــو اســم أعجمــي معرفــة ،فهــو كامــرأة ســميتها بجعفــر ،ومثلــه يف تــرك االنــراف
ين﴾ [التــن ]2 :فلم ينــرف ِ
ين﴾؛ ألنه
﴿ســينِ َ
﴿و ُطــو ِر ِســينِ َ
للتأنيــث والتعريــف قولــهَ :
ـررت فيــه الــام ِ
ألرض ،وهــو ِ
معرفــة اســم لبقعـ ٍ
ٍ
كخ ْن ِذيــذ ،وال جيــوز
ـة أو
(فعليــل) ُكـ ِّ
أن يكــون وزنــه ِ
(ف ْع ِلــن) كغســلني؛ ألن األخفــش وغــره حكــوا أن واحــد (ســينني):
ـلني)؛ إذ مل يســمعِ :غ ْسـ ِ
(غ ْسـ ِ
ســينينة ،وال جيــوز مثــل هــذا التأويــل يف ِ
ـلينة))(.)1

ـ (ســيناء) قرأهــا نافــع وابــن كثــر وأبــو عمــرو بكــر الســن ،وقــرأ الباقــون

بفتحهــا( ،)2وهــي يف كال القراءتــن ممنوعــة مــن الــرف.

أمــا مــع قــراءة الفتــح فهــي ممنوعــة مــن الــرف خلتمهــا بألــف التأنيــث املمــدودة

كحمــراء ونحــوه ،فــا ينــرف يف معرفــة وال نكــرة ،ألن اهلمــزة يف نحــو هــذا ال تكــون
إال منقلبــة عــن ألــف التأنيــث وال تكــون لإلحلــاق؛ ألنــه ليــس يف كالمهــم ( َف ْعــال)
أصـ ً
الزلــزال وال َقلقــال.
ا إال يف املضاعــف نحــوَّ :

أمــا مــع كــر الســن فاهلمــزة فيهــا أصــل ،كالتــي يف نحــوِ :علبــاء ِ
وحربــاء ،وهــي
منقلبــة عــن اليــاء وليســت للتأنيــث ،ألنــه ليــس يف كالمهــم ِ
(ف ْعــاء) بكــر الفــاء

ممــدود ًا واهلمــزة فيــه للتأنيــث ،وإنــا مل ينــرف ألنــه اســم علــم لبقعــة أو ألرض،
((( مشكل إعراب القرآن .499-498/2
((( انظر :السبعة يف القراءات .444
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ففيــه التعريــف والتأنيــث( ،)1وقــال األخفــش :للتعريــف والعجمــة( ،)2ومل أقــف عليــه

يف معــاين القــرآن.

ومثلــه يف منــع الــرف للتعريــف والتأنيــث (ســينني) ،فهــو اســم علــم لبقعــة أو
(فعليــل) مضعــف الــام كخنذيــذ( ،)3وليــس ِ
ألرض ،وزنــه ِ
(فعلــن) كغســلني؛ ألنــه

ـلنيِ :غ ْسـ ِ
حكــى األخفــش أن واحــده :ســينينة( ،)4ومل ُيــك يف ِغ ْسـ ِ
ـلينة.
 -15زيادة الفاء.

الش ِ
اع ُبدْ َو ُكن ِّم َن َّ
ين﴾ [الزمر.]66:
اك ِر َ
ـ قال تعاىلَ ﴿ :بلِ ال َّل َه َف ْ

اع ُبــدْ ﴾ ُن ِصــب بـ(اعبــد) ،وقــال الكســائي
ـي(( :قولــهَ ﴿ :بــلِ ال َّل ـ َه َف ْ
ـ قــال مكـ ّ
والفــراء :هــو ُن ِصــب باضــار فعــلٍ تقديــره :بــل اعبــد اهلل فاعبــد ،والفــاء للمجــازاة

عنــد أيب اســحاق ،وزائــدة عنــداألخفــش))(.)5

ـ تعــددت األقــوال يف توجيــه الفــاء يف اآليــة :فذهــب الزجــاج( ،)6والزخمــري
إىل أهنــا جزائيــة ،وقعــت يف جــواب رشط مقــدر ،أي :إن كنــت عابــد ًا أو عاقـ ً
ا فاعبــد

()7

اهلل ،وقيــل تقديــره :قــد تبينــت فاعبــد اللهـــ .فحــذف الــرط وجعــل تقديــم املفعــول
عوضـ ًا عنــه.
وقيل :جواب لـ(أ ّما) املقدرة ،والتقدير :بل أ ّما اهلل فاعبد(.)8
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
38

انظر :إعراب القرآن للنحاس  ،112/3الفريد  ،589/4الدر املصون ،326/8متهيد القواعد برشح
تسهيل الفوائد .4643/9 ،3993/8
انظر قوله يف :إعراب القرآن للنحاس  ،113/3الفريد .589/4
اخلنذيذ :رأس اجلبل املرشف .الصحاح مادة(خنذ) .491/2
معاين القرآن .740/2
مشكل إعراب القرآن .633/2
معاين القرآن وإعرابه .361/4
الكشاف .320/5
مغني اللبيب .189/1
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وقيــل :الفــاء عاطفــة ،عــى تقديــر :تنبــه فاعبــد اهلل ،فحــذف الفعــل األول
اختصــار ًا ،ثــم قــدم املنصــوب عــى الفــاء؛ حتــى ال تقــع الفــاء صــدر ًا ،وهــي مــن

شــأهنا التوســط بــن املعطــوف واملعطــوف عليــه(.)1

وقيــل :الفــاء زائــدة ،وهــو مذهــب األخفــش( )2والفــاريس( ،)3والتقديــر عندهــم:

َ
اهلل أعبــد فاعبــده.

اع ُبــدْ ﴾ جــواب لـ(أ ّمــا) مقــدرة
قــال ابــن هشــام(( :الفــاء يف نحــوَ ﴿ :بــلِ ال َّل ـ َه َف ْ

عنــد بعضهــم ،وفيــه إجحــاف ،وزائــدة عنــد الفــاريس ،وفيــه بعــدٌ  ،وعاطفــة عنــد

غــره ،واألصــل تنبــه فاعبــد اهلل ،ثــم حــذف (تنبــه) وقــدم املنصــوب عــى الفــاء
إصالحــا للفــظ ،كيــا تقــع الفــاء صــدر ًا ،كــا قــال اجلميــع يف الفــاء يف نحــو :أمــا زيــد ًا
فــارضب ،إذ األصــل :مهــا يكــن مــن يشء فــارضب زيــد ًا))(.)4

واملشــهور عــن األخفــش أنــه جييــز زيــادة الفــاء يف خــر املبتــدأ ،زعــم أهنــم

يقولــون :أخــوك فوجــد وبــل أخــوك فجهــد ،يريــدون :أخــوك وجــد وبــل أخــوك

جهــد ،فيزيــدون الفــاء(.)5

 -16وقوع املفرد موقع املثنى.

ـ قال تعاىل﴿ :إِ ْذ َي َت َل َّقى ا ْل ُم َت َل ِّق َي ِ
الش َم ِ
ين َو َع ِن ِّ
ان َع ِن ا ْل َي ِم ِ
ال َق ِعيدٌ ﴾ [ق.]17 :

ـم ِ
ـن ِّ
ـن َو َعـ ِ
ـن ا ْل َي ِميـ ِ
﴿عـ ِ
ال َق ِعيــدٌ ﴾ مذهــب ســيبويه أن
ـي(( :قولــهَ :
الشـ َ
ـ قــال مكـ ّ
﴿ َق ِعيــدٌ ﴾ حمــذوف مــن أول الــكالم لداللــة الثــاين عليــه ،ومذهــب املــرد أن ﴿ َق ِعيــدٌ ﴾
ُ
وحــذف ﴿ َق ِعيــدٌ ﴾ مــن الثــاين لداللــة
ـر اتســاع ًاُ ،
الــذي يف التــاوة لــأول ،ولكــن أ ِّخـ َ
(((
(((
(((
(((
(((

املرجع السابق.
مل أقف عىل رأيه يف اآلية ،وانظر نسبته إليه يف :الفريد  ،469/5اجلامع ألحكام القرآن .277/15
انظر :مغني اللبيب .189/1
مغني اللبيب .189/1
معاين القرآن .306/1
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آرا ُء

األول عليــه ،ومذهــب األخفــش والفــراء أن ﴿ َق ِعيــدٌ ﴾ الــذي يف التــاوة يــؤدي عــن
اثنــن وأكثــر وال حــذف يف الــكالم))(.)1

وســبق باســمني كل منهــا يصلــح أن يكــون خــر ًا
ـ (قعيــدٌ ) مبتــدأ ،وهــو مفــردُ ،

لــه ،ولــذا تعــددت مذاهــب النحويــن يف تعيــن خربهـــ .فذهــب ســيبويه( )2إىل أن

التقديــر :عــن اليمــن قعيــدٌ وعــن الشــال قعيــدٌ  ،فاســتغنى بذكــر أحدمهــا عــن اآلخــر،

وممــا جــاء مــن االســتغناء عنــده قــول قيــس بــن اخلطيــم:
وأنــت بِــا
ــن بِــا ِع ْندنــا
َ
َن ْح ُ

ُ
ِع ْنــدَ َك ٍ
خمتلــف
والــرأي
راض
ُ

()3

أي :نحن بام عندنا راضون ،وأنت بام عندك راض.
وذهــب املــرد()4إىل أن (قعيــد) املذكــور لــأول وهو(عــن اليمــن) ،وحــذف

(قعيــد) الــذي للثــاين لداللــة األول عليــه.

وذهب األخفش( )5والفراء( )6إىل أنه اسم هلام مجيع ًا ،وقد أوقع املفرد موقع املثنى،
ومثله قوله تعاىلُ ﴿ :ث َّم ُي ْخ ِر ُج ُك ْم ِط ْف ًل﴾ [غافر ]67 :فاستغنى بالواحد عن اجلمع.
والصحيـح أنـه خبران لـه ،تقدمـا عليـه ،وأنـه كما قـال األخفش أوقـع فيـه املفرد

موقـع املثنـى؛ ألنـه أوضـح يف املعنـى ،وإيقـاع املفـرد موقـع املثنـى شـائع يف كالمهم.
 -17اسم املفعول من الثالثي معتل العني بالياء.

ـف ْ َ
ـال َو َكا َنـ ِ
ـت ا ْل ِج َبـ ُ
ض َوا ْل ِج َبـ ُ
ـال َكثِيب ـ ًا َّم ِهي ـ ً
ـو َم َت ْر ُجـ ُ
ال ْر ُ
ا﴾
ـ قــال تعــاىلَ ﴿ :يـ ْ

[املزمل.]14 :
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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مشكل إعراب القرآن .684 - 683/2
انظر نسبة هذا القول له يف :إعراب القرآن للنحاس  ،224/4الفريد .676/5
انظر هذا البيت منسوب ًا لقيس بن اخلطيم يف :ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد  ،205رشح أبيات مغني
اللبيب .299/7
انظر نسبة هذا القول له يف :إعراب القرآن للنحاس  ،224/4الفريد  ،677/5الدر املصون .25/10
معاين القرآن 696/2
معاين القرآن .77/3
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ا﴾ نعتــه ،وأصــل ﴿ َم ِهي ً
و﴿م ِهيـ ً
ـي(( :قولــهَ :
ال﴾:
﴿كثِيبـ ًا﴾ خــر كانَّ ،
ـ قــال مكـ ّ
( َم ْه ُيــول) وهــو ( َم ْف ُعــول) مــن ِ
ـت) ،فألقيــت حركــة اليــاء عــى اهلــاء ،فاجتمــع
(ه ْلـ ُ

ســاكنان ،فحذفــت الــواو؛ اللتقــاء الســاكنني ،وكــرت اهلــاء؛ لتصــح اليــاء التــي
بعدهــا ،فــوزن لفظــه [ َم ِف ْعــل](.)1

وقــال الكســائي والفــراءواألخفــش(( :إن اليــاء هــي املحذوفــة ،والــواو تــدل عىل

معنــى فهــي الباقيــة ،وكان يلزمهــم أن يقولــواَ ( :م ُهــول) ،إال أهنــم قالــوا :كــرت اهلــاء
قبــل حــذف اليــاء؛ ملجاورهتــا اليــاء ،فلــا حذفــت اليــاء انقلبــت الــواو يــاء؛ النكســار
مــا قبلهــا ،فاليــاء يف ( َم ِهيــل) عــى قوهلــم زائــدة ،وعــى القــول األول أصليــة))(.)2

ـ يقــال مــن الثالثــي األجــوف ،معتــل العــن باليــاء ،كـ(بــاع) و(هــال) ،عــى وزن
( َم ْف ُعــول)َ ( :مبِيــع) و( َم ِهيــل) ،وأصلهــاَ ( :م ْب ُيــوع) و( َم ْه ُيــول)ُ ،نقلــت حركــة العــن
ـول) ،فالتقــى ســاكنان ،عــن
ـوع) و( َم ُه ْيـ ْ
إىل الســاكن الصحيــح قبلهــا ،فصارتــاَ ( :م ُب ْيـ ْ

الفعــل مــع واو مفعــول ،فوجــب حــذف أحدمهــا؛ للخــروج مــن التقــاء الســاكنني.
وعليــه اختلــف النحويــون يف أي الســاكنني حــذف عــى قولــن:

أحدمهـا قـول سـيبويه( )3ونسـب للخليـل( )4أن املحـذوف واو مفعـول ،ثـم ُأبدلت
ضمـة الفـاء كسرة؛ لتصـح اليـاء ،فقيـلَ ( :مبِيـع) و( َم ِهيـل) ،ووزهنـا عندهـم ( َم ِف ْعل).
وكانـت واو مفعـول أوىل باحلـذف مـن العين ألهنـا زائـدة ،والزائـد أوىل باإلعلال مـن

األصلي ،إضافـة إىل أن امليـم ُتغنـي للداللـة على صيغـة (مفعـول) ،كما أن املوجـود بعد
احلـذف يـاء ،ولـو كانـت املحذوفة العين لقيـلَ ( :م ُبـوع) و( َم ُهـول)(.)5

(((
(((
(((
(((
(((

تصحيح من إحدى النسخ أوردها املحقق يف اهلامش ،وقد كتب يف املتن ( َم ِقيل).
مشكل إعراب القرآن .767/2
الكتاب .348/4
انظر :املقتضب  ،100/1األصول  ،283/3إعراب القرآن للنحاس  ،58/5رشح كتاب سيبويه
للسريايف  ،245/5املنصف  ،287/1دقائق الترصيف  ،276رشح الترصيف للثامنيني .390
انظر :املقتضب  ،100/1رشح كتاب سيبويه للسريايف  ،245/5املنصف  ،288/1رشح الترصيف
للثامنيني  ،390اللباب .360/2
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واآلخــر مــا نســب للكســائي( )1واألخفــش( )2والفــراء( )3أن املحــذوف عــن

الفعــل ،ثــم أبدلــت ضمــة الفــاء كــرت ،فقلبــت ألجلهــا الــواو يــاء؛ للفــرق بــن
ذوات اليــاء وذوات الــواو ،ووزهنــا عندهــم ( َم ِفيــل) .وكانــت عــن الفعــل أوىل باحلذف

ألن الــواو جــاءت ملعنــى بخــاف العــن وحــذف مــا ال معنــى لــه أســهل ،إضافــة إىل
أن العــن أصاهبــا اإلعــال يف الثالثــي بالقلــب ألف ـ ًا ويف اســم الفاعــل بالقلــب مهــزة
وقــد حذفــت يف األمــر فهــي أوىل باإلعــال مــن الــواو التــي مل تعــل ،كــا أن األصــل يف
الســاكنني إذا اجتمعــا أن يكــون األول أوىل بالتغيــر واحلــذف(.)4

قال املازين(( :وكال الوجهني حسن مجيل ،وقول األخفش أقيس))(.)5
 -18إعامل اسم الفاعل دون اعتامد.

ــاب ُســندُ ٍ
ــر َوإِ ْســت َْب َر ٌق ۖ َو ُح ُّلــوا َأ َســا ِو َر ِمــن
ـ قــال تعــاىلَ :
ــم ثِ َي ُ
س ُخ ْض ٌ
﴿عالِ َي ُه ْ
ِف َّض ٍ
ــراب ًا َط ُهــور ًا﴾ [اإلنســان.]21 :
ــة َو َســ َق ُ
ــم َش َ
اه ْم َر ُّب ُه ْ

ـم﴾
ـاب﴾ ...ومــن أســكن اليــاء يف َ
ـي(( :قولــهَ :
ـم ثِ َيـ ُ
﴿عالِ َي ُهـ ْ
﴿عالِ َي ُهـ ْ
ـ قــال مكـ ّ
تعاىل﴿:سـ ِ
ـامر ًا
ـاب﴾ اخلــر و(عــايل) بمعنــى اجلامعــة ،كــا قــال
رفعــه باالبتــداء و﴿ثِ َيـ ُ
َ

ــر َ
ون﴾ [املؤمنــون ]67 :فأتــى بلفــظ الواحــد يــراد بــه اجلامعــة ،وكذلــك قــال
َت ْه ُج ُ
ـو ِم﴾ [األنعــام ]45 :إنــا هــو أدبــار القــوم ،فاكتفــى بالواحــد
تعاىلَ ﴿:ف ُق ِطـ َ
ـر ا ْل َقـ ْ
ـع َدابِـ ُ
ـاب﴾ رفعـ ًا بفعلهــم ،ألن (عاليـ ًا) اســم فاعــل ،فهــو
عــن اجلمــع ،وجيــوز أن يكــون ﴿ثِ َيـ ُ

ـم﴾ ،فيكــون (عــال) عىل هــذا مفــرد ًا ال
مبتــدأ ،وثيــاب فاعــل يســد مســد خــر َ
﴿عالِ َي ُهـ ْ

يــراد بــه اجلمــع ،كــا تقــول :قائــم الزيــدون ،فتوحــد ألنــه جــرى جمــرى حكــم الفعــل
(((
(((
(((
(((
(((
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انظر :إعراب القرآن للنحاس  ،58/5دقائق الترصيف  ،277الدر املصون .525/10
انظر :املقتضب  ،100/1األصول  ،283/3إعراب القرآن للنحاس  ،58/5رشح كتاب سيبويه
للسريايف  ،245/5املنصف  ،287/1دقائق الترصيف  ،276رشح الترصيف للثامنيني .391
انظر :إعراب القرآن للنحاس  ،58/5الدر املصون .525/10
انظر :رشح كتاب سيبويه للسريايف  ،245/5املنصف  ،289/1رشح الترصيف للثامنيني  ،391اللباب
.360/2
املنصف .288/1
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ـم﴾ نكــرة،
املتقــدم فوحــد ،إذ قــد رفــع مــا بعــده ،وهــو مذهــب األخفــشَ ،
و﴿عالِ َي ُهـ ْ

ألنــه يــراد بــه االنفصــال إذ هــو بمعنــى االســتقبال ،فلذلــك جــاز نصبــه عــى احلــال،

رفعــه باالبتــداء))(.)1
ر األخفــش َ
ومــن أجــل أنــه نكــرة منــع غ ـ ُ

و(ثيــاب) فاعــل ســد مســد
(عاليهــم) عــى قــراءة تســكني اليــاء( )2مبتــدأ،
ـ
ُ
ْ

اخلــر ،وإن مل يعتمــد الوصــف ،وذلــك عــى رأي األخفــش( ،)3ألن اســم الفاعــل عنــده
يعمــل دون اعتــاد ،موافقـ ًا بذلــك الكوفيــن( ،)4حيــث أجــازوا :قائــم الزيــدان ،وقائــم

الزيــدون ،عــى أن (قائــم) مبتــدأ ،ومــا بعــده فاعــل ســد مســد اخلــر .وقــد اســتدلوا
ـم ِظ َل ُ َلــا﴾ [اإلنســان ]14 :يف قــراءة مــن رفــع (دانيــة)(،)5
بقولــه تعــاىلَ :
﴿و َدانِ َيـ ًة َع َل ْي ِهـ ْ

كام استدلوا بقول الشاعر:

ــه ٍ
ب فالتــك ُم ْلغيــا
بــربنــولـ ِ ْ
َخ ٌ

ــر ِ
ت
مقالــ َة لـ ِ ْ
ــهبِ ٍّي إذا الطــ ُ
ر َم َّ

()6

عـــى أن (خبـــر) مبتـــدأ ،و(بنـــو) فاعـــل ســـد مســـد اخلـــر .فعمـــل اســـم

الفاعـــل ومل يعتمـــد.

(((
(((
(((
(((
(((
(((

مشكل إعراب القرآن .787 - 786/2
قـرأ بتسـكني اليـاء نافـع ومحـزة وأبـان واملفضل بـن عاصـم ،وقـرأ الباقـون بفتحهـا .انظر :السـبعة يف
القـراءات .664
ً
انظر هذا القول منسوبا إليه يف :رشح التسهيل  ،273/1أمايل ابن احلاجب  ،801/2الدر املصون
 ،615/10متهيد القواعد برشح تسهيل الفوائد .2736/6
انظر :متهيد القواعد برشح تسهيل الفوائد  ،2736/6ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد .182
قرأ أبو حيوة بالرفع .انظر :الدر املصون .606/10
انظر البيت بال نسبة يف :ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد .182
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اخلامتة:
احلمــد هلل الــذي بفضلــه تتــم األمــور ،وأصــي وأســلم عــى ســيدنا حممــد وآلــه

وصحبــه أمجعــن ،وبعــد:

فبعــد إمتــام دراســة آراء األخفــش النحويــة والرصفيــة يف كتــاب (مشــكل إعــراب

القــرآن) ملكــي بــن أيب طالــب القيــي ،أحــر أبــرز مــا ظهــر يل مــن نتائــج:

ُ .1يع ــدّ األخف ــش األوس ــط م ــن أع ــام الب ــرة ،ب ــل م ــن أئم ــة الدراس ــات
النحوي ــة والرصفي ــة فيه ــا ،املؤسس ــن ملنهجه ــا ،وبالنظ ــر إىل اآلراء الس ــابقة

مكـــي بـــن أيب طالـــب نجـــد أن رأي األخفـــش خيـــرج
التـــي أوردهـــا لـــه
ّ

عـــن آراء هـــذه املدرســـة يف املســـائل اآلتيـــة( :رفـــع االســـم الواقـــع بعـــد
(أي)
الظ ــرف أو اجل ــار واملج ــرور بالفع ــل ال ــذي يتعلق ــان ب ــه)( ،إع ــراب ّ

ومـــا بعدهـــا يف النـــداء)( ،وزن (أشـــياء) وتصغريهـــا وعلـــة منعهـــا مـــن
الـــرف)( ،تقديـــم احلـــال عـــى عاملهـــا املعنـــوي إذا كان ظرفـــ ًا أو جـــار ًا

وجمـــرور ًا)( ،زيـــادة (مـــن) يف املوجـــب)( ،اســـم املفعـــول مـــن الثالثـــي

معتـــل العـــن باليـــاء)( ،إعـــال اســـم الفاعـــل دون اعتـــاد).

مكـــي بـــن أيب طالـــب مل يكـــن دقيقـــ ًا يف بعـــض اآلراء التـــي نســـبها
 .2أن
ّ

لألخف ــش ،حي ــث خال ــف م ــا نس ــبه إلي ــه م ــا رصح ب ــه األخف ــش يف (مع ــاين
القـــرآن) يف مســـألتني مهـــا( :حـــذف مهـــزة (اســـم) بعـــد البـــاء مـــع غـــر

لفـــظ اجلاللـــة)( ،منـــع الفصـــل بـــن اجلـــار واملجـــرور بالظـــرف واجلـــار
واملجـــرور دون إعـــادة اجلـــار).

مكـــي بـــن أيب طالـــب لألخفـــش مـــن اآلراء مـــا رصح
 .3وافـــق مـــا نســـبه
ّ
بـــه األخفـــش يف (معـــاين القـــرآن) يف ســـت مســـائل هـــي( :اللغـــات يف
(قيـــل) مبنيـــ ًا للمجهـــول)( ( ،مـــا) بعـــد نعـــم وبئـــس إذا وليهـــا فعـــل)،
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((عرف ــات) ب ــن ال ــرف واملن ــع من ــه)( ،ضم ــر الفص ــل)( ،زي ــادة (م ــن)
يف املوجـــب)( ،وقـــوع املفـــرد موقـــع املثنـــى).

مكـــي بـــن أيب طالـــب لألخفـــش مل تـــرد عنـــد
 .4أكثـــر اآلراء التـــي نســـبها
ّ
األخفـــش يف (معـــاين القـــرآن) ،وهـــذا يدفعنـــا إىل القـــول بوجـــوب تتبـــع

آراء األخفـــش النحويـــة والرصفيـــة يف مصنفـــات أخـــرى للوقـــوف عـــى

منهجـــه النحـــوي والـــريف.

هذا واهلل أعىل وأعلم ،وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.
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ثبت املصادر واملراجع:
•ائتــاف النــرة يف اختــاف نحــاة الكوفــة والبــرة .الزبيــدي ،عبداللطيــف بــن أيب بكر،
حتقيــق :طــارق اجلنــايب .ط ،1بــروت ،عامل الكتــب ومكتبــة النهضــة العربيــة1407 ،هـ.

•آراء األخفــش األوســط النحويــة والرصفيــة عنــد رشاح ألفيــة ابــن مالــك يف القــرن الثامــن
اهلجــري (دراســة وصفيــة حتليليــة) .الدراوشــة ،حممــد عمــر عــار ،رســالة ماجســتري،
فلســطني ،كليــة اآلداب ،اجلامعــة اإلســامية يف غــزة2015 ،م.

•آراء األخفـش يف كتاب مهع اهلوامع للسـيوطي (مجع ًا وتوثيق ًا ودراسـة) .دلول ،سماح سـمري
سـلامن ،رسـالة ماجستري ،فلسـطني ،كلية اآلداب ،اجلامعة اإلسلامية يف غزة2010 ،م.

•اآلراء النحويــة والرصفيــة لألخفــش يف كتــاب الك ّنــاش (دراســة وصفيــة حتليليــة)،

إشــتيوي ،حســن إبراهيــم ،املجلــة العلميــة لكليــة الرتبيــة ،جامعــة مرصاتــة ،ليبيــا،

م (2020 ،)15( ،)1م.)147-126( ،

•ارتشــاف الــرب مــن لســان العــرب .األندلــي ،أبــو حيــان ،حتقيــق :رجــب عثــان حممــد
ورمضــان عبدالتــواب ،ط ،1القاهــرة ،مكتبــة اخلانجــي1418 ،هـ.

•األزهيــة يف علــم احلــروف .اهلــروي ،عــي بــن حممــد ،حتقيــق :عبداملعــن امللوحــي ،د.ط،
دمشــق ،جممــع اللغــة العربيــة1413 ،هـــ.

•أرسار العربيــة .األنبــاري ،أبــو الــركات عبدالرمحــن بــن حممــد ،حتقيــق :فخــر صالــح
قــدارة ،ط ،1بــروت ،دار اجلبــل1415 ،هـــ.

•إشــارة التعيــن يف تراجــم النحــاة واللغويــن .اليــاين ،عبدالقــادر بــن عبداملجيــد ،حتقيــق:
عبداملجيــد ديــاب ،ط ،1الريــاض ،رشكــة الطباعــة العربيــة1406 ،هـــ.

•األصــول يف النحــو .ابــن الــراج ،أبــو بكــر حممــد بــن ســهل ،حتقيــق :عبداحلســن الفتــي،
ط ،3بــروت ،مؤسســة الرســالة1417 ،هـ.

•إعــراب القــرآن .النحــاس ،أبــو جعفــر أمحــد بــن حممــد ،حتقيــق :زهــر غــازي زاهــد ،ط،3
بــروت ،عــامل الكتــب1409 ،هـ.
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•اإلغفــال .الفــاريس أبــو عــي احلســن بــن أمحــد ،حتقيــق :عبــداهلل بــن عمــر احلــاج إبراهيــم،
د.ط ،أبــو ظبــي ،املجمــع الثقــايف ،د.ت.

•أمــايل ابــن احلاجــب .ابــن احلاجــب ،أبــو عمــرو عثــان ،حتقيــق :فخــر صالــح ســليامن
قــدارة ،عــان ،دار عــار ،وبــروت ،دار اجلبــل1409 ،هـــ.

•أمــايل ابــن الشــجري .ابــن الشــجري ،هبــة اهلل بــن عــي بــن حممــد بــن محــزة ،حتقيــق:
حممــود حممــد الطناحــي ،د.ط ،القاهــرة ،مكتبــة اخلانجــي  ،د.ت.

•إنبــاه الــرواة عــى أنبــاه النحــاة .القفطــي ،عــي بــن يوســف ،حتقيــق :حممــد أيب الفضــل

إبراهيــم ،ط ،1القاهــرة ،دار الفكــر العــريب ،وبــروت ،مؤسســة الكتــب الثقافيــة1406 ،هـــ.

•اإلنصــاف يف مســائل اخلــاف .األنبــاري ،كــال الديــن أبــو الــركات عبدالرمحــن بــن حممــد
ابــن أيب ســعيد ،د.ط ،بــروت ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،د.ت.

•البســيط يف رشح مجــل الزجاجــي .اإلشــبييل ،ابــن أيب الربيــع عبيــداهلل بــن أمحــد ،حتقيــق:
عيــاد بــن عيــد الثبيتــي ،ط ،1بــروت ،دار الغــرب اإلســامي1407 ،هـــ.

•البلغــة يف تراجــم أئمــة النحــو واللغــة .الفريوزآبــادي ،جمــد الديــن حممــد بــن

يعقــوب ،حتقيــق :حممــد املــري ،ط ،1الكويــت ،منشــورات مركــز املخطوطــات
والرتاث1407 ،هـ.

•ختليــص الشــواهد وتلخيــص الفوائــد .ابــن هشــام األنصــاري ،عبــداهلل بــن يوســف،
حتقيــق :عبــاس مصطفــى الصاحلــي ،ط ،1بــروت ،دار الكتــاب العــريب1406 ،هـــ.

•التخمري = رشح املفصل يف صنعة اإلعراب.

•التذييــل والتكميــل يف رشح كتــاب التســهيل .األندلــي ،أبــو حيــان ،حتقيــق :حســن
هنــداوي ،ط ،1دمشــق ،دار القلــم1418 ،هـــ.

•تفســر البحــر املحيــط .األندلــي ،أبــو حيــان ،حتقيــق :عــادل أمحــد عبداملوجــود وعــي
حممــد معــوض ،ط ،2بــروت ،دار الكتــب العلميــة1428 ،هـــ.

•متهيــد القواعــد بــرح تســهيل الفوائــد .ناظــر اجليــش ،حمــب الديــن حممــد بــن يوســف بــن
أمحــد ،حتقيــق :عــي أمحــد فاخــر ،وآخــرون ،ط ،1القاهــرة ،دار الســام1428 ،هـ.
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•اجلامــع ألحــكام القــرآن .القرطبــي ،حممــد بــن أمحــد ،حتقيــق :هشــام ســمري البخــاري،
د.ط ،الريــاض ،دار عــامل الكتــب1423 ،هـــ.

•اجلنــى الــداين يف حــروف املعــاين .املــرادي ،احلســن بــن قاســم ،حتقيــق :فخــر الديــن قبــاوة
وحممــد نديــم فاضــل ،ط ،1بــروت ،دار الكتــب العلميــة1413 ،هـــ.

•اخلصائ ــص .اب ــن جن ــي ،أب ــو الفت ــح عث ــان ،حتقي ــق :حمم ــد ع ــي النج ــار ،ط ،2ب ــروت،
دار اهلــدى ،د.ت.

•اخلــاف النحــوي بــن األخفــش األوســط والبرصيــن .الكفاويــن ،فــراس فــارس ،رســالة
ماجســتري ،األردن ،كليــة الدراســات العليــا ،جامعــة مؤتــة2015 ،م.

•الــدرس النحــوي عنــد األخفــش يف كتابــه :معــاين القــرآن .اخلثعمــي ،ســعيد عبــداهلل،
رســالة ماجســتري ،األردن ،كليــة الدراســات العليــا ،جامعــة مؤتــة2011 ،م.

•الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون .الســمني احللبــي ،أمحــد بــن يوســف ،حتقيــق:
أمحــد حممــد اخلــراط ،ط ،1دمشــق ،دار القلــم1408 ،هـــ.

•دقائــق الترصيــف .املــؤدب ،القاســم بــن حممــد بــن ســعيد ،حتقيــق :أمحــد ناجــي القيــي،
وآخريــن ،د.ط ،بغــداد ،املجمــع العلمــي العراقــي ،د.ت.

•رصــف املبــاين يف رشح حــروف املعــاين .املالقــي ،أمحــد بــن عبدالنــور ،حتقيــق :أمحــد حممــد
اخلــراط ،د.ط ،دمشــق ،مطبوعــات جممــع اللغــة العربيــة ،د.ت.

•الســبعة يف القــراءات .ابــن جماهــد التميمــي ،أمحــد بــن موســى ،حتقيــق :شــوقي ضيــف،
ط ،2القاهــرة ،دار املعــارف ،د.ت.

•رشح أبيــات مغنــي اللبيــب .البغــدادي ،عبدالقــادر بــن عمــر ،حتقيــق :عبدالعزيــز ربــاح
وأمحــد يوســف دقــاق ،ط ،2دمشــق ،دار املأمــون للــراث1407 ،هـــ.

•رشح األلفيــة البــن مالــك .املــرادي ،احلســن ابــن قاســم ،حتقيــق :فخــر الديــن قبــاوة ،ط،1
بــروت ،دار مكتبــة املعــارف1428 ،هـ.

•رشح التســهيل .ابــن مالــك األندلــي ،حممدبــن عبــداهلل ،حتقيــق :عبدالرمحــن الســيد
وحممــد بــدوي املختــون ،ط ،1القاهــرة ،هجــر1410 ،هـــ.

48

جملة الدراسات اللغوية مج  23ع( 2ربيع الثاين – مجادى اآلخرة 1442هـ  /ديسمرب 2020م – فرباير 2021م)

أمحد بن عبداهلل القشعمي

•رشح الترصيــف .الثامنينــي ،عمــر بــن ثابــت ،حتقيــق :إبراهيــم بــن ســليامن البعيمــي ،ط،1
الريــاض ،مكتبــة الرشــد1419 ،هـ.

•رشح مجــل الزجاجــي .ابــن عصفــور ،عــي بــن مؤمــن ،حتقيــق :صاحــب أبــو جنــاح ،د.ط،
د.م ،د.ن ،د.ت.

•رشح الــريض عــى الكافيــة .ريض الديــن اإلســراباذي ،حممــد بــن احلســن ،حتقيق :يوســف
حســن عمر ،د.ط ،منشــورات جامعــة قاريونــس1398 ،هـ.

•رشح الكافيــة الشــافية .ابــن مالــك ،مجــال الديــن حممــد ،حتقيــق :عبداملنعــم أمحــد هريــري،
ط ،1د.م ،دار املأمــون للــراث1402 ،هـ.

•رشح كتــاب ســيبويه .الســرايف ،أبــو ســعيد ،حتقيــق :أمحــد حســن مهــديل وعــي ســيد عــي،
ط ،1بــروت ،دار الكتب العلميــة1429 ،هـ.

•رشح املفصل .ابن يعيش النحوي ،موفق الدين ،د.ط ،بريوت ،دار عامل الكتب ،د.ت.

•رشح املفصــل يف صنعــة اإلعــراب املوســوم بـ(التخمــر) .اخلوارزمــي ،القاســم بن احلســن،

حتقيــق :عبدالرمحــن بــن ســليامن العثيمــن ،ط ،1بــروت ،دار العــرب اإلســامي1990 ،هـ.

•الصحــاح .اجلوهــري ،إســاعيل بــن محــاد ،ط،1بــروت ،لبنــان ،دار إحيــاء الــراث
العريب1419،هـــ.

•طبقــات النحويــن واللغويــن .الزبيــدي ،أبــو بكــر حممــد بــن احلســن ،حتقيــق :حممــد أبــو
الفضــل إبراهيــم ،د.ط ،مــر ،دار املعــارف ،د.ت.

نصــار ،ط ،2بــروت ،دار
•علــل النحــو .الــوراق ،حممــد بــن عبــداهلل ،حتقيــق :حممــود حممــد ّ
الكتــب العلميــة1429 ،هـ.

•العني = كتاب العني.

•الفريد = الكتاب الفريد.

•الفهرســت .ابــن النديــم ،حممــد بــن إســحاق ،حتقيــق :إبراهيــم رمضــان ،د.ط ،بــروت،
دار املعرفــة ،د.ت.
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ِ
ِ
ِ
ِ
القرآن (دراس ًة وصفي ًة حتليلي ًة)
إعراب
مشكل
األخفش النحوي ُة والرصفي ُة يف
آرا ُء

•كتــاب العــن .الفراهيــدي ،اخلليــل بــن أمحــد ،حتقيــق :عبداحلميــد هنــداوي ،ط ،1بريوت،
دار الكتب العلميــة1424 ،هـ.

•الكتــاب الفريــد يف إعــراب القــرآن املجيــد .املنتجــب اهلمــذاين ،أبــو العــز بــن رشــيد،

حتقيــق :حممــد نظــام الديــن الفتيــح ،ط ،1املدينــة املنــورة ،مكتبــة دار الزمــان1427 ،هـــ.

•كتــاب ســيبويه .ســيبويه ،أبــو بــر عمــرو بــن عثــان بــن قنــر ،حتقيــق :عبدالســام حممــد
هــارون ،ط ،3القاهــرة ،مكتبــة اخلانجــي1408 ،هـ.

•الكشــاف .الزخمــري ،جــار اهلل حممــود بــن عمــر ،حتقيــق :عــادل أمحــد عبداملوجــود وعــي
حممــد معــوض ،ط ،1الريــاض ،مكتبــة العبيــكان1418 ،هـ.

•اللبــاب يف علــل البنــاء واإلعــراب .العكــري ،أبــو البقــاء عبــداهلل بــن احلســن ،حتقيــق:

غــازي خمتــار طليحــات ،ط ،1بــروت ،دار الفكــر املعــارص ،دمشــق ،دار الفكــر1416 ،هـــ.

•املحتســب يف تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات واإليضــاح عنهــا .ابــن جنــي ،أبــو الفتــح

عثــان ،حتقيــق :عــي النجــدي ناصــف ،وآخــرون ،ط ،2د.م ،دار ســزكني1406 ،هـــ.

•خمتــر يف شــواذ القــرآن مــن كتبــات البديــع .ابــن خالويــه ،أبــو عبــداهلل احلســن بــن أمحــد،
د.ط ،القاهــرة ،مكتبــة املتنبــي ،د.ت.

•املســاعد عــى تســهيل الفوائــد .ابــن عقيــل ،هبــاء الديــن ،حتقيــق :حممــد كامــل بــركات،
د.ط ،دمشــق ،دار الفكــر ،د.ت.

•مشــكل إعــراب القــرآن ،القيــي ،مكــي بــن أيب طالــب ،حتقيــق :حاتــم صالــح الضامــن،
ط ،4بــروت ،مؤسســة الرســالة1408 ،هـــ.

•معــاين القــرآن وإعرابــه .الزجــاج ،أبــو إســحاق إبراهيــم بــن الــري ،حتقيــق :عبداجلليــل
عبــده شــلبي ،ط ،1بــروت ،عــامل الكتــب1408 ،هـــ.

•معــاين القــرآن .الفــراء ،أبــو زكريــا حييــى بــن زيــاد ،حتقيــق :أمحــد يوســف نجــايت وحممــد
عــي النجــار ،د.ط ،د.م ،دار الــرور ،د.ت.

•معــاين القــرآن .األخفــش ،ســعيد بــن مســعدة ،حتقيــق :عبداألمــر حممــد أمــن الــورد،
ط ،1بــروت ،دار عــامل الكتــب1405 ،هـــ.
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•معجم األدباء .احلموي ،ياقوت بن عبداهلل ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية1411 ،هـ.
•معجم املؤلفني .كحالة ،عمر رضا ،د.ط ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،د.ت.

•مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب .ابــن هشــام األنصــاري ،عبــداهلل بــن يوســف ،حتقيق:
حممــد حميــي الديــن عبداحلميد ،د.ط ،بــروت ،املكتبــة العرصيــة1992 ،م.

•املفصل .الزخمرشي ،جار اهلل حممود بن عمر ،د.ط ،بريوت ،دار اجلبل ،د.ت.

•املقاصــد الشــافية يف رشح اخلالصــة الكافيــة .الشــاطبي ،أبــو إســحاق إبراهيــم بــن موســى،
حتقيــق :عبدالرمحــن بــن ســليامن العثيمــن وآخريــن ،ط ،1مكــة ،جامعــة أم القــرى،
1428هـ.

•املقاصــد النحويــة يف رشح شــواهد رشوح األلفيــة .العينــي ،بــدر الديــن حممــود بــن أمحــد،
حتقيــق :حممــد باســل عيــون الســود ،ط ،1بــروت ،دار الكتــب العلميــة1426 ،هـــ.

•املقتضــب .املــرد ،أبــو العبــاس حممــد بــن يزيــد ،حتقيــق :حممــد عبداخلالــق عضيمــة ،د.ط،
بــروت ،عــامل الكتــب ،د.ت.

•مكي بن أيب طالب وتفسري القرآن .فرحات ،أمحد حسن ،ط ،1األردن ،دار عامر1418 ،هـ.

•املنصــف .ابــن جنــي ،أبــو الفتــح عثــان ،حتقيــق :إبراهيــم مصطفــى وعبــداهلل أمــن ،ط،1
القاهــرة ،وزارة املعــارف العموميــة ،وإدارة إحيــاء الــراث القديــم1373 ،هـــ.

•املنهــاج يف رشح مجــل الزجاجــي .العلــوي ،أبــو حســن حييــى بــن محــزة ،حتقيــق :هــادي
عبــداهلل ناجــي ،ط ،1الريــاض ،مكتبــة الرشــد1430 ،هـــ.

•موقف ابن برهان يف كتاب رشح اللمع من آراء األخفش النحوية .عبداهلل ،فاطمة عبدالرشيد،
جملة جذور ،النادي األديب الثقايف ،جدة ،العدد (1440 ،)53هـ .ص (.)88 - 61

•مهــع اهلوامــع يف رشح مجــع اجلوامــع .الســيوطي ،جــال الديــن عبدالرمحــن بــن أيب بكــر،
حتقيــق :أمحــد شــمس الديــن ،ط ،1بــروت ،دار الكتــب العلميــة1418 ،هـــ.

•وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .ابن خلكان ،أبو العباس أمحد بن حممد ،حتقيق :يوسف عيل
طويل ومريم قاسم طويل ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية1419 ،هـ.
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