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  املقدمة
محد الشاكرين والصالة والسالم على خري عباد اهللا الصاحلني، حممد وعلى آله احلمد هللا 

  :وصحبه أمجعني، أما بعد
فرع اللغة؛ يف جامعة أم القرى، للحصول على  - فهذا حبث مقدم إىل كلية اللغة العربية 

وم اللباب يف عل: اختيارات ابن عادل النحوية يف كتابه: (درجة الدكتوراه يف النحو، بعنوان
  .) الكتاب

وكانت النية أن يتناول البحث، كامل التفسري، ولكن لطوله، وكثرة اختياراته فقد تقدم 
بطلبٍ لتحديد جمال الدراسة من أول  –بعد التشاور مع املشرف حفظه اهللا  - الدارس 

التفسري إىل آخر سورة النساء، وقد شفعت الطلب بأدلة تثبت كثرة االختيارات، ولن يسمح 
 - احملدد لكثرا من االنتهاء منها يف الوقت احملدد، وأنّ االختيارات بعد الد السابع الوقت 

 - فقمت جبمع املادة وترتيبها - وفقهم اهللا على الطلب  - تتكرر، فوافق املختصون  -غالبا
  .كما سيأيت إن شاء اهللا

  

  :أسباب اختيار الموضوع

  :تتلخص هذه األسباب يف األمور اآلتية
، وهذا يعين ه  ١٤١٩يف طبعته األوىل عام  - ظهورٍ هلذا التفسري الكبري كان أول -١

أنه يف أغلب األحوال هو تاريخ ميالد هذا السفر العظيم، مما يعين أيضا أنه أرض 
  .وقد سارعت إليه. بكر للبحوث والرسائل اجلامعية

هر فيه كتب التفسري يف رأي كثري من أهل اللغة والنحو، هي امليدان الذي يظ أنّ -٢
ففي كتب التفاسري، ومعاين . النحو حيا بعد أن كان نظريات منثورة هنا وهناك

ومن إعرابات . القرآن يظهر النحو على حقيقته، ففيها تظهر الصورة التطبيقية له
اآليات املختلفة يف السياقات القرآنية يتبدى لنا النحو يف صورة مغايرة أحيانا 

ونلمس يف هذه الكتب مثرة اخلالفات النحوية بني . رةعما ألفناه يف الكتب املنظ
، وما جنده يف كتب ) اخلالصة(ما قرره بعض النحويني يف كتبهم النحوية 
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كما نرى عند الزخمشري بني  –التفاسري ويف إعرابات اآليات القرآنية املختلفة 
  ) .املفصل(، و ) الكشاف: (كتابيه

ها، يف كتب مشهورة سبقته قليالً وجدت املؤلف قد تناول قضايا النحو وغري -٣
وغريها وقال . . . . البحر احمليط، والدر املكنون، والكشاف، والتبيان: مثل

ففي دراسة تفسري ابن عادل يف . املؤلف رأيه فيها أو أباا ووضحها أو نقدها
  .الواقع فهم للكتب املؤلفة قبله، فهو ينقل عنهم كثريا كما سنرى إن شاء اهللا

  :حثخطة الب

  :اقتضت طبيعة البحث أن تكون خطة البحث على النحو اآليت 
معلومات عن البحث، وأمهيته، وأسباب اختياره، واخلطة، وترمجة                           : وتشمل: املقدمة

  .إخل. . . . للمؤلف

  :اختياراته النحوية: القسم األول

ها درست فيه بعض املسائل اخلالفية يف التفسري، واختيار ابن عادل فيها، مث رتبت                               
  .األمساء، واألفعال، واحلروف: حسب

  :الدراسة: القسم الثاين

: الصرحية مثل     عباراته    :  ابن عادل يف اختياراته            عبارات    حتدثت فيه عن     :  الفصل األول       
الظاهر،    :  غري الصرحية مثل      عبارات    و .  إخل  . . .  الصحيح، خالفًا، املختار، األصح            

  .إخل. . . املشهور، مردود، فيه نظر
  :تناولت فيه األسس اليت قامت عليها اختياراته، وهي: الفصل الثاين

  .االعتداد بالقراءات القرآنية والدفاع عنها وعن القراء: أوالً
  .االعتداد باألحاديث النبوية الصحيحة: ثانيا
  .مراعاة القواعد النحوية وما أمجع عليه النحويون: ثالثًا
  .إىل تأويل أو إضمارما ال حيتاج إىل تأويل أوىل مما حيتاج : رابعا
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  .األصل يف الكالم احلقيقة: خامسا
  .األخذ بظاهر القرآن واألحاديث ما مل يصرف عن ذلك صارف قوي: سادسا

  .منهجه يف االحتجاج الختياراته غري اإلعرابية: الفصل الثالث
  :حتدثت فيه عن

  :اعتماده على السماع: أوالً
  .القرآن الكرمي وقراءاته املختلفة) أ( 
  .ألحاديث النبوية الشريفةا) ب( 
  .كالم العرب؛ شعرا ونثرا) ج( 

  .اعتماده على العلة: ثانيا
  .اعتماده على القياس: ثالثًا
  .أخذه باستصحاب احلال: رابعا

  .اختياره دون ذكر الدليل: خامسا
  .منهجه يف االحتجاج الختياراته اإلعرابية: الفصل الرابع

  :وحتدثت فيه عن
  .ماده على السماعاعت: أوالً
  .مراعاة املعىن: ثانيا
  .اعتماده على الصنعة النحوية: ثالثًا
  .عدم األخذ باألعاريب املؤدية إىل محل القرآن الكرمي على غري الصحيح: رابعا
 .موقفه من املذاهب النحوية: الفصل اخلامس

  :وحتدثت فيه عن  
  .موقفه من النحاة البصريني: أوالً    
  .من النحاة الكوفيني موقفه: ثانيا    
  .موقفه من حناة األندلس: ثالثًا    
  .موقفه من حنويني آخرين: رابعا    

  .املهمةمث زودت البحث ببعض الفهارس 
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  .لنتائج البحث ذكرت فيها ملخصا) خامتة: (بحث بـمث ختمت ال

  :منهج العمل

كبري  بدأت جبمع االختيارات النحوية يف تفسري ابن عادل، حىت جتمع لدي عدد                              -١
ا منها ليست البن                         .  منها  ن يل بعد التحقيق والتمحيص والدراسة؛ أنّ كثريمث تبي

، بل ملفسرين آخرين؛ قد نقل عنهم دون ذكر، أو هو ينقل عنهم                              عادل نفسه
وكان هذا أسلوبا مسموحا به يف           ( بالصفحات الكثرية دون وضع اية ملا ينقل               

عة هلؤالء، عرفت ما هلم؛ وإن كان بعض                 وبعد املقارنة بني الكتب املطبو         ) . وقته
ا، ولكين فضلت أن يكون                               عد اختيارالتقريرات اليت ت الباحثني قد يعد ذلك من 

  .االختيار خالصا البن عادل
  .من جمموع هذه االختيارات، اخترت ما وضع له ابن عادل تعليالً أو احتج له -٢
هلا اخلالف النحوي بني أخذت من جمموع هذه االختيارات، من املسائل ما كثر حو -٣

  .العلماء دون غريها
، من حيث                           -٤ و قريبة دقة أ الختيارات حبيث ترسم صورة صا تنويع ا حرصت على 

  ) .إخل. . . مفردات، تراكيب، أمساء، أفعال(التنوع يف املسائل 
لشهرته وحسن     )  للزخمشري    -املفصل   ( بعد دراسة هذه املسائل، أخذت بترتيب                 -٥

والسبب يف هذا      .  ) دون استقصاء     (    األفعال مث احلروف         ترتيبه، فبدأت باألمساء مث         
وال أدعي، بل        .  ف لشمل كل أبواب النحو  لّتالف املسائل اخلالفية عن كتاب أُاخ

  :أجزم أا مل تغط كل مسائل النحو، ألسباب منها
أنّ ابن عادل ينقل كثريا، اختيارات غريه يف كثري من املسائل، فيكتفي                                 )أ (

  .بذلك
ود العلماء على بعض، فهو يرد على أيب حيان بلسان تلميذه        أنه ينقل رد  )ب (

  .وهكذا. . السمني احلليب، ويرد على الزخمشري برد أيب حيان
ابن عادل خيتار كثريا دون تعليل وهذا ما حاولت حتاشيه إال يف بعض  أنّ  )ج (

  .املسائل الكبرية اليت دار حوهلا خالف كثري غالبا
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أقواالً كثرية وحجج أهلها ورد بعضهم على يف أحيان كثرية يذكر ابن عادل   )د (
  .بعض دون أن يرجح قوالً منها

  :مث بعد أن درست هذه املسائل ورتبتها عملت اآليت -٦
  .وضعت عنوانا لكل مسألة  )أ (
  .نقلت نص ابن عادل يف املسألة واختياره  )ب (
عرضت أدلة كل ) يف كل مسألة تقريبا(األدلة واملناقشة : وحتت عنون  )ج (

مث حاولت يف النهاية بيان       . بعضهم على بعض وردود. وحججهفريق 
ترجيح ابن عادل، وإىل أي فريق مال أو اختار مث أديل برأيي إن تبني                  

 .يل شيء
مل أترجم لكل أحد فقد اكتفيت غالباً بالتراجم املذكورة يف التفسري، ومنعاً للتكرار،  -٧

 .الة، وختفيفاً من ضخامة الرسلشهرا وألا غالباً معروفة للمتخصصني
العيوب                           يكتنفه كثري من  لذي ال أشك أنه  لبشري ا اجلهد ا لنقص      ويف ختام هذا  وا

أشكر جزيل الشكر كل من أعان على إكمال هذا العمل وأخص إدارة . والكمال هللا وحده
السابق    جامعة أم القرى، وكلية اللغة العربية، وقسم الدراسات العليا، وأخص عميد الكلية        

وعميد الكلية احلايل سعادة األستاذ             اهللا بن ناصر القرين،         عبد /  سعادة األستاذ الدكتور         
عياد الثبييت     / ومشريف العزيزين سعادة األستاذ الدكتور                 صاحل بن سعيد الزهراين،        / الدكتور    

رياض اخلوام       /  الذي بدأت معه مشوار البحث ومعاناته مث استلمه سعادة األستاذ الدكتور       
لشيء الكثري الذي أدعو اهللا سبحانه أن جيازيه عنه           الذي أعطى من جهده ونصحه وخربته ا

وال أنسى أن      .  حممد الدغريري      /  سعادة األستاذ الدكتور          وال أنسى أن أشكر       .  خري اجلزاء
أهل بييت زوجيت وبنايت وأوالدي على كل حلظة منحوها يل وعلى صربهم    -أيضا  –أشكر 

بطريق مباشر أو غري        ريهم،  من زمالئي وغ       وأشكر كل من ساعدين يف عملي   . ودعائهم يل
  .والصالة والسالم على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. مباشر، للجميع شكري ودعائي
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  ترجمة ابن عادل

، )١(كشف الظنون: أبو حفص، يف كل املراجع اليت ترمجت له مثل كنيتهعمر، و: امسه
سحب الوابلة، فقد       ال  :  أما يف كتاب     .  ) ٤( ، ومعجم املؤلفني      ) ٣( ، واألعالم      ) ٢( وهدية العارفني

  ) .سراج الدين(، فقد اتفق اجلميع على تلقيبه بـلقبهوأما . )٥(كناه بأيب احلسن
أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل احلنبلي الدمشقي، هذا يف أكثر   : ونسبه

، وكذلك ذكر هذه        )  النعماين   ( املصادر السابقة، وزاد يف نسبه صاحب هدية العارفني                       
  .معجم املؤلفنيالزيادة صاحب 

  :مولده ووفاته
  .ملولده وال لوفاته) ولو مقربا(مل تذكر كل املصادر اليت ترمجت له، تارخيًا 

  :شيوخه وتالميذه
ولكن وجدت . مل تذكر كذلك الكتب اليت ترمجت له، ولو شيخا، أو تلميذًا واحدا له

  ) .القضاة يف تراجم(ولغريه، ذكر فيها ) يف كتب احلديث(نصوصا لترمجة له 
   .)٦() من أهل احلديث: (من شيوخه
  .هـ يف القاهرة ٧١٤وتويف سنة  ٦٣٧حممد بن علي بن مساعد ولد سنة  -١
 ٧١٦هـ وتوفيت سنة      ٦٢٤املسندة وزيرة بنت عمر بن املنجا ولدت سنة  -٢

  .هـ يف دمشق
  .هـ ٧٣٠أمحد بن أيب طالب املعروف بابن الشحنة النجار املتوىف سنة  -٣

   :ومن تالميذه
  .هـ ٨٠٧هـ، وتويف سنة  ٧٣٥علي بن أيب بكر اهليثمي ولد  -١

                               
 ٢/١٥٤٣كشف الظنون ) ١(
 ١/٧٩٤هدية العارفني ) ٢(
 ٥/٥٨األعالم ) ٣(
 ٢/٥٦٨معجم املؤلفني ) ٤(
 ٢/٧٩٣السحب الوابلة ) ٥(
  ٢/٢٤٨ذيل التقييد ) ٦(
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ـ ٧٤٠(القاضي مجال الدين البساطي املالكي، ولد يف حدود سنة  -٢ ، أخذ    )  ه
  .)١()هـ ٨٢٨(عن ابن عادل العربية واحلساب، ومات سنة 

، وال   )  ٨٠٠- ٧٠٠(إنه عاش بني : ومن املقارنة بني شيوخه وتالميذه ميكن أن نقول
هـ أو فرغ من كتابة تفسريه يف هذا التاريخ كما ذكرت  ٨٨٠ون حيا يف سنة ميكن أن يك

بعض املراجع اليت ترمجت له، ألنه على هذا يكون ابن عادل عاش بعد وفاة أكرب تالميذه                             
سنة، وإذا      ٨٨أكثر من مخسني سنة، علما أنّ البساطي عاش              )  مجال الدين البساطي     (سنا 

فيكون ابن     )  سنوات  ١٠والبساطي     (رسه كان عمره مخسني سنة افترضنا أنّ ابن عادل ملا د
مث إنّ   .  سنة، ولو كان معمرا إىل هذا احلد الشتهر               ١٣٠عادل عاش على ما ذكر حوايل             

نّ ابن    أ عاما، علما      ٨٧، فيكون ابن عادل عاش بعده           ٨٠١تويف سنة ) ابن حجر(املترجِم 
  .حجر ترجم له معلما، وليس تلميذًا

  :مؤلفاته
، )  تفسري ابن عادل(، الذي اشتهر بـ) اللباب يف علوم الكتاب(هر مؤلفاته تفسريه أش

نّ له حاشية على كتاب          كر أ الربكات          )  يف فقه اإلمام أمحد        ( احملرر    :  وذُ الدين أيب  د 
   .)٢() ٦٥٢ت (السالم ابن تيمية  عبد

  :شهرته وشهرة تفسريه
باب يف علوم الكتاب، تفسري          الل  :  نص بعض من ترجم له على أنّ تفسري ابن عادل               

املثل يف جودة                             .  ) ٣( مشهور   ابن عادل أصبح مضرب  الشهرة أنّ  دليل على هذه  وأكرب 
الوهاب العرضي الشافعي  ذكر احمليب قصيدة له ميدح فيها أبا الوفاء بن عمري بن عبد. التفسري

  : )٤(هـ، قال منها ١٠١٧احلليب املتوىف سنة 
  اإمــام وأعنيــه املســمى أبــا الوفــ

  
  علـى أنـه يف العلـم حبـر يشـعب       

  
                               

حسن  بن حممد بن مقدم بن  نعيم بن خالد  بن يوسف: ، هو القاضي٤٧٥رفع اإلصر عن قضاة مصر ) ١(
 ١٠/٣١٢، والضوء الالمع علي  بن حممد بن  عليم

 ٢/٧٩٣السحب الوابلة ) ٢(
  ٢/١٥٤٣كشف الظنون : ينظر) ٣(
 .، هكذا يف األصل ولعل فيها أخطاء إمالئية٥/١٠نفح الرحيانة ) ٤(
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 ــتكلم ــي م ــويل منطق ــه أص   فقي
  

ــر   ــي وص ــاين عروض ــرببي   يف مع
  ضاهى ابن عـادل له الباع يف التفسري     

  
  وحيث روى األخبار تدعوه حيصـب   

هـ،   ١١٨٦اهللا احلليب الشهري بابن شهاب، املتوىف سنة  وذكر احمليب أيضا قصيدة لعبد  
  : )١(املثل يف التفسري بابن عادل، قال منهاميدحه ا، وفيها يضرب 

  إذا فسروا والتفت الساق بينـهم 
  

  ودارت رحاهم يف دقيـق التشـاعب    
  ابـن عـادل  فما عدلوا منه مبثل   

  
  وال فخروا بـالفخر عنـد الثعـاليب     

ويبدو أنّ هذه الشهرة كانت يف حلب، ورمبا يف الشام، ولكنها احتاجت سنوات                                  
لقاه          ا                وسنوات لتصل إىل ا ألننا مل جند البن عادل ذكر ، عند عامل مؤرخ       -مثالً   -رة

املتوىف   ( ، مث جنده فجأة عند اخلطيب الشربيين  ) هـ٩١١املتوىف سنة (موسوعي كالسيوطي 
  .)٢(السراج املنري، الذي يتردد فيه اسم ابن عادل عشرات املرات: يف تفسريه) هـ ٩٧٧سنة 

ين املغمورين، أي من العلماء املشهورين، فإذا وخالصة األمر أنّ ابن عادل من املشهور
  .قصي عن أخبار حيام مل تسعفك املراجع بشيء، إال بالنادر القليلتحاولت ال

  
  :معتقد ابن عادل، ومذهبه الفقهي

عندما قرأت صفحات ليست بالكثرية جدا من تفسري ابن عادل، أحسست بأنّ الرجل   
ا، وال سلفيمث إين اطلعت بعد ذلك على رسالة علمية حول منهج . االذي أقرأ له، ليس حنبلي

حيث اكتشف مبا ال يدع جماالً  )٤(، أنه خاب ظنه)٣(ابن عادل يف تفسريه، يثبت فيها الباحث
،   ) ) ٦( بل هو أشعري    ( ، وليس سلفيا      ) ) ٥( بل هو شافعي   ( للشك أنّ ابن عادل ليس حنبليا           

                               
 ٦/٣٤٧نفح الرحيانة ) ١(
 .مرة ١٣٢) السراج املنرب(ل يف ورد اسم ابن عاد) ٢(
تفسري سورة الفاحتة، وهي مقدمة : ، وحتقيق)اللباب يف علوم الكتاب(منهج ابن عادل يف تفسريه : الرسالة بعنوان) ٣(

سعود  بن جامعة اإلمام حممد –قسم القرآن وعلومه  –لنيل درجة الدكتوراه يف التفسري إىل كلية أصول الدين 
 .حممد القرين بن ناعم: اإلسالمية، للباحث

 ٨٠ص : ينظر. ألنه ذكر من أسباب اختياره كون املؤلف حنبليا سلفيا) ٤(
 ١٠١منهج ابن عادل يف تفسريه : ينظر) ٥(
 ٨٠منهج ابن عادل يف تفسريه : ينظر) ٦(



 املقدمة   
 

١٢  

  .شديد بالتفسري وجه، وغناه العلميولكنه قرر مع ذلك املضي يف عمله إلعجابه ال
حنبليا، بسبب امسه، وقد يكون اسم العائلة مث شذّ                 -  ) ١( إىل اآلن      -ويعده الكثريون        

عنهم، أو أنه كان حنبليا مث حتول عنه، ومل يكن هذا مستغربا يف عصره، فأبو حيان كان                                
الشافعي                   ، مث حتول للمذهب  ك      .  ظاهريا مث حتول مالكيا ابن هشام  فعيا مث حتول     و ان شا

هـ، صاحب سهم     ٩٧١وابن احلنبلي املتوىف         .  للمذهب احلنبلي قبل وفاته خبمس سنوات
  .)٢(األحلاظ يف وهم األلفاظ، كان حنفيا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                               
 .بسبب تأخر طبع تفسريه، وعدم انتشاره بعد طبعه) ١(
 ١/١٦٩رحيانة األلبا : ينظر) ٢(



 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  
  
  
  

 القسم األول

  اختیاراتھ النحویة

 األسماء: أوًال



  هل جيوز تقدمي احلال على صاحبها ارور حبرف؟: مساء األ: أوال
١٤  

  ؟على صاحبها المجرور بحرفحال الهل يجوز تقديم 

  8يف قوله ) مصدقًا(عند إعرابه  قال ابن عادل

 )  _  ^  ]  \  [  Z  Y X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O N

  ]٤١: البقرة[ )`

  .املَحذُوف العائد احلال، وصاحبها على صبن) مصدقًا(و (( 
 غري   من   مصدرية   )  ما (   تكون  أن بعضهم ، وأجاز) آمنوا( فيها والعامل) ما( حبهااص: وقيل
معكم،    ملا   بإنزايل    :  امه، أي    مت   من )  معكم   ملا (   به، وجعل      الفعل    موقع    واقعا     املصدر     جعله  
 جمرورا؛ ألنّ صاحبها كان عليها، وإن قدمت بالالَّم ارورة) ما( من حاالً) مصدقًا( وجعل

  :كقوله؛ عليه اجلر حبرف ارور حال تقدمي جواز الصحيح
))حبالِ بِقَتلِ فرغًا تذْهبوا فَلَن  ونِسوةٌ أُصبنأذواد  يك فَإِنْ

)١(.  

واملقصود بشبه الفعل ما يعمل عمل الفعل وهو . يعمل يف احلال الفعل أو شبهه أو معناه
وقُصد مبعىن الفعل ما   . من تركيبه، كاسم الفاعل، واسم املفعول، والصفة املشبهة، واملصدر

) ها ( يستنبط منه معىن الفعل، كالظرف، واجلار وارور، وحرف التنبيه، عند من جوز                                
  .)٢(ون اسم اإلشارة، وحرف النداءالتنبيه من د

: مثل، )٣(من العامل املعنوي؛ هو اجلار وارور -موضوع االختيار  -والذي يعنينا هنا 
  .قائما زيد فيها أو زيد قائما فيها: فهل جيوز أن يتقدم احلال عليه بأن يقال. زيد فيها قائما

  :أربعة مذاهبعنها لقد تباينت آراء النحويني حول هذه املسألة ونتج 

                               
 ٢/١٣لوم الكتاب اللباب يف ع) ١(
 ٥٤-٢/٥٣شرح كافية ابن احلاجب ) ٢(
، أنّ اخلالف يف غري ١/٣٢٥نص النحاة على أن املقصود حبرف اجلر، غري الزائد، ذكر املرادي يف توضيح املقاصد ) ٣(

حبرف : ، واحترز بقوله أوال٢/٦٣٩) أوضح املسالك(الزائد، وقال خالد األزهري مفسرا كالم ابن هشام يف 
ئد، عن الزائد، فإنه جيوز تقدمي احلال على صاحبها ارور به انفاقًا، كما جيوز التقدمي على الفاعل غري زا

 ١/٤٢٢شرح األمشوين : وينظر. ما جاءين راكبا من أحد، وما رأيت راكبا من أحد: واملفعول، حنو



  هل جيوز تقدمي احلال على صاحبها ارور حبرف؟: مساء األ: أوال
١٥  

، ) ٣( ، وقيل أكثر البصريني  )٢(، والبصريني)١(املنع مطلقًا، وهو مذهب سيبويه: األول املذهب
  .)٤(وقيل أكثر النحويني

اجلواز مطلقًا؛ وهو مذهب بعض النحويني، كالفراء، وابن كيسان، وأيب                              :  املذهب الثاين    
الكوفيني، ووافقهم ابن مالك،  علي الفارسي، وابن جين، وابن برهان، وابن ملكون، وبعض

  .)٥(وابنه، وابن عقيل
: إن كان ارور ضمريا حنو          :  ؛ قالوا    ) ٦( التفصيل؛ وهو مذهب الكوفيني          :  املذهب الثالث      

مررت تضحك ند، أو امسني أحدمها جمرور : مررت ضاحكًا بك، أو كانت احلال فعالً حنو
  .)٧(از، وإال امتنعمررت مسرِعينِ بزيد وعمرٍو؛ ج: حبرف حنو

وهو   .  زيد قائما يف الدار         :  اشتراط اجلواز بتقدم املبتدأ على احلال مثل                  :  املذهب الرابع       
  .)٨(مذهب األخفش

                               
 ٢/١٢٤الكتاب ) ١(
 ١/٢١٥األصول يف النحو ) ٢(
 ١/٣٩٩أمايل ابن احلاجب ) ٣(
وشرح األمشوين ١٢٧، وشرح ألفية ابن الناظم ١/٣٢٤، وتوضيح املقاصد ٢/٣٣٦شرح التسهيل البن مالك ) ٤(

١/٤١٩  
، وارتشاف الضرب ٢/٣٣٦، وشرح التسهيل ١/٣٢٥، وتوضيح املقاصد ٢/٢٤٥، ١/٣٥٨معاين القرآن للفراء ) ٥(

 ٦٥٥، ٦٣٦/ ٢، التصريح ٢/٢١، واملساعد ٣/١٥٧٩
 ٢/٢١املساعد ) ٦(
 ٢/٦٣٨، التصريح ١/٣٢٤توضيح املقاصد ) ٧(
  ٢/٦٣، شرح كافية ابن احلاجب ٢٠٦توجيه اللمع : ينظر) ٨(



  هل جيوز تقدمي احلال على صاحبها ارور حبرف؟: مساء األ: أوال
١٦  

  :األدلة واملناقشة
  ) :املانعني(احتجاج أصحاب املذهب األول 

، وهو هنا اجلار وارور، ألنّ الظرف ليس بقوة الفعل،                        ) ١( ضعف العامل الظريف     -١
فإن قال    .  قائما فيها رجلٌ     :  ال يقال   واعلم أنه      (( :  رف تصرفه، قال سيبويه   وال يتص

فإنه مثله يف القياس،         :  أجعله مبرتلة راكبا مر زيد، وراكبا مر الرجلُ، قيل له         : قائل
ألنّ فيها مبرتلة مر، ولكنهم كرهوا ذلك فيما يكن من الفعل، ألنّ فيها وأخواا ال          

يس بفعل، ولكنهن أنزلن مرتلة ما يستغين به االسم من                يتصرفن تصرف الفعل، ول       
ومن مث صار مررت قائما برجلٍ ال         . فأجره كما أجرته العرب واستحسنت. الفعل
ولو حسن هذا     .  ، ألنه صار قبل العامل يف االسم، وليس بفعل، والعامل الباء           جيوز

))حلسن قائما هذا رجلٌ
)٢(.  

ان فعالً جاز تقدمي احلال وتأخريها، وإن كان                   يف أنّ العامل إن ك         املربد  ووافقه 
: شبه مجلة امتنع التقدمي، لتصرف الفعل وعدم تصرف الظرف واجلار وارور، قال        

 ) ا كان العامل يف احلال فعالً               ( ؛ لتصرف العامل فيها،        صلح تقدميها وتأخربها      فإذ
وإن   :  إىل أن قال     . . . . جاء زيد راكبا، وراكبا جاء زيد، وجاء راكبا زيد: فقلت

زيد يف الدار قائما، ويف         : ، وذلك قولككان العامل غري فعل مل تكن احلال إال بعده
))الدار قائما زيد، ويف الدار زيد قائما

)٣(.  
فقهما      ا و بن جين    و لتقدمي          ا ا ز  ا جو عدم  جلار            ،  يف  ا لظرف و ا تصرف  لعدم 

  .)٤(وارور
 جيوز تقدمي احلال على العامل سواء           ونسب أبو الربكات األنباري إىل الفراء أنه ال -٢

كان العامل فيه فعالً أو معىن فعل، ألنه يؤدي إىل أن يتقدم املضمر على املظهر، فإنه 
                               

يعرب النحويون عن اجلار وارور والظرف بشبه اجلملة، مث إن كثريا منهم تسامح فسمى اجلار وارور والظرف ) ١(
 . مجيعا ظرفا

 ٢/١٢٤الكتاب ) ٢(
 ٣٠٠/ ٤املقتضب ) ٣(
 ٢٠٥ه اللمع توجي) ٤(



  هل جيوز تقدمي احلال على صاحبها ارور حبرف؟: مساء األ: أوال
١٧  

، وقد تقدم عليه، وتقدمي          )  زيد  ( ضمري )  راكب   ( راكبا جاء زيد، ففي          :  إذا قال     
ل هو رأي فه. وهذا عكس ما يف كتابه معاين القرآن. )١(املضمر على املظهر ال جيوز

. آخر، أم أنّ كالم األنباري استنتاج من عموم رأي الكوفيني والفراء واحد منهم؟   
والنصب يف هذا املوضع قليل؛          ...((: ألنّ الفراء رآه قياسا على الرغم من قلته، قال

)) اهللا قائما فيها، ولكنه قياس           عبد :  ال يكادون يقولون        
ورآه مرة أخرى هو           .  ) ٢( 

ترفع السموات مبطويات إذا            )  والسموات مطويات بيمينه       : (ولهوق((: األجود، قال
رفع السموات بالباء اليت يف ميينه، كأنه                 )  مطويات   : ( ومن قال    .  رفعت املطويات      

واحلال    .  وينصب املطويات على احلال أو على القطع               .  والسموات يف ميينه       :  قال  
))أجود

)٣(.  
وإن كان متقدما يف        )  كبا را  ( ورد األنباري عليه بأنّ ذلك ليس بشيء ألنّ                   

وإذا كان كذلك جاز تقدميه، كقوله               .  اللفظ، إال أنه مؤخر يف املعىن والتقدير                
  8 )   ?  >  =  < عائدة إىل     )  نفسه ( فاهلاء يف     ،  ] ٦٧: طه [   ) ; 

إال إنه ملا كان يف تقدير التقدمي، واهلاء يف تقدير التأخري، جاز التقدمي،            ) موسى(
  .)٤(وهذا كثري يف كالم العرب

ونسب ابن احلاجب منعه، إىل أكثر البصريني، وذكر أنّ حجة من منعه أنه مل                               -٣
يوجد يف كالم العرب، وأنه ال ميكن محله على املرفوع واملنصوب وإن مل يسمع                                

ونسب   .  )٦(ولكنه أجاز الوجهني، ورجح املنع يف اإليضاح. )٥(لظهور الفرق بينهما
وملا ساق ابن عصفور بعض الشواهد،              . ) ٧( ابن عقيل مثل هذا القول إىل ابن هشام 

                               
 ١٩٢أسرار العربية ) ١(
  ١/٣٥٨معاين القرآن ) ٢(
 ٢/٤٢٥معاين القرآن ) ٣(
 ١٩٢أسرار العربية ) ٤(
 ١/٤٠٠أمايل ابن احلاجب ) ٥(
 ١/٣٣٠اإليضاح يف شرح املفصل ) ٦(
 ٢/٢١املساعد ) ٧(



  هل جيوز تقدمي احلال على صاحبها ارور حبرف؟: مساء األ: أوال
١٨  

ألنه ال يحفظ منه إال هذا وما ال بال له لقلته                (( : اعترض على قول األخفش، قائالً
))فال ينبغي أن يجاز ذلك قياسا على هذا القليل

)١(.  
زيد ضاحكًا : وعلّل ابن عصفور عدم جواز تقدمي احلال على عاملها ارور يف مثل -٤

زيد ضاحكًا مستقر     :  معىن الفعل، فكأنك قلت     ) ضاحكًا(امل يف يف الدار، ألنّ الع
يف الدار، ومل جيز ذلك يف احلال؛ ألنّ الباب يف املعىن أال تعمل إالّ يف ارورات                                     

وأما احلال فليست كذلك، ) يف(والظروف، ألنّ الظروف جمرورات يف التقدير بنية 
ا أعملت املعاين يف األحوال فعلى             ، ومل   زيد يف الدار يف ضاحك         :  قدير ليس  ألنّ الت

) يف ( التشبيه بالظروف من حيث هي فضلة مثلها منتصبة بعد متام الكالم على معىن    
فلما  .  زيد يف الدار يف حال أنه ضاحك: ال على تقديرها، ألنّ معىن اجلملة السابقة

ما كانت احلال مشبهة للظروف مبا تقدم، مل يتصرفوا فيها بالتقدمي على العامل ك                       
  .)٢(يعملون مع الفعل، ألنّ املشبه ال يقوى قوة ما شبه به

مررت راكبا بزيد، محالً على املرفوع واملنصوب قد غفل عن                       :  أنّ من جوز مثل -٥
الفرق بينهما؛ وهو أن احلال يف املعىن معمولة ملا عمل يف صاحبها، والعامل يف                             

فظي وعمل الفعل معنوي،       إال أنّ عمل اجلار ل         .  صاحبها هو الفعل واجلار مجيعا         
فينبغي أن يكونا عاملني يف احلال من حيث اللفظ واملعىن، إال أما هاهنا بالعكس                 

فكما ال جيوز تقدم زيد على الباء فكذلك ال               .  والعرب ال تقدم معمول اجلار عليه
  .)٣(جيوز تقدم فرعه الذي هو حاله ومعمول عامله على الباء

صاحبه، فحقه إذا تعدى لصاحبه بواسطة أن              تعلقه ب تعلق العامل باحلال ثان ل           أنّ   -٦
يتعدى إليه بتلك الواسطة، لكن منع من ذلك خوف التباس احلال بالبدل، وأنّ فعالً 
واحدا ال يتعدى حبرف واحد إىل شيئني، فجعلوا عوضا عن االشتراك يف الواسطة                 

  .)٤(التزام التأخري

                               
 ١/٣٤٣شرح مجل الزجاجي ) ١(
 ١/٣٤٢شرح مجل الزجاجي ) ٢(
 ١/٤٠٠أمايل ابن احلاجب ) ٣(
 ٢/٣٣٦شرح التسهيل ) ٤(



  هل جيوز تقدمي احلال على صاحبها ارور حبرف؟: مساء األ: أوال
١٩  

  .)١(إلضافةوعلّل بعضهم املنع محالً على حال ارور با -٧
زيد : وعلّل بعضهم املنع محالً على حالٍ عمل فيه حرف جر متضمن استقرارا حنو -٨

يف الدار متكئًا، فكما ال يتقدم احلال على حرف اجلر يف هذا وأمثاله، ال يتقدم عليه 
  .)٢(مررت ند جالسةً: يف مثل

الذي سقناه رد  ويف اخلالف. )٣(وحكى األنباري االتفاق على أنّ هذا التقدمي خطأ -٩
  .عليه

فقد  ( قوله  :  فإن قلت   (( :  وحاول املرادي أن يوفق بني النحويني وابن مالك بقوله                        - ١٠
دعوى مل يقم عليها دليل، إذ مل يرد نص بذلك، ألنّ اآلية اليت استدل ا                              )  ورد   

ظاهرها يدل على دعواه، واالحتمال يف بعضها                   :  قلت .  ويل  أواألبيات حمتملة للت       
))عدول عن الظاهر مع مساعدة القياسبعيد جدا، وال 

)٤(.  
  .)٥(أقروا أنّ تقدميه ضعيف مع جوازه -كابن مالك  -أنّ الذين قالوا باجلواز  - ١١
يف اآلية اليت استدلوا ا قد أعرا الزجاج على أا حال من الكاف يف          ) كافةً(أنّ  - ١٢

ساله فحذف   وأعرا الزخمشري صفة إلر          .  ، والتاء للمبالغة ال للتأنيث          )  أرسلناك (
  .فاآلية خمتلف يف إعراا فال تصح حجة. )٦(املوصوف وأُقيمت الصفة مقامه

  :)٧(ميكن تأويل كثري من الشواهد املذكورة - ١٣
  .ة، والشعر حمل الضرورات، أو مؤولةرما جاء يف األشعار فهو ضرو  ) أ(
حال من السموات، و         )  مطويات   ( وأما القراءات فإا شاذة ومع هذا، فإن        ) ب(

املستتر يف صلة      حال  )  خالصة  (  نيث              )  ما ( من  لعامل يف احلال، وتأ فهو ا
  .ألا واقعة على األجنة) ما(خالصة باعتبار معىن 

                               
 ٢/٣٣٦شرح التسهيل ) ١(
 ٢/٣٣٦شرح التسهيل ) ٢(
 ٢/٢١املساعد ) ٣(
 ١/٣٢٥توضيح املقاصد ) ٤(
 ٢/٢١املساعد ) ٥(
 ٢/٣٣٧شرح التسهيل ) ٦(
 ٢/٦٣٧، والتصريح ٢/٣٣٧، وشرح التسهيل البن مالك ١/٣٤٢شرح مجل الزجاجي البن عصفور : ينظر) ٧(



  هل جيوز تقدمي احلال على صاحبها ارور حبرف؟: مساء األ: أوال
٢٠  

  :)١(بأمور منها) ايزون مطلقًا(واستدل أصحاب املذهب الثاين 
))دليل املنع ولضعف، مساعاوإمنا حكمت باجلواز لثبوته ((: قال ابن مالك -١

)٢(.  
ن منع حجة فيها روح، وما يذكر من تأويل ما سمع من وليس مل((: وقال ابن عقيل -٢

ليه املصنف                  ، فاحلق ما ذهب إ ا بن مالك    ( ذلك متكلف جد لقلة     )  ا من الضعف 
))السماع

)٣(.  
  .)٤(أجازه ابن كيسان قياسا إذ كان العامل فيه الفعل يف احلقيقة -٣
À  (8  وبقراءة بعضهم لقوله -٤  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

É  È  Ç  Æ  Å Ä  Ã  Â  Á(   ]  ٦٧: مر الز [ .
وفضل . على احلال، وقد تقدمت على عاملها وهو اجلار وارور) مطويات(بنصب 

على احلال، وعلى القطع، واحلال              )  مطويات   ( وينصب   (( : الفراء إعراا حاالً، قال
)) أجوده

على نظم   )  مطويات   ( وقرئ    (( :  وأعرا الزخمشري حاالً كذلك، قال               .  ) ٥( 
ألرض ودخوهلا حتت                 ا لسموات يف حكم  ، ونصب       ا لقبضة على  )  مطويات   ( ا

))احلال
)٦(.  

لقوله          -٥ بعضهم  ة  ء ا بقر C ( 8  و  B  A  @ ?  > =

G  F  E  D( ]نصب  ]١٣٩: ألنعاما)ًعلى احلال، وقد        )  خالصة
ء مقيسا مع قلته، قال              .  تقدمت على عاملها الظريف         النصب يف هذا     (( :  ورآه الفرا

))نه قياسولكاهللا قائما فيها،  عبد: يكادون يقولون املوضع قليل، ال
)٧(.  

                               
 ١٢٧، وشرح ألفية ابن مالك البن الناظم ٢/٣٣٦، وشرح التسهيل البن مالك ٣/١٥ أمايل ابن الشجري) ١(
  ٢/٣٣٦وشرح التسهيل البن مالك ) ٢(
 ٢/٢٢، واملساعد ١/٣٤٢، وشرح مجل الزجاجي البن عصفور ١٠٣ديوان النابغة الذبياين ) ٣(
 ٢/٥٩شرح املفصل البن يعيش ) ٤(
 ٢/٤٢٥معاين القرآن ) ٥(
 ٤/١٠٩الكشاف ) ٦(
 ١/٣٥٨معاين القرآن ) ٧(



  هل جيوز تقدمي احلال على صاحبها ارور حبرف؟: مساء األ: أوال
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y (8 وبقوله  -٦  x  w v  u( ]حيث أعربت ، ]٢٨: سبأ)كافة (
  .)١()للناس(حاالً من 

  :وبقول النابغة الذبياين -٧
  )٢(فيهم ورهط ربيعة ابن حذارِ  أدراعهم حمقيبرهط ابن كوز 

  :وبقول طليحة بن خويلد -٨
  )٣(بقتل حبال فرغًافلن يذهبوا   فإن تك أذواد أصنب ونسوة

  :آلخروبقول الشاعر ا -٩
  )٤(بذكراكم حىت كأنكم عندي  عنكم بعد بينكم طراتسليت 

  :وبقول اآلخر - ١٠
  )٥(ء فيدعى والت حني إباء  تعرض املنية للمر غافالً

  :وبقول اآلخر - ١١
  )٦(الفراق فما إليك سبيلُ بك قد شغفت وإمنا حم مشغوفةً

  :وقول اآلخر - ١٢
ذلة وهو بادي ٧(ال نصرالديكم فلم يعدم والًء و  بنا عاذ عوف(  

  :وقول اآلخر - ١٣
  )٨(عليه شديدكهالً فمطلبها     إذا املرء أعيته املروءة ناشئًا

  :وقول كثري عزة - ١٤
  )٩(إــــا حلبيب حبيباإيلّ   لئن كان برد املاء هيمان صاديا

                               
 ٢/٣٣٧شرح التسهيل البن مالك ) ١(
 ١٠٣ديوان النابغة الذبياين ) ٢(
 ١/٤٢١، وشرح األمشوين ٢/٣٣٨شرح التسهيل البن مالك ) ٣(
 ١/٤٢٠، وشرح األمشوين ٢/٢١املساعد ) ٤(
 ٢/٣٣٨شرح التسهيل البن مالك ) ٥(
 ١/٤٢٢ ، وشرح األمشوين٢/٣٣٩شرح التسهيل البن مالك ) ٦(
 ١/٤٢٦، وشرح األمشوين ٢/٦٥٣التصريح ) ٧(
 ٢/٦٨شرح كافية ابن احلاجب ) ٨(
 ٢/٦٧، وشرح كافية ابن احلاجب ٢/٣٣٨شرح التسهيل البن مالك ) ٩(



  هل جيوز تقدمي احلال على صاحبها ارور حبرف؟: مساء األ: أوال
٢٢  

أنّ ارور باحلرف مفعول به يف املعىن، فال ميتنع تقدمي حاله عليه كما ال ميتنع                              - ١٥
 .هتقدمي حال املفعول ب

  
  :وقد رد بعض ايزين على اعتراضات املانعني مبا يأيت

وهذه شبه وختيالت ال تستميل إال من ال تثبت له، بل الصحيح جواز ((: قال ابن مالك
مررت ند جالسةً، وإمنا حكمت باجلواز لثبوته مساعا، ولضعف دليل                           :  التقدمي يف حنو     

))املنع
  :مث عدد بعض الشبه. )١(
y  ( 8   قوله  يف )  كافةً  (  -١  x  w  v  u (   ]ا     ] ٢٨:  سبأأعر ،

ملوصوف                              له فحذف ا لكاف، وأعرا الزخمشري صفةً إلرسا الزجاج حال من ا
حاالً من الناس، ألنّ         )  كافةً  ( وصحح ابن مالك إعراب          .  وأُقيمت الصفة مقامها       

  .)٢(األصل للناس كافة؛ أي مجيعا، بدليل أنّ العرب مل تستعمل كافة قط، إالّ حاالً
حاالً مفردا وال يعرف ذلك من             )  كافة  ( نّ قول الزجاج بين البطالن، ألنه جعل        أ -٢

غري حمل الرتاع، وجعله من مذكر مع كونه مؤنثًا، وال يتأتى ذلك إال جبعل تائه                                
للمبالغة وباب هذا مقصور على السماع، وهو ال يأيت غالبا إال مع أمثلة املبالغة                               

ليست منها لكوا على فاعلة، ) كافة(، و )٣(مهذارةنسابة، وعالّمة، وفروقة و: مثل
محلت على شاذ الشاذ؛ ألنّ حلاق تاء املبالغة ألحد ) راوية(فاعلة، وإن حملت على 

إنه شاذ الشاذ، واحلمل على الشاذ        : أمثلة املبالغة شاذ وملا ال مبالغة فيه أشد، فيقال
 .)٤(مكروه فكيف احلمل على شاذ الشاذ

  
بن هشام،           يلزمه تقدمي احلال احملصورة بـ                ورد عليه ا ، على   )  إال  ( بأنه 

، واألول ممتنع، والثاين            )  إىل  ( بالالم واألكثر تعديه بـ        ) أرسل(صاحبها، وتعدي 
                               

 ٢/٢٥٥، أمايل ابن الشجري ٢/٣٣٦شرح التسهيل ) ١(
 ٢/٣٣٧شرح التسهيل البن مالك ) ٢(
 لب والفراء أن اهلاء يف عالّمة وأمثاهلا للتأنيث ال للمبالغة يف الوصف، أن مذهب ثع٢/٢٥٦يف أمايل ابن الشجري ) ٣(

 الوصف
 ٢/٣٣٧شرح التسهيل البن مالك ) ٤(



  هل جيوز تقدمي احلال على صاحبها ارور حبرف؟: مساء األ: أوال
٢٣  

ليس ممتنعا   )  إالّ  ( وتعقبه خالد األزهري؛ بأنّ تقدمي احملصور بـ           . )١(خالف األكثر
، ) ٢( ب الفاعل    عند اجلميع، بل كيف يكون كذلك وقد ذكر ابن هشام نفسه يف با   

جتويز البصريني والكسائي، والفراء، وابن األنباري                        )  إالّ  ( يف املفعول احملصور بـ     
  .)٣(تقدميه على الفاعل

بالالم كثري فصيح   ) أرسل(ويدفع الثاين بأن خمالفة األكثر ال تضر؛ فإنّ تعدي 
ë ê (8 واقع يف الترتيل، كقوله   é  èç  æ  å( ]٧٩: النساء[.  

صفة، ومل تستعمله      )  كافةً  ( ي، فقول ال يلتفت له، ألنه جعل           وأما قول الزخمشر         -٣
العرب إال حاالً، وخالف القياس إذ جعله صفة موصوف حمذوف، ومل تستعمله                              

، وحق املوصوف املستغين بصفته أن يعاد ) إرساله(العرب مفردا وال مقرونا بالصفة 
ر إليه خبالف ذلك        ذكره مع صفته قبل احلذف، وأالّ تصلح الصفة لغريه، واملشا                      

  .)٤(فوجب اإلعراض عما أفضى إليه
  ) :مجهور الكوفيني(وأما أصحاب املذهب الثالث مذهب التفصيل 

مررت ضاحكةً بك، : جيوز الكوفيون تقدمي احلال على صاحبها، إذا كان مضمرا، مثل
إذا  : ة واحدة، هيومينعونه إذا كان ظاهرا مرفوعا كان، أو منصوبا، أو جمرورا، إالّ يف صور

جاء راكبا زيد، وال          :  كان صاحب احلال مرفوعا واحلال مؤخر عن العامل، فيجوزون                         
راكبا جاء زيد، وبعضهم جيوز أيضا تقدمي احلال على صاحبها املنصوب املظهر،                 : جيوزون

  .)٥(ضربت وقد جرد زيد: إذا كان احلال فعالً، مثل
احلال مظهرا وقدمت احلال عليه، أدى إىل اإلضمار           وعلّلوا ذلك أنه إذا كان صاحب

ا يعود على صاحب احلال املتأخر، وأما جتويزهم لتلك                                  الذكر، ألنّ يف احلال ضمري قبل 
جاء راكبا زيد، فعلّلوها لشدة طلب الفعل للفاعل، فكأنّ الفاعل                        :  الصورة الوحيدة وهي   

                               
 ٢/٦٣٨التصريح ) ١(
 ٢/٢٩٠التصريح ) ٢(
 ٢/٦٣٨التصريح ) ٣(
 ٢/٣٣٧شرح التسهيل البن مالك ) ٤(
 ٢/٢١، واملساعد ٢/٦٦شرح كافية ابن احلاجب ) ٥(



  حبها ارور حبرف؟هل جيوز تقدمي احلال على صا: مساء األ: أوال
٢٤  

وقد رد عليهم بأنّ الدليل           .  ) ١( قبل الذكر   ويل الفعل، واحلال ويل الفاعل، فال يكون إضمار 
 -يف داره زيد، فلو كان ارتفاع زيد بالظرف                     : على بطالن ما قالوه، إمجاعهم على جواز

مل جتز املسألة ألنّ فيها إضمارا قبل الذكر إذ الظرف قد وقع يف مرتبته فلم                    -كما يقولون 
  .)٢("جيز أن ينوى به التأخري
  ) :ذهب الرابعامل(وأما مذهب األخفش 

  :زيد قائما يف الدار، لسببني: فقد أجازه األخفش بشرط تقدم املبتدأ على احلال يف مثل
أن ذلك مبين على رأيه يف قوة الظرف حىت جاز أن يعمل يف الظاهر بال اعتماد؛                           -١

  .)٣(يف الدار زيد: يف مثل
كال تقدمي،    وألنّ احلال وقعت بني جزأين، أحدمها حمتاج إىل اآلخر، فتقدميها                             -٢

  :)٤(ويؤيد رأيه قول الفرزدق
  )٥(أم هل أبوك مدعدعا كعقال  أبنو كليب مثل آل جماشعٍ

الناظم أنّ ما ذهب إليه األخفش قد وجد يف كالم العرب ولكنه ال حيبذ                                   وأقر ابن 
وال شك أن مثل هذا قد وجد يف كالمهم ولكن ال ((: القياس عليه لعدم تصرف العامل، قال

ن يقاس عليه ألنّ الظروف املضمنة استقرارا مبرتلة احلروف يف عدم التصرف، فكما            ينبغي أ
وما جاء    .  ال جيوز تقدمي احلال على العامل احلريف كذا ال جيوز تقدميها على العامل الظريف                  

  :ومن شواهده قول الشاعر. منه مسموعا يحفظ وال يقاس عليه
))ربيعة بن حذار فيهم ورهط  رهط ابن كوز حمقيب أدراعهم 

)٦(.  
قائما زيد فيها أو زيد : والفرق بني مذهيب سيبويه واألخفش، هو أنّ سيبويه مينع مثل

بينما مينع األخفش األوىل، وجييز الثانية؛ ألنّ احلال . قائما فيها، ألنّ العامل غري متصرف
  .)١(وقعت بني جزأين، أحدمها حمتاج إىل اآلخر، فتقدميها كال تقدمي

                               
 ٦٧ -  ٦٦شرح كافية ابن احلاجب ) ١(
 ٢/٥٨شرح املفصل البن يعيش ) ٢(
 ٢/٦٣شرح كافية ابن احلاجب ) ٣(
 ٥٥٦ديوان الفرزدق ) ٤(
  ٢٠٦توجيه اللمع : ينظر) ٥(
 ١٣٠شرح ألفية ابن مالك البن الناظم ) ٦(



  هل جيوز تقدمي احلال على صاحبها ارور حبرف؟: مساء األ: أوال
٢٥  

أنه يصحح جواز تقدمي حال ارور               -يف صدر املوضوع       -فقد رأينا      ابن عادلا أم
  :حبرف اجلر عليه مطلقًا، واكتفى باالستدالل بقول الشاعر

  بقتل حبال فرغًافلن يذهبوا   فإن يك أذواد أصنب ونسوة
وهو ذا ينضم إىل مذهب األقلية؛ مذهب بعض الكوفيني وابن كيسان، وأيب علي                               

إن . وهو اختيار له ما يسوغه كما سنرى. ، وابن برهان، وابن ملكون، وابن مالكالفارسي
  .شاء اهللا

  :الترجيح
  :لألسباب التالية رجحان مذهب ايزينقد تبين للباحث 

أنّ قول بعض املانعني أنه ال يوجد يف كالم العرب، يدحضه الواقع من كثرة  -١
  .الشواهد، وإمنا اخلالف يف تعليله

ل بأنّ كل تلك الشواهد الكثرية ضرورة مما ال يقبل، وقد جوز النحاة أو أنّ القو -٢
  .منعوا بالبيت والبيتني

  :يف قول الشاعر) مشغوفةً(من الصعب قبول القول أنّ  -٣
غفتقد ش مشغوفةً بك  مفما إليك سبيلُ وإمنا ح الفراق  

: س أصلها مررت ضاحكًا بزيد، أنه لي          :  بك مشغوفة، ويف حنو: ليس أصلها
  .وإمنا تقدم العرب وتؤخر ألسباب بالغية. مررت بزيد ضاحكا

إذا ثبت حقيقة وجود هذه الصورة وثبت أنّ االختالف يف تعليلها فحسب، وإنّ  -٤
هذه التعليالت يف الواقع بسبب القواعد العامة اليت وضعها النحاة وجرت إىل مثل 

  . كالم العربهذه املنع، فينبغي أال يلتفت هلا عند ثبوا يف
يف اآلية الكرمية حاالً فقد رأينا التخبط يف إعراا هروبا ) كافة(إذا مل تعرب مثل  -٥

من بعض اإللزامات لبعض القواعد، مث إم يقعون يف حمظورات أخرى مل ينتبهوا هلا 
)واهللا أعلم) . كما مر.  

                               
  ٢٠٦توجيه اللمع : ينظر) ١(



  )إياي(األقوال يف إعراب : مساء األ: أوال
٢٦  

  )إياي(األقوال في إعراب 

  :قوله تعاىل يف) إياي(عند إعرابه  قال ابن عادل

 )   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @   L  K( 
  ]٤٠ :البقرة[

منفصل، وقد عرف ما فيه يف الفاحتة، ونصبه بفعل حمذوف                  منصوبضمري ) إياي((( 
ألن تقديره     ،  وإمنا قدرته متأخرا فيه          ،  وإياي ارهبوا فارهبون  : يفسره الظاهر بعده، والتقدير

))قدره كذلك بعضهمكان النفصاله، وإن حيسن  المتقدما عليه 
)١(.  

أشهرها كسر اهلمزة وتشديد الياء ومنها فتح اهلمزة وإبداهلا هاء،  )٢(عدة لغات) إيا(يف 
، وذكر السيوطي أنّ فيها         )٣(وفيها بعض القراءات الشاذة. وختفيفها) هياك(مع تشديد الياء 

  .)٤(سبع لغات قرئ ا
  :عدة مذاهبإىل  )٦(وأخواا، ) إيا(حول )٥(وتباينت آراء النحاة

ضمري، ولواحقه؛ الياء، والكاف، واهلاء، ضمائر أيضا وهو مضاف                            )  إيا: (مذهب اخلليل
، ) ٩( ، واملازين      ) ٨( ، واختاره املربد         ) ٧( إليهما، وال يعلم ضمري أضيف غريه، وقال به األخفش          

  .)١٠(وابن كيسان، واحتج له ابن مالك
                               

  ٢/١٢اللباب يف علوم الكتاب) ١(
  ١/٢٦، وتفسري ابن كثري ١/٧٤ملصون ، والدر ا١/١٦معاين القرآن لألخفش : ينظر) ٢(
  ١/٩، والتبيان يف إعراب القرآن ٢/٩٣١، وارتشاف الضرب ١/١٤٦، وتفسري القرطيب ٣٩احملتسب ) ٣(
  ١/٢١٣مهع اهلوامع ) ٤(
  ٤٩٢اجلىن الداين ) ٥(
  . ألفاظه ضمري النصب املنفصل اثنا عشر، وهي إياي وإيانا وإياك وفروعه وإياه وفروعه) ٦(
 ١/٧٣، وشرح األمشوين على ألفية ابن مالك ١/١٤٤، وشرح التسهيل ١/٣١٣صناعة اإلعراب سر ) ٧(
  ٢/٦٩٥، واإلنصاف ١/١٠مشكل إعراب القرآن ) ٨(
 ١/٣١٣سر صناعة اإلعراب ) ٩(
  ١/٧٣، شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ١/١٤٤شرح التسهيل ) ١٠(



  )إياي(األقوال يف إعراب : مساء األ: أوال
٢٧  

لواحقه حروف تبني أحوال الضمري من تكلم وخطاب،                   ضمري، و  )  إيا: ()١(مذهب سيبويه
، ) ٦( ، والزخمشري      ) ٥( ، وابن جين     )٤(، والفارسي)٣(، واألخفش)٢(واختاره ابن السراج. وغيبة

  .)١٠(، والسيوطي)٩(، واألنباري)٨(، وابن هشام)٧(، وأبو حيان)٦(والزخمشري
لتفصل عن دعامة، تعتمد عليها اللواحق، وهذه اللواحق هي الضمائر، ) إيا: (مذهب الفراء

ك أكرم، بل : أكرمك، عندما تريد أن تقدم املفعول به، ال تقول: أي يف مثل قولك. املتصل
. إياك أكرم      :  ، فتقول) إيا(الكاف وأمثاله من الضمائر حيتاج إىل دعامة وهذه الدعامة، هي 

  .)١٢(، واختاره الرضي)١١(ووافقه ابن كيسان من البصريني
ووافقه     .  ر مبهم، ولواحقه ضمائر جمرورة بإضافته إليها               اسم ظاه   )  إيا  : ( مذهب الزجاج      

  .)١٣(السريايف
، وكذلك     ) ١٤( بكماله اسم واحد مضمر، ونسبه إليهم مكي     ) إياك: (مذهب أكثر الكوفيني

  .)١٦(، والسيوطي)١٥(العكربي

                               
  ٣/١٠١املفصل البن يعيش ، وشرح ٤٩٢، ١٤٠، واجلىن الداين ٢/٣٥٥الكتاب ) ١(
  ٢/١١٧األصول يف النحو ) ٢(
  ١/٢١٢، ومهع اهلوامع ٢/٩٣٠، وارتشاف الضرب ١/٣١٤، سر صناعة اإلعراب ٢/١٨٩اخلصائص ) ٣(
  ١/٢١٢، مهع اهلوامع ١/٣١٧، سر صناعة اإلعراب ٣٠املسائل العضديات ) ٤(
  ١/٣١٧سر صناعة اإلعراب ) ٥(
  ٣/٩٨، وشرح املفصل ١/٦٠الكشاف ) ٦(
  ٢/٩٣٠، أو ارتشاف الضرب ١/١٣٩، مل يرجح أبو حيان أي رأي يف تفسريه ١/٢١٢مهع اهلوامع  )٧(
  ٢٤٠مغين اللبيب ) ٨(
  ٤٣، البيان يف إعراب غريب القرآن ٢/٧٠٢اإلنصاف  )٩(
  ١/٢١١مهع اهلوامع  )١٠(
  ١/١٠، ومشكل إعراب القرآن ٣/٢٨شرح كافية ابن احلاجب  )١١(
  ٣/٢٨حلاجب شرح كافية ابن ا )١٢(
  ٣/٢٨شرح كافية ابن احلاجب  )١٣(
  ١/١١مشكل إعراب القرآن ) ١٤(
  ١/١٠التبيان يف إعراب القرآن ) ١٥(
  ١/٢١٢مهع اهلوامع ) ١٦(



  )إياي(األقوال يف إعراب : مساء األ: أوال
٢٨  

  :األدلة واملناقشة
و مضاف  ضمري، ولواحقه؛ الياء، والكاف، واهلاء، ضمائر أيضا وه          ) إيأ(، اخلليل عند

هذا قول اخلليل،       (( :  إليهما، وال يعلم ضمري أضيف غريه، قال سيبويه بعد شرح رأي اخلليل
وهو يف هذا غري حسنٍ يف الكالم، ألنه يريد إنه إياك لقيت، فترك اهلاء، وهذا جائز يف                                     

))الشعر
الً لو أنّ رج: وقال اخلليل((: وقال سيبويه أيضا ويف كالمه توضيح ملذهب اخلليل. )١(

: وحدثين من ال أم عن اخلليل     . إياك نفِسك مل أُعنفه، ألنّ هذه الكاف جمرورة: الً قالرج
))إذا بلغ الرجل الستني فإياه وإيا الشواب: أنه مسع أعرابيا يقول

)٢(.  
هذا ليس بتصريح قولٍ وال حمض إجازة، وإمنا قاسه ((: وانتقد ابن جين هذا املذهب قائالً

فإياه وإيا الشواب، ولو كان ذلك قويا يف نفسه، وسائغا يف رأيه، ملا : وهلمعلى ما مسعه من ق
إنك يف هذا عندي : قام زيد، فرفع زيدا بفعله: يف قول من قال: مل أعنفه، كما ال يقال: قال

أصبت ووافقت صحيح كالم العرب الذي ال معدل عنه، أو كالم : غري معنف، وإمنا يقال له
) هذا حنوه     وليس هذا النقد مبستغرب من رجلٍ أغرق يف القياس ورمبا فضله يف بعض                            .   )

وأما موقف اخلليل فإنه موقف تردد بني احترام السماع، واألخذ                             .  األحيان على السماع        
  .بالقياس

وقد وصف هذا املذهب         .  ) ٣( واحتج هلذا املذهب ابن مالك، وذكر أنه اختيار األخفش    
، وألنّ الغرض من اإلضافة إمنا هو التعريف )٥(ائر ال تضاف، ألنّ الضم)٤(بالضعف، والشذوذ

التعريف والتخصيص والضمري أعرف املعارف فال حيتاج إىل ذلك، وألنّ استدالهلم بقول                                 
  .)٦(إذا بلغ الرجل الستني فإياه وإيا الشواب، هو من الشاذ: العرب
  

من تكلم   ضمري، ولواحقه حروف تبني أحوال الضمري                )  إيا  ( فـ  :  وأما عند سيبويه     

                               
 ٢/٣٥٧الكتاب ) ١(
 ١/٢٧٩الكتاب ) ٢(
  ١/٧٣، شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ١/١٤٤شرح التسهيل ) ٣(
  ١/١٠مشكل إعراب القرآن ) ٤(
  ٢/٦٩٦، اإلنصاف ١/١٠، التبيان يف إعراب القرآن ٣/٢٨ة ابن احلاجب شرح كافي) ٥(
  ١/٣١٤سر صناعة اإلعراب ) ٦(



  )إياي(األقوال يف إعراب : مساء األ: أوال
٢٩  

 كما   مواقعها     إيا    تقع   ال   اليت    اإلضمار     عالمات     تستحكم   ومل  (( :  قال  .  وخطاب، وغيبة      
 من   املتكلم، وال       قبل   به   بدأت     إن    ضربكَين   من   عجبت   يقال    الفعل، ال      يف   استحكمت 

 احلروف     هذه    تستحكم   ومل    عندهم    هذا    قبح   فلما .  القريب     قبل   بالبعيد    بدأت إن ضريك
 ال  الذي     املوضع    يف   مبرتلتها    لذلك    املوضع    هذا  يف عندهم إيا رتصا املوضع هذا يف عندهم

))احلروف هذه من شيء فيه يقع
، ) ٤( ، والفارسي     ) ٣( ، واألخفش     ) ٢( واختاره ابن السراج         . )١(

. ) ١٠( ، والسيوطي     ) ٩( ، واألنباري       ) ٨( ، وابن هشام )٧(، وأبو حيان)٦(، والزخمشري)٥(وابن جين
) أَنْ  ( ، فإنّ الضمري عندهم   ) أنت( :وهو جارٍ على مذهب البصريني يف مثل. )١٠(والسيوطي

ولذا يقال إن هذا مذهب أكثر              .  ) ١١( فقط وما بعده حرف دال على التكلم أو اخلطاب                   
مثل األلف والنون        )  إيا  ( والقياس أن يكون         (( :  ورآه ابن السراج هو القياس، قال  . البصريني

ألمساء املبهمة وسائر االسم، وما بعدها للخطاب، ويقوي ذلك أنّ ا) إيا(، فيكون ) أنت(يف 
أنت، فأما ارور فليست : مع ما يتصل ا كالشيء الواحد حنو) إيا(املكنيات ال تضاف، و 

له عالمة منفصلة، ألنه ال يفارق اجلار وال يتقدم عليه، ومجيع املواضع اليت يقع فيها املنفصل 
)) صل كالظاهرال يقع املتصل، واملوضع الذي يقع فيه ال يقع املنفصل، ألنّ املنف

واحتج    .  ) ١٢( 
  .)١٣(له ابن جين، ورجحه

هذا املذهب ولكنه نسبه         -بعد أن استعرض وانتقد خمتلف األقوال  -ورجح ابن جين 
                               

  ٢/٣٥٨الكتاب ) ١(
  ٢/١١٧األصول يف النحو ) ٢(
  ١/٢١٢، ومهع اهلوامع ٢/٩٣٠، ارتشاف الضرب ١/٣١٤، سر صناعة اإلعراب ٢/١٨٩اخلصائص ) ٣(
  ١/٢١٢، مهع اهلوامع ١/٣١٧ ، سر صناعة اإلعراب٣٠املسائل العضديات ) ٤(
  ١/٣١٧سر صناعة اإلعراب ) ٥(
  ٣/٩٨، شرح املفصل ١/٦٠الكشاف ) ٦(
  ٢/٩٣٠، أو ارتشاف الضرب ١/١٣٩، مل يرجح أبو حيان أي رأي يف تفسريه ١/٢١٢مهع اهلوامع ) ٧(
  ٢٤٠مغين اللبيب ) ٨(
  ٤٣، البيان يف إعراب غريب القرآن ٢/٧٠٢اإلنصاف ) ٩(
  ١/٢١١ع مهع اهلوام) ١٠(
  ٢/٦٩٦اإلنصاف ) ١١(
 ٢/١١٧األصول يف النحو ) ١٢(
  ١/٣١٧سر صناعة اإلعراب ) ١٣(



  )إياي(األقوال يف إعراب : مساء األ: أوال
٣٠  

فقد صح إذن مبا أوردناه سقوط هذه األقوال، ومل                  ((: لألخفش، ومل جير ذكر لسيبويه، قال
اسم مضمر،   )  إياه   ( إنّ   :  احلسن يبق هنا قول جيب اعتقاده، ويلزم الدخول حتته غري قول أيب

وإنّ الكاف بعده ليست باسم، وإمنا هي للخطاب مبرتلة كاف ذلك، وأرأيتك، وأبصرك                                   
               جاءكوالن ، ا وليسك عمر ، ا زيد ( (

باألصالة     -ونسب ابن يعيش هذا الرأي لسيبويه              .  ) ١( 
شكل عليه  ويعزى هذا القول إىل أيب احلسن األخفش إال أنه أ         ((: مث قال -وبالشك لألخفش

فقال مبهمة بني الظاهر واملضمر وقد قامت الداللة على أنه اسم مضمر مبا فيه مقنع ) إيا(أمر 
وشبهها بالتنوين وتاء التأنيث وياءي النسبة من حيث كانت حروفًا دالةً على أحوال يف                                 

كلم على أعداد املضمرين واحلضور والغيبة واملت           ) إيا(االسم كما دلت احلروف الواقعة بعد 
))فيه مثلها من هذه اجلهة وخلوها من معىن االمسية فاعرفه

)٢(.  
  

دعامة، تعتمد عليها اللواحق، وهذه اللواحق هي الضمائر،     ) إيا(، فإنّ وأما عند الفراء
: أكرمك، عندما تريد أن تقدم املفعول به، ال تقول                : أي يف مثل قولك. لتفصل عن املتصل

: ، فتقول) إيا(لضمائر حيتاج إىل دعامة وهذه الدعامة، هي ك أكرم، بل الكاف وأمثاله من ا
، واُنتقد هذا املذهب بأنّ )٤(، واختاره الرضي)٣(ووافقه ابن كيسان من البصريني. إياك أكرم

، ) ٦( ونسب األنباري هذا املذهب إىل الكوفيني                 .  ) ٥( بأنّ االسم ال يسوغ أن يكون دعامة              
  .ويبدو أنه خاص بالفراء

ووافقه . )٧(اسم ظاهر مبهم، ولواحقه ضمائر جمرورة بإضافته إليها) اإي(وعند الزجاج، 
) إيا  ( إنّ   :  ق اسحإ وأما قول أيب        (( :  ، وانتقد هذا املذهب، فقال ابن جين             )٨(ووافقه السريايف

                               
 ١/٣١٧سر صناعة اإلعراب ) ١(
 ٣/١٠١شرح املفصل ) ٢(
  ١/١٠، ومشكل إعراب القرآن ٣/٢٨شرح كافية ابن احلاجب ) ٣(
  ٣/٢٨شرح كافية ابن احلاجب ) ٤(
  ٤٩٣اجلىن الداين ) ٥(
  ٢/٦٩٥الف اإلنصاف يف مسائل اخل) ٦(
 ١/٣١٤وسر صناعة اإلعراب : ، وينظر١١-  ١/١٠معاين القرآن وإعرابه ) ٧(
  ٣/٢٨شرح كافية ابن احلاجب ) ٨(



  )إياي(األقوال يف إعراب : مساء األ: أوال
٣١  

)) مبظهرٍ كما زعم    )  إيا  ( اسم مظهر خص اإلضافة إىل املضمر، ففاسد أيضا، وليس                  
مث .  ) ١( 

ا ما خص بنوع واحد من اإلعراب وهو النصب                   استدل على فساده بأنه لو كان امسا ظاهر
قالوا وال يعلم . )٢(وحنومها على نوع من اإلعراب وهو الرفع) أنت(و ) أنا(كما اقتصروا بـ 

ذات مرة، وذا صباح،           :  يعلم اسم مظهر اقتصر به على النصب البتة، إال ما كان ظرفًا مثل     
ظرفًا وال مصدرا     ) إيا(، ولبيك، وليس سبحان اهللا، ومعاذ اهللا: وحنوها، وبعض املصادر مثل

  .)٣(فيلحق ا
، )٤(بكماله اسم واحد مضمر، ونسبه إليهم مكي) إياك( وأما عند أكثر الكوفيني، فإنّ

إنه ليس    :  ، وانتقد ابن جين هذا املذهب، وقال  )٦(، والسيوطي)٥(، وكذلك العكربي)٤(مكي
) إياها(، و ) إياه: (قول فيهوال يعرف اسم مضمر يتغري آخره، فت: وقال مكي. )٧(ليس بقوي

وهذا بعيد ألن هذا االسم خيتلف آخره           : وقال العكربي. )٨(، غري هذا) إياكم(، و ) إياها(
  .)٩(ونسبه األنباري إىل بعض الكوفيني. حبسب اختالف املتكلم واملخاطب والغائب

  
بكماله اسم ظاهر مبهم، نقل ابن يعيش أنه حكي عن ابن          ) إياك(وهناك رأي وهو أنّ 

وهو   :  ، ومل ينسباه ألحد، قال عنه العكربي       )١٢(، واملرادي)١١(، وذكره العكربي)١٠(يسانك
حكاه بعضهم    :  بعيد، إذ ليس يف األمساء ما يتغري احلرف منه لتغري املعاين، وقال عنه املرادي        

                               
 ١/٣١٦سر صناعة اإلعراب ) ١(
  ١/٣١٧سر صناعة اإلعراب ) ٢(
  ١/٢٠٤، واإليضاح العضدي ٢٢٧-١/٢٢٦الكتاب ) ٣(
  ١/١١مشكل إعراب القرآن ) ٤(
  ١/١٠رآن التبيان يف إعراب الق) ٥(
  ١/٢١٢مهع اهلوامع ) ٦(
 ١/٣١٥سر صناعة اإلعراب ) ٧(
  ١/١١مشكل إعراب القرآن ) ٨(
  ٢/٦٩٥اإلنصاف ) ٩(
  ٣/١٠٠شرح املفصل ) ١٠(
  ٢/٤٨٠اللباب يف علل البناء واإلعراب ) ١١(
  ٤٩٣اجلىن الداين ) ١٢(



  )إياي(األقوال يف إعراب : مساء األ: أوال
٣٢  

. بني الظاهر واملضمر       )  يعين إياك    ( إنه   :  وهو غريب، وذكر السيوطي أنّ ابن درستويه قال                 
  .)١(ن الذي قبلهوهذا أغرب م

وعلى كل حال فقد رأينا تضاربا يف نسبة بعض هذه اآلراء إىل أصحاا، ويف حتريرها، 
وهذا قد يكون راجعا إىل أنّ أحد العلماء له رأيان يف املسألة، أو أنه رجع عن رأيه األول أو 

  .الثاين، أو أنّ الناقل قد توهم أو أخطأ يف النسبة
، وذهب أبو عبيدة إىل أا مشتقة، وقد              )٢(ذاهب ليست مشتقةعلى اختالف امل) إيا(و

وذكر    .  ) ٣( عارضه بعض النحاة وأمه لذلك، بالضعف يف النحو وإن كان إماما يف اللغة                             
  .)٤(املرادي أنه على القول بأا مشتقة فيها أقوال مل يرها تستحق الذكر

قام أنا،     :  وال تقول    .  قمت  : تقول  .  وإذا قدرت على الضمري املتصل، مل تأت باملنفصل
  .)٥(ألنك تقدر على التاء

وأخواا ضمائر نصب منفصلة فال يصار إليها إال عند عدم إمكانية                      )  إيا  ( وحيث إنّ     
رأيتك، وال      :  رأيت إياك، وأنت تقدر أن تقول : استعمال ضمائر النصب املتصلة، فال تقول

  :)٦(جييء إال يف ضرورة الشعر، قال الراجز
تقطع األراكا أتتك عنس  

  )٧(إليك حىت بلغت إياكا
  :يريد، حىت بلغتك، وقال أمية بن أيب الصلت
  )٨(إياهم األرض يف دهر الدهارير  بالوارث الباعث األموات قد ضمنت

أصلها نعبدك فلما قدم املفعول         ،  إياك نعبد      :  ويف مثل قوله تعاىل      .  تهمنأي قد ضم   
  .، وجوبا) اكإي(لالختصاص أبدل بضمري النصب املنفصل 

                               
  ١/٢١٢مهع اهلوامع ) ١(
  ٢/٩٣١ارتشاف الضرب ) ٢(
  ١/١٤٠حر احمليط ، الب٤٩٣اجلىن الداين ) ٣(
 ٤٩٤اجلىن الداين ) ٤(
  ١٦٢، واللمع يف العربية ١/٣٩٦، واملقتضب ٢/٣٥٥الكتاب : ينظر) ٥(
 . نسب يف كتاب سيبويه حلميد األرقط) ٦(
 ٢/٦٩٩، واإلنصاف ١/٥٨، وأمايل ابن الشجري ١/٣٠٧، واخلصائص ٢/٣٦٢الكتاب ) ٧(
 . دح فيها يزيد بن عبد امللك، ويهجو يزيد بن املهلب، من قصيدة مي٢٣٢هذا البيت يف ديوان الفرزدق ) ٨(



  )إياي(ألقوال يف إعراب ا: مساء األ: أوال
٣٣  

ضمري )  إياي   ( فقد قدر النحاة     ، ٤٠ وإياي فارهبون: وأما آية البقرة، وهي قوله تعاىل
وإياي ارهبوا فارهبون، وقدر : نصب منفصل مفعوالً به مقدما لفعل حمذوف مقدر، والتقدير

ف لداللة     ، وحذ )١(متأخرا وجوبا ألنه لو تقدم لوجب اتصاله، ولقيل يف غري القرآن ارهبوين
وقد أوجب أبو حيان هذا اإلعراب، وام ابن عطية بالذهول عن القاعدة                                 .  ما بعده عليه  

وقال اهللا ال تتخذوا إهلني اثنني              :  ، وهي قوله تعاىل      ٥١النحوية، حينما قدره يف آية النحل   
( :  قال  ،  إمنا هو إله واحد فإياي فارهبون                فارهبوا إياي       :  منصوب بفعل مضمر تقديره       (

)). .)٢(وافارهب
ورمبا قال أبو حيان ذلك ألن ابن عطية قدره يف آية البقرة السابقة بعكس . )٣(

( :  بعكس ذلك، قال       وإياي ارهبوا فارهبون،             :  وهو منصوب بإضمار فعل مؤخر تقديره            (
وامتنع أن يقدر مقدما ألن الفعل إذا تقدم مل حيسن أن يتصل به إال ضمري خفيف فكان                               

))جييء، وارهبون
  .)٥(ل ذا التقدير الذي أنكره أبو حيان بعض املعربني كالعكربيوقد قا. )٤(

  .)٥(كالعكربي
قال  لوجود الواو، والفاء فيها، وقد                 ،  إياك نعبد    :  وهذه اآلية ختتلف عن آية الفاحتة    

بسبب اإلضمار    ، ]٥: الفاحتة[ إياك نعبد وهو أوكد يف إفادة االختصاص من : الزخمشري
: زيدا فاضرب، وذكر ابن السراج يف مثل            : مثال النحاةوالتفسري، وآية البقرة السابقة تشبه 

ا منصوب بـ                ا اضرب، أنّ زيد زيد )  ا قالوا           )  اضربا بفعل      :  ، وذكر أنّ قومتنصب زيد
إنّ األمر      :  زيدا فاضرب، وقالوا          :  مضمر، ودليلهم على ذلك أنك تدخل فيه الفاء، فتقول                

ار، والذين جييزون التقدم حيتجون بقول                 والنهي ال يتقدمهما منصوما، ألنّ هلما االستصد       
، وألنه ال يكون الفعل فارغًا وقد             ) امرر(إنّ الباء متعلقة بـ : العرب، بزيد امرر، ويقولون

  .)٦(تقدمه مفعوله
زيدا   :  واختلف النحاة يف الفاء الداخلة على الفعل املقدم معموله يف األمر والنهي حنو                     

                               
  ١/٤٢مشكل إعراب القرآن ) ١(
  ١٠٩٩احملرر الوجيز ) ٢(
  ٥/٤٨٥البحر احمليط ) ٣(
  ٨١احملرر الوجيز ) ٤(
  ٤٩التبيان يف إعراب القرآن ) ٥(
  ٢/١٧٢األصول يف النحو ) ٦(



  : مساء األ: أوال
٣٤  

  .إىل رأيني، اي فارهبونوإي و، ثيابك فطهر فاضرب، و
  .)٣(، وابن جين)٢(، ومن هؤالء، الفارسي)١(ذهب قوم إىل أا زائدة: األول

تنبه فاضرب زيدا، مث        :  ، وأنّ األصل      ) ٤( ذهب آخرون إىل أا عاطفة، كأيب حيان                 :  الثاين   
 حذفت تنبه فصار فاضرب زيدا، فلما وقعت الفاء صدرا قدموا االسم إصالحا للفظ، وإمنا         

بإضمار فعل، ألنه أمر،         )  إياي   ( دخلت الفاء لتربط هاتني اجلملتني، واختار مكي انتصاب         
زيد فاضربه؛ ألنّ       :  ؛ أي على االبتداء واخلرب، وقال إنه مبرتلة قولك   ) أنا فارهبون( وجوز و

  .)٥()اضربه( كاهلاء يف) فارهبون(الياء احملذوفة من 
الكرمية ضمري منصوب بفعل حمذوف يفسره            يف اآلية    )  إياي   ( أنّ    واختار ابن عادل         

إياي ارهبوا فارهبون، ومل يتشدد يف ذلك كأيب حيان، بل رأى أنّ                               :  الظاهر بعده، وقدره
: تقديره متقدما ال حيسن، النفصاله، وذكر أن بعضهم قدره كذلك، ورمبا كان يقصد بقوله

ه عن ابن عطية، بعد عرض والدليل على عدم تشدده يف هذه املسألة دفاع. بعضهم، العكربي
  ) .أول املوضوع(كالم أيب حيان، كما هو يف نصه 

يف آييت البقرة،       )  إياي   ( يف عدم التشدد، ألنّ           -فيما أحسب     –واحلق مع ابن عادل          
: ، لوجود حريف العطف فيها أي الواو، والفاءإياك نعبد : والنحل، ليست مثل آية الفاحتة

فسرين كالم كثري وتقديرات متعددة، فاجلزم بواحد دون                      ، وللنحاة وامل   ) وإياي فارهبون(
وقد ذكر أبو حيان نفسه احتماالً ارتضاه، يتفق مع تقدير . إبداء أدلة واضحة مقنعة؛ فيه نظر

معموالً لفعل    )  إياي   ( وعلى هذا التقدير األخري ال يكون              (( :  ابن عطية، قال بعد أن ذكره            
))إخل. . . حمذوف بل معموالً هلذا الفعل امللفوظ به

  .واهللا أعلم. )٦(

  

                               
  ١/١٢٤معاين القرآن لألخفش ) ١(
  ١٢٨اجلىن الداين ) ٢(
  ١/٢٦٠سر صناعة اإلعراب  )٣(
  ١/٣٣١البحر احمليط ) ٤(
  ١/٤٢مشكل إعراب القرآن ) ٥(
  ١/٣٣١البحر احمليط ) ٦(



  ( )وحنوه من الصرف ) سليمان(علة منع : مساء األ: أوال
٣٥  

  )١(ونحوه من الصرف ) سليمان(علة منع 

  :يف قوله تعاىل) سليمان(عند إعرابه  ابن عادلقال 
)+ * )  ]١٠٢: البقرة[ )! " # $ % & ' ) 

وفيه   ((: وقال أبو البقاء رمحه اهللا تعاىل. علم أعجمي، فلذلك مل ينصرف) سليمان( و(( 
، وهذا إمنا يثبت بعد دخول االشتقاق فيه، ((لتعريف واأللف والنون العجمة وا: ثالثة أسباب

))..))وقد تقدم أما ال يدخالن يف األمساء األعجميةوالتصريف حىت تعرف زيادا، 
 )٢(.  

كأمحد وإبراهيم ) : أو علتني( سببنياالسم الذي ال ينصرف هو ما امتنع تنوينه، ل
العلمية ومعها شيء : فاألول. ة سببني، كصحراء ومساجدإخل أو لسبب مبرتل. . وعمران

آخر كوزن الفعل أو العجمة أو زيادة األلف والنون وغريها، وأما السبب الذي مبرتلة سببني 
وزاد ابن . فهو انتهاء االسم بألف التأنيث املمدودة ومثلها املقصورة، وصيغة منتهى اجلموع

سكران سكرى، وانتقد : ؛ حنو) فعلى - فعالن ( علة ثالثة؛ وهي األلف والنون يف )٣(خروف
وتنوب الفتحة عن الكسرة يف جر ما ال ينصرف، إال أن يضاف أو . )٤(يف ذلك لضعفها

، )٦(وقد عدد ابن السراج تسع علل للمنع من الصرف. )٥(يصحب األلف والالم أو بدهلا
السم اثنان منها أو مىت كان يف ا: عشرا، قال )٧(إنه رأي اجلمهور وعدها بعضهم: وقيل

وذكر من ذلك األعالم األعجمية، حنو . )٨(تكرر واحد يف شيء منها منع من الصرف

                               
، ٢، ما ينصرف وماال ينصرف للزجاج٣/٣٠٩، واملقتضب ٣٧٠/٣٧١-٣٦٩، ٣٦٨/الكتاب : ينظر يف هذا) ١(

 ١/٨٧، وشرح الكافية للرضي ١/٧٦، ومهع اهلوامع ٣٠٧أسرار العربية 
 ٢/٣٢٤اب يف علوم الكتاب اللب) ٢(
 ١/١٧٨شرح مجل الزجاجي البن خروف ) ٣(
 ١٣٩- ١/١٣٨شرح كافية ابن احلاجب : ينظر) ٤(
 ١/٤١شرح التسهيل البن مالك ) ٥(
 ١/١٠٩اخلصائص ) ٦(
 ١/٧٨مهع اهلوامع ) ٧(
 ٣٥املفصل : ، وينظر٢/٨٠األصول يف النحو ) ٨(



  ( )وحنوه من الصرف ) سليمان(علة منع : مساء األ: أوال
٣٦  

إسحاق، وإبراهيم، ويعقوب، فإا متنع من الصرف للعلمية والعجمة، ألا مل تقع يف 
نوح، وهود، : ، حنو)١(كالمهم إال معرفة، إال ما كان منها ثالثيا فقد صرفته العرب خلفته

؛ جواز )٣(إىل عيسى بن عمر الثقفي، وابن قتيبة، واجلرجاين، والزخمشري )٢(ونسب. وطول
وقد غلّط كثري من النحاة . الوجهني، الصرف خلفته، واملنع لوجود علتني العجمة والعلمية

ابن قتيبة، والزخمشري يف هذا وعلى رأسهم ابن مالك، حيث عاب قياس العجمي على 
ويف نسبة . )٤(خاطئ ألنّ يف التأنيث ثقل وأما العجمة فهي خفيفةهو قياس : املؤنث، وقال

، مث ذكر الرأي اآلخر ) كاجلمهور(ذلك البن قتيبة نظر، ألنه اختار الصرف على كل حال 
صرف يف النكرة، تنصرف يف املعرفة، وتنواألمساء األعجمية ال ((: على أنه رأي بعضهم، قال

فإنه ينصرف يف كل نوح، ولوط، : ه ساكن، حنووما كان منها على ثالثة أحرف وأوسط
))صرفه كما فُعل مبا كان يف وزنه من أمساء املؤنث وترك بعضهم، حال

وام صدر . )٥(
مدار األمر يف باب ما ال ينصرف ((: األفاضل النحاة بالتخبط يف باب ما ال ينصرف، مث قال

))على حرفني، على احلكاية، وعلى التركيب
)٦(.  

عثمان اسم رجل فقد قالوا مبنعه من الصرف للتعريف : ألف ونون، حنو أما ما آخره
وزيادة األلف والنون، فأوجبوا زيادة األلف والنون وال يعرف ذلك إال باالشتقاق 

وهو علم أعجمي أنه ممنوع من الصرف للعجمة  سليمانأحد إنّ : والتصريف فإذا قال
دون دليل، مث إنّ ذلك جيري يف األلفاظ والتعريف واأللف والنون، فكأنه حيكم بالزيادة 

  .العربية ال األعجمية
ال شك أنه نيب من أنبياء بين إسرائيل، فهو اسم أعجمي، ولذا جاء  ×والنيب سليمان 

: ممنوعا من الصرف، واختلف النحاة واملفسرون يف سبب منعه من الصرف، فبعضهم قال
  .د على ذلك األلف والنونإنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، وبعضهم زا

                               
 ٢/٩٢يف النحو ، واألصول ٣/٣٥٣، واملقتضب ٣/٢٣٥الكتاب ) ١(
 ٤/٢٤٦التصريح ) ٢(
 ٣٦املفصل ) ٣(
 ٢/٨٥شرح الكافية الشافية ) ٤(
 ١٩٤أدب الكاتب ) ٥(
 ١/٢٠٩التخمري ) ٦(



  ( )وحنوه من الصرف ) سليمان(علة منع : مساء األ: أوال
٣٧  

وأكثر العلماء على أنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، ولكن العكربي ذهب إىل                 
ال ينصرف، وفيه       )  سليمان ( (( :  أنه منع من الصرف للتعريف والعجمة واأللف والنون، قال    

))ثالثة أسباب، العجمة، واأللف النون، والتعريف
)١(.  

ق عدم الدقة، ألنّ العلماء نصوا على زيادة األلف                      ويلحظ على كالم العكربي الساب           
. والنون، ألن جمرد وجودمها يف األعالم العربية ال يعد مانعا للصرف إال إذا حكم بزيادما          

  .وكأنه ال يشترط الزيادة يف األعالم األعجمية حىت ال يسأل عن كيفية معرفة الزيادة
( :  -كأنه يرد على العكربي          -وقال أبو حيان،          اسم أعجمي، وامتنع من         :  سليمان (

هامان،    :  والعجمة، ونظريه من األعجمية، يف أن يف آخره ألفًا ونونا                         .  الصرف للعلمية    
 كعثمان، ألنّ    :  وماهان، وسامان، وليس امتناعه من الصرف للعلمية، وزيادة األلف والنون   

يف العربيان ال      واالشتقاق والتصر       .  زيادة األلف والنون موقوفة على االشتقاق والتصريف             
))يدخالن األمساء العجمية

وقد رأينا حرية وترددا عند علماء العربية يف األمساء األجنبية                  . )٢(
فنجدهم أحيانا يتعاملون معها كما يتعاملون مع األلفاظ العربية،  )٣(من االشتقاق والتصريف

وتقدم فيها   . يف البقرةاصطفى اختار، وقد تقدم ) إنّ اهللا اصطفى آدم ونوحا(((: قال القرطيب
))اشتقاق آدم وكنيته

إا من األلفاظ األعجمية اليت وافقت اللفظ : وأحيانا أخرى يقولون. )٤(
 من   امتنع    وإمنا   .  وداود       كجالوت     أعجمي    اسم )  طَالُوت   ( (( :  اللفظ العريب، قال الزخمشري       

 ووزنه. اجلسم يف البسطة من به وصف ملا الطوال من أنه وعجمته، وزعموا لتعريفه الصرف
منه،    يكون    أن    يدفع    صرفه   امتناع     أنّ    طولوت، إال منه، أصله) لوتعفَ( الطول من كان إن
)) حنطة   حنطاء    وافق     ، كما  عربيا    وافق     عرباين    اسم هو: يقال أن إال

ونقل القرطيب عن       .  ) ٥( 
 من   وجعلته  )  إسحاق  (   صرفت   شئت  وإن   :  الكسائي     قال  (( :  الكسائي جواز الصرف، قال        

))الطري من وجعلته) يعقوب( السحق، وصرفت
وأحيانا يقولون، كما قال           .  ) ١( أو قاربته. )٦(

                               
 ١/٨٠التبيان يف إعراب القرآن ) ١(
 ١/٤٨٧البحر احمليط البقرة ) ٢(
  ١/١٨٧، ١/٨٠، التبيان يف إعراب القرآن٢/٣٩٠مشكل إعراب القرآن ملكي ) ٣(
 ٤/٤١لقرطيب تفسري ا) ٤(
  ١/٢٢٤الكشاف ) ٥(
 ٢/٩٤تفسري القرطيب ) ٦(



  ( )وحنوه من الصرف ) سليمان(علة منع : مساء األ: أوال
٣٨  

، وقد ذكر السيوطي ست لغات يف           ) ٢( إا أعجمية ال يدخلها االشتقاق          :  أبو حيان آنفًا      
))والصواب أنه أعجمي ال اشتقاق له((: ، مث عقب على ذلك بقوله) يوسف(

وذكروا يف . )٣(
وأبعد من     (( :  ، قال أبو حيان   )٥(جربيل كذلك عدة لغات ، وذكروا يف)٤(إسرائيل عدة لغات

. . مشتق من جربوت اهللا، ومن ذهب إىل أنه مركب تركيب اإلضافة) جربيل(ذهب إىل أنه 
))ألنّ األعجمي ال يدخله االشتقاق العريب: إىل أن قال. . 

وهذا التشدد ال نراه منه حني . )٦(
هو  :  امتنع الصرف للعجمة والعلمية وقيل            اسم أعجمي   :  حيىي (( :  ، قال   )  حيىي (يتعرض لـ 

حيي، مسي به فامتنع الصرف للعلمية ووزن الفعل، وعلى    : عريب، وهل هو فعل مضارع من
))حييون، حبذف األلف وفتح ما قبلها على مذهب اخلليل وسيبويه: القولني جيمع على

)٧(.  
فإننا سوف حنل      ، ) ٨( وإذا ما أخذنا بالرأي الذي يقول بوجود فصائل وجمموعات لغوية    

كثريا من إشكاالت هذا النوع من االشتقاق، فالعربية والعربية والسريانية، واحلبشية ولغات    
كثرية أخرى جتتمع حتت مسمى اللغات السامية، نسبة إىل سام بن نوح، وكل هذه اللغات    

العربية    إا ترجع إىل       :  ، وبعضهم قال   ) السامية القدمية(ترجع إىل لغة واحدة بعضهم مساها 
وقد يظن بعض الباحثني أنّ هذا من إجنازات علماء اللغة احملدثني، أو ينسب ابتكاره . القدمية

إىل لغوي أجنيب، ويف الواقع أنّ علماء املسلمني قد فطنوا إىل هذا األمر قدميا، فهذا اإلمام ابن 
إال أنّ    ((   : حزم يشري بوضوح إىل تلك الصالت والوشائج بني هذه اللغات املتجاورة، قال                            

هي لغة مضر وربيعة ال لغة         ( الذي وقفنا عليه وعلمناه يقينا أنّ السريانية والعربانية والعربية           
فمن  :  إىل أن قال      . . .  ) ٩( لغة واحدة تبدلت بتبدل مساكن أهلها فحدث فيها جرش  ) محري
ا من تبديل ألفاظ   العربية والعربانية والسريانية أيقن أنّ اختالفها إمنا هو من حنو ما ذكرن تدبر

                               
 ١/١٤٨التبيان يف إعراب القرآن ) ١(
 ١/٤٨٧البحر احمليط ) ٢(
 ٢/٣٦٥اإلتقان يف علوم القرآن ) ٣(
 ١/٤٨التبيان يف إعراب القرآن ) ٤(
 ١١٤احملرر الوجيز البقرة ) ٥(
 ٩٧البحر احمليط البقرة ) ٦(
 ٢/٤٥١البحر احمليط ) ٧(
 ١٩٢، ١١٩علم اللغة العربية ) ٨(
 اجلرش حك شيء خشن بشيء مثله: ١/٢٣١العني ) ٩(



  ( )وحنوه من الصرف ) سليمان(علة منع : مساء األ: أوال
٣٩  

))لغة واحدة يف األصلوأا . واختالف البلدان وجماورة األمم. الناس على طول األزمان
)١(.  

 كثريا ما يقع االتفاق أو((: ومن النحاة الذين فطنوا إىل ذلك وأشاروا إىل تأثريه السهيلي، قال
ب راحم، ولذلك جعل هو إبراهيم تفسريه أ التقارب بني السرياينِّ والعريب، أال ترى أنّ

))وزوجته سارةُ كافلَين ألطفال املؤمنني الذين ميوتون صغارا يوم القيامة
وهذا يفسر أيضا . )٢(

إا دخيلة، وما هي : أيضا وجود بعض األلفاظ اليت وردت يف القرآن الكرمي اليت يقال
  .خرىبدخيلة بل من العربية القدمية اليت أخذت منها اللغات السامية األ

وما شاه من األعالم األعجمية            )  سليمان ( أن    واختار ابن عادل مذهب مجهور النحاة                
  .ينصرف للعلمية والعجمة، وأنّ األمساء األعجمية ال يدخلها االشتقاق والتصريف ال

، ) ٥( ، وجربيل    ) ٤( ، وموسى   ) ٣( طالوت   :  وهذا رأيه يف كل هذه األعالم األعجمية، مثل    
  .واهللا أعلم. ، إخل)٨(يسع، وال)٧(، وحيىي)٦(وهارون
  
  
  
  
  
  
  
  

                               
 ١/٣٦اإلحكام يف أصول األحكام ) ١(
 ١٥٥- ١/١٥٤تفسري أيب السعود ) ٢(
 ٤/٢٦٨اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
 ٢/٦٩اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(
 ٢/٣١٠اللباب يف علوم الكتاب ) ٥(
 ٤/٢٧٦اب اللباب يف علوم الكت) ٦(
 ٥/١٩٤اللباب يف علوم الكتاب ) ٧(
 ٨/٢٦٧اللباب يف علوم الكتاب ) ٨(



  هل جيوز تقدمي الفاعل على فعله؟: مساء األ: أوال
٤٠  

  هل يجوز تقديم الفاعل على فعله؟

  :يف قوله تعاىل) وهو(عند إعرابه  قال ابن عادل
)  F  E  D C  B  A  @   ].٨٥: البقرة[ )? 

  :)١(ومعلقًا على تعليق أيب حيان، ومنكرا على ابن عطية

 قدم )  حمرم  (   يف   ر قدامل    الضمري  )  هو (   أنّ    بعضهم   عن   أيضا    عطية   ابن    نقله  :  لتاسع ا ((  
 انفصال    إىل    تدعو    ضرورة     ال   جدا؛ إذ       ضعيف  وهذا   :  ) يعين أبا حيان( الشيخ قال. وأَظْهِر

 هذا على ضمري؛ إذ من املفعول اسم خلو يلزم فإنه وتقديره، وأيضا استتارِه بعد الضمري هذا
 فاعل، وال      اسم   جد يو   وال    مؤخرا     دأ مبت )  إخراجهم    (   مقدما، و      خربا  )  حمرم  (   يكون    القول

 ال  إعرابه، إذ        ما ندري ال الضمري هذا يبقى الظَّاهر، مث رفع إذا إالَّ الضمري من خاليا مفعول
 ضمري هو نظر؛ إذ) ضمري من خلُّوه يلزم: (الشيخ قول ويف. )٢(مقدما فاعالً مبتدأ، وال جيوز

 ما   ندري     ال : ( ولهوق  .  للتقدمي    انفصل    أنه    الباب     يف   ما   غاية    منه   خيل  به، فلم مرفوع ضمري
 جييز   الكويف     فإن  )  ممنوع  (   يقدم  ال والفاعل: وقوله. بالفاعلية الرفع ري، وهود قد؟ ) إعرابه
 منكر   رديء      قول    هذا    أنّ    شك ، والذلك يرى لئالقا هذا يكون أن الفَاعلِ، فيحتمل تقدمي

 عطية   ابن    نم   معذور، والعجب        فالشيخ القرآن يف الكالم، فكيف يف مثله جيوز أن ينبغي ال
))؟بنكري يعقِّبها ومل هلا حاكيا األشياء هذه يورد كيف

)٣(.  

هذه من املسائل اخلالفية املشهورة بني الكوفيني والبصريني، فقد أجاز الكوفيون تقدمي            
جنح حممد وحممد   : وقد يبدو ألول وهلة أنه ال فرق بني. الفاعل على الفعل ومنعه البصريون

                               
 ١٠٩ - ١٠٨احملرر الوجيز ) ١(
 . ، نقله ابن عادل بتصرف١/٤٦١البحر احمليط ) ٢(
 ٢/٢٥٥اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(



  دمي الفاعل على فعله؟هل جيوز تق: مساء األ: أوال
٤١  

الني هو حممد، ولكن يظهر االختالف فيما إذا كان الفاعل مثىن أو              جنح، فالذي جنح يف احل
  :)١(ثالثة مذاهبوعليه فقد نتج عنه . جنح الطالبان مع الطالبان جنح: فهل يتساوى. مجعا

جواز تقدمي الفاعل على الفعل مطلقًا، وهو مذهب الكوفيني، ووافقهم                           :  املذهب األول       
  .)٤(، كابن مضاء)٣(ني املتأخرين، وبعض النحوي)٢(بعض البصريني كقطرب

  .)٥(عدم اجلواز، يف نثر وال شعر، وهو مذهب البصريني، وأكثر النحويني: املذهب الثاين
الثالث       لضرورة، وهو مذهب سيبويه                  :  املذهب  از ذلك يف ا ملربد     ) ٦( جو بن     ) ٧( ، وا ا ، و

  .)١٠(، وخالد األزهري)٩(، واألعلم)٨(عصفور

  :األدلة واملناقشة
زيد قام، على       :  ، فيقولون    ) ١١( الكوفيني جييزون تقدمي الفاعل على الفعل مطلقًا        املشهور أنّ  

 )١٢( أمجع النحويون      (( :  وذكر الزجاجي أنّ بينهم اختالفًا قال      . ، مقدم) قام(فاعل ) زيد(أنّ 
على أنّ الفاعل إذا قُدم على فعله مل يرتفع به، فقال البصريون يرتفع باالبتداء، ويصري الفعل     

زيد يرفع     :  قال بعضهم   :  وللكوفيني فيه ثالثة أقوال          .  عنه، وضمريه يف الفعل يرتفع به  خربا 

                               
 ٦/١٧٦التذييل والتكميل : ينظر) ١(
 ١١٢إصالح اخللل ) ٢(
 ٦٩٤تذكرة النحاة ) ٣(
 ٢٦الرد على النحاة  )٤(
 ٣/١٧٢، واالقتضاب ٤٠٤مغين اللبيب ) ٥(
 ١/٣٦٣، وحاشية اخلضري على شرح ابن عقيل ٢/٢٣٤، األصول يف النحو ٣/١١٥الكتاب ) ٦(
 ١/٢٢٢املقتضب ) ٧(
 ١/١٦٢شرح مجل الزجاجي ) ٨(
 ٢/٢٣٩، والتصريح ٦٢، وحتصيل عني الذهب ١/١٥١النكت يف تفسري كتاب سيبويه ) ٩(
 ٢/٢٣٩التصريح  )١٠(
 ٢/٦٤شرح ابن عقيل ) ١١(
واضح أنه يقصد مجاعته البصريني بدليل ما يقوله بعد ذلك، ولذا فالواجب توخي احلذر من قول بعض النحويني ) ١٢(

 إخل. . باإلمجاع أو االتفاق



  هل جيوز تقدمي الفاعل على فعله؟: مساء األ: أوال
٤٢  

: وقال آخرون       .  هو رفع مبا عاد عليه من ذلك املضمر : وقال آخرون. باملضمر الذي يف قام
))هو رفع مبوضع قام؛ ألنّ املوضع موضع خرب، وبه كان يقول ثعلب، وخيتاره

)١(.  
وما قاله أبو القاسم من اإلمجاع على ((: لذي ذكره الزجاجي، قالونفى أبو حيان اإلمجاع ا

أنّ الفاعل إذا قُدم على فعله مل يرتفع به، خمالف ملا نقله بعض الناس، وبعض أصحابنا أجاز 
))تقدمي الفاعل على فعله

)٢(.  
  :واستدل الكوفيون على مذهبهم ببعض النصوص منها

 ]٦: التوبة[ )̧ º ¹ « ¼ ½   (8 قول اهللا  -١
  .، وهو مقدم) استجار(فاعل ) أحد(على أن 

 ].١٢٨: النساء[ )! " # $ % & ' )   (8 وقوله  -٢
  .وهو مقدم) خافت(فاعل ) امرأة(على أنّ 

 .]١: االنفطار[ )! " #   (8 وقوله  -٣
  .وهو مقدم) انفطرت(فاعل ) السماء(على أنّ 

  :قول امرئ القيس -٤
بنعمة لذيد لْ يف مقي  فضل لنا يومه متغيبفَق٣(ل حنس(  

  ) .متغيب(فقل يف مقيلٍ متغيبٍ حنسه، فنحسه مرفوع بـ : التقدير
  :قول املرار بن سعيد الفقعسي -٥

  )٤(وصالٌ على طول الصدود يدوم    صددت فأطولت الصدود، وقلّما
  .قلما يدوم وصالٌ، ووصال فاعل يدوم: على تقدير

  

                               
 ١٧٩ -  ٦/١٧٩، والتذييل والتكميل ٦٩٤تذكرة النحاة ) ١(
 ٦٩٤تذكرة النحاة ) ٢(
، والدر ٢/١٠٨، شرح التسهيل البن مالك ١/١٦١، وشرح مجل الزجاجي البن عصفور ٣١٨ جمالس العلماء) ٣(

 . ، وليس موجودا يف ديوانه املطبوع٥٣٥املصون 
، وشرح أبيات ٢٥٧، ١/١٤٣، واخلصائص ٢/٢٣٤، األصول ١/٨٤، واملقتضب ٣/١١٥، ١/٣١الكتاب ) ٤(

، وخزانة األدب ٧٥٨، ٤٠٣، واملغين ٢/٥٦٧ ،٢/٣٩٢، وأمايل ابن الشجري ٢٠٤سيبويه البن السريايف 
١٠/٢٢٦  



  هل جيوز تقدمي الفاعل على فعله؟: مساء األ: أوال
٤٣  

  :قول الزباء -٦
  )١(احديد مملن أأجندالً حي    ما للجمال مشيها وئيدا

  .، كالقوي والسمني واملريض) وئيدا(فمشيها فاعل السم الفاعل . وئيدا مشيها: التقدير
  :وقول النابغة الذبياين -٧

  )٢(إىل ابن اجلالح سريها الليلَ قاصد    وال بد من عوجاء وي براكبٍ
  .قاصده: قاصد سريها، إذ لو مل يكن التقدير كذلك لقال: التقدير

٣(البصريون على الكوفيني بطريقني ورد(:  
  .)٤(بتأويل النصوص اليت احتجوا ا: األول
  .بذكر مجلة من األدلة على صحة مذهبهم وفساد املذهب اآلخر: الثاين

  :فمما تأولوا
أما اآليات املذكورة، فأدوات الشرط عندهم ال يليها إالّ الفعل، ولذا قدروا هلا                                     -١

ملفسر                    أفعاالً حمذوفة مفسرة بامل           ذكور بعده، واجبة احلذف ألنه ال يجمع بني ا
اآلية، وإنْ       . . . . .  وإنْ استجار أحد من املشركني           :  وهي على التوايل   : واملُفسر

  .)٥(اآلية. . اآلية، إذا انفطرت السماء. . . . خافت امرأة
  :فَقلْ يف مقيلٍ حنسه متغيبِ:. . . . قول امرئ القيس -٢

، ومقيل مصدر وضع موضع اسم         )  مقيل ( مرفوع بـ     )  حنسه ( تأولوه على أنّ        
  .قائلٌ حنسه، ويكون معناه ومعىن متغيب واحدا: الفاعل، كأنه قال

                               
، وقد نسبه سيبويه لعمر بن أيب ربيعة، ٦٢، وحتصيل عني الذهب ٢/٦٠٩، والكامل للمربد ١٥٠أدب الكاتب ) ١(

 ٢/١٩٩ونسبه األعلم وغريه للمرار الفقعسي، املقاصد النحوية 
 ١/١٦١صفور ، وشرح مجل الزجاجي البن ع٦٥ديوان النابغة الذبياين ) ٢(
 ١/٣٠٢، وشرح األمشوين ٧٩، وأسرار العربية ٤/١٢٨املقتضب : ينظر) ٣(
، والتذييل ١/١٦١، وشرح مجل الزجاجي البن عصفور ٢/١٠٨، شرح التسهيل البن مالك ٣١٨جمالس العلماء ) ٤(

 ٦/١٧٧والتكميل 
 ٢/١٠٩شرح التسهيل البن مالك ) ٥(



  هل جيوز تقدمي الفاعل على فعله؟: مساء األ: أوال
٤٤  

خرب على أنّ الياء ياء النسب، دخلت يف الصفة                  :  مبتدأ، ومتغييب     :  حنسه :  وقيل
لوقف، دواري وخفف الياء يف ا: أمحري، ويف دوار: للمبالغة، كما قالوا يف أمحر

  ) :يف رواية(كما قال النابغة 
  )١(وبذاك خبرنا الغداف األسودي  زعم البوارح أنّ رحلتنا غدا

قيل   ي              :  و أ  ، قلته أ مبعىن  قلته  من  ل  مفعو اسم  يعته،     :  مقيل  مبا عقد  فسخت 
  .)٢(فاستعمله موضع متروك جمازا، ونسب ابن مالك هذا القول البن كيسان

 وصالٌ على طول الصدود يدوموقلّما . . صددت: قول املرار -٣
وقلّ ما يدوم وصالٌ، فقدم الفاعل على الفعل، ألن قلّما من احلروف اليت             : أراد

   .)٣(ال يليها إالّ األفعال ظاهرة
ال بفعل   )  يدوم   ( ، وابن عصفور رفع وصال بـ            ) ٤( أجاز سيبويه، واألعلم                

سم املتقدم بعد     رفع اال     ) ٥( وأجاز األخفش       .  ذلك من الضرورات           مضمر على أن     
ل           )  إنْ  (  ء، ولكنه قا البتدا ( :  با رفع        ( على فعل مضمر أقيس      )  أحد  ( وأن يكون 

))الوجهني
، ووافقه أبو علي ) قلّ(، فيكون وصال فاعل )٧(زائدة) ما(وقدر املربد . )٦(

قلّ ما يكون    :  ، كأنه قال     ) يكون  ( على إضمار    ) ٨( وأوهلا ابن السراج      . علي الفارسي
وال خيفى أنّ هذا ليس من مواضع            : قال البغدادي       .  دود  وصالٌ يدوم على طول الص 

                               
 . وبذاك خربنا الغداف األسود، وفيه إقواء ألن القافية جمرورة: وع، يف الديوان املطب٦٨ديوان النابغة ) ١(
 ٢/١٠٨، وشرح التسهيل البن مالك ١/١٦١شرح مجل الزجاجي البن عصفور ) ٢(
 ١/١٦٢شرح مجل الزجاجي البن عصفور ) ٣(
  ٦٢، وحتصيل عني الذهب ١/١٥١النكت يف تفسري كتاب سيبويه ) ٤(
ألا أم : وخصوها ببعض األحكام هذا منها قالوا) إنْ(ليها األفعال، ولكنهم استثنوا األصل يف أدوات الشرط أن ي) ٥(

 ٢/٣٢٧معاين القرآن لألخفش : أم الباب، لكن األخفش اشترط، ينظر
 ٢/٣٢٧معاين القرآن ) ٦(
 ٢٣٠- ١٠/٢٢٩، وخزانة األدب ٤٠٤مغين اللبيب ) ٧(
 ٣/٤٦٦األصول يف النحو ) ٨(



  هل جيوز تقدمي الفاعل على فعله؟: مساء األ: أوال
٤٥  

حمذوفًا مفسرا     )  يدوم   ( الصواب أنه فاعل بـ          (( :  وقال ابن هشام       .  ) ١( حذف كان    
))باملذكور

)٢(.  
الرفع على أنّ مشيها مبتدأ حمذوف            : روي مثلثًا. البيت. . ما للجمال: قول الزباء -٤

ا                   نصب على املصدر أي متشي        وال   .  اخلرب، والتقدير مشيها يكون أو يوجد وئيد
  .)٣(ضرورة: وقيل. مشيها، واخلفض بدل اشتمال من اجلمال

 : قول النابغة -٥
. . . . . .     ها الليلَ قاصدسري  

قال ابن . ناقة ضامر: قاصد صفة عوجاء وحذفت منه التاء كما حذفت يف قوهلم: قالوا
))الشعرفإنه لو مل يكن له تأويل لكان مما جيوز يف ضرورة ((: عصفور

وذكر أبو حيان . )٤(
) سريها الليل(صفة لراكب، و ) قاصد(وحيتمل أن يكون ((: حيان احتماالً آخر، قال

))مجلة اعتراضية، ال يف موضع الصفة لعوجاء
)٥(.  

  :)٦(وأما األدلة فذكروا منها
فكما ال يقدمون     (( :  أنّ الفاعل يترتل مرتلة اجلزء من الكلمة مع فعله، قال ابن جين -١

)) ، كذلك امتنعوا من تقدمي الفاعل على الفعل) زيد(الزاي من  الدال على
وقد   .  ) ٧( 

الفارسي على شدة اتصال الفعل بالفاعل بأربعة أدلة، زاد عليها ابن  ياستدل أبو عل
، والعكربي     ) ١( ، واألنباري سبعة      )٩(وذكر الباقويل عشرة أدلة. )٨(جين مخسة أخرى

  .)٢(والعكربي اثين عشر

                               
 ١٩/٢٢٨خزانة األدب ) ١(
 ٧٥٨مغين اللبيب ) ٢(
 ٧٥٨، ومغين اللبيب ٢/١٠٨، وشرح التسهيل البن مالك ١/١٦١شرح مجل الزجاجي البن عصفور ) ٣(
 ١/١٦١شرح مجل الزجاجي ) ٤(
 ٦/١٧٨التذييل والتكميل ) ٥(
، والفوائد والقواعد ٣٧٩، وعلل النحو ٢/٢٢٨، واألصول يف النحو ٤/١٢٨املقتضب : تنظر هذه األدلة يف) ٦(

 ٨٤-٨٣، وأسرار العربية ١٨٠
 ١/٣٠٢، وشرح األمشوين ١/٧٥شرح املفصل البن يعيش : ، وينظر١/٢٢١سر صناعة اإلعراب ) ٧(
 ١/٢٢٠سر صناعة اإلعراب ) ٨(
 ١٢٩شرح اللمع ) ٩(



  هل جيوز تقدمي الفاعل على فعله؟: مساء األ: أوال
٤٦  

تقدم الفاعل على الفعل، ألنّ وجوده قبل وجود فعله                     أنّ القياس كان يقتضي أن ي -٢
لكن عرض للفعل أن كان عامالً يف الفاعل واملفعول لتعلقهما به واقتضائه إيامها                             
وكانت مرتبة العامل قبل املعمول، فقُدم الفعل عليهما لذلك وكان العلم باستحقاق 

لبس فيه عن وضع    تقدم الفاعل على فعله من حيث هو موجده ثانيا فأغىن أمن ال                       
  .)٣(اللفظ عليه فلذلك قُدم الفعل وكان الفاعل الزما له يترتل مرتلة اجلزء منه

زيد قام أبوه، لو أجزنا تقدمي الفاعل على فعله، ألدى ذلك إىل أن يرفع                             : يف مثل -٣
  .الفعل فاعلني، وهذا ال جيوز يف النحو بال عطف

رأيت زيدا      :  ذا أدخلت رأيت، وقلت       ، فإ) قام(بـ ) زيد(زيد قام، رفع : يف مثل -٤
، وال ميكن أن يكون فاعالً        ) رأيت(أم مفعوالً لـ ) قام(فاعل لـ ) زيد(قام، فهل 

  .)٤(ومفعوال معا
رمبا وقع بني الفاعل وفعله ما مينع العمل فيما قبله، كاالستفهام والنفي والشرط،                       -٥

، وزيد إنْ حيضر حنضر معه، زيد هل قام؟ ، وزيد ما قام: وأنْ والفعل؛ يف مثل قولنا
وزيد أنْ يستغفر خري له، فكل ذلك مينع إعراب زيد فاعالً، لو قلنا جبواز تقدمي                             

  .)٥(الفاعل
أخواك قاما، فلو كان الفعل يعمل              :  قدمت الفاعل      إن  قام أخواك، وتقول         : تقول -٦

  .)٦(مؤخرا كعمله مقدما، ما اختلف التعبريان
يف املثال األول رفع باالبتداء،                )  زيد  ( قام زيد؛ ألنّ     : ولنازيد قام، كق: ليس قولنا -٧

يف الثاين رفعه الفعل، فإنْ قيل لم استتر ضمري           ) زيد(وفاعل الفعل ضمري مستتر، و 
الزيدان قاما،        :  زيد قام، وظهر ضمري االثنني، واجلماعة، يف مثل                  :  الواحد يف مثل  

و من فاعل واحد، وقد خيلو من االثنني               ألنّ الفعل ال خيل      :  والزيدون قاموا؟ ، قيل         

                               
 ٧٩أسرار العربية ) ١(
 ١/١٥٠اللباب يف علل البناء واإلعراب ) ٢(
 ١/٧٥شرح املفصل البن يعيش ) ٣(
 ١/٧٧املفصل البن يعيش شرح : ينظر) ٤(
 ٦/١٨٣التذييل والتكميل : ينظر) ٥(
 ٨٤أسرار العربية : ينظر) ٦(



  هل جيوز تقدمي الفاعل على فعله؟: مساء األ: أوال
٤٧  

 -ضمري يعود إىل زيد  -زيد قام، ألنّ الفاعل معلوم أنه واحد : ومن اجلماعة، ففي
مل حيتج معه إىل إظهاره، لوضوح املقصود وهو األصل فإذا كان الضمري لالثنني أو           

  .)١(اجلماعة وجب إظهاره، الحتمال التباسه فلم يعرف هل هو الثنني أو مجاعة
عندما شبه البصريون مالزمة الفعل للفاعل مبالزمة املبتدأ للخرب، قيل هلم فإنّ املبتدأ  -٨

يقدم أحيانا على اخلرب فَلم ال جيوز أن يقدم الفاعل على فعله؟ ، ردوا على ذلك بأنه 
ملبتدأ عند                                ، ألنّ رفع ا ، فهو مل يقدم على مرفوعه ملبتدأ اخلرب على ا يقدم  عندما 

باملبتدأ واالبتداء معا ومل يتقدم عليهما قال ابن جين  -ما عدا األخفش  -ني البصري
فأما خرب املبتدأ فلم     . وبعد فليس يف الدنيا مرفوع جيوز تقدميه على رافعه((: موضحا

يتقدم عندنا على رافعه؛ ألنّ رافعه ليس املبتدأ وحده، وإمنا الرافع له املبتدأ واالبتداء 
فهذا ال   .  م اخلرب عليهما معا، وإمنا تقدم على أحدمها وهو املبتدأ                     مجيعا، فلم يتقد    

لكنه على قول أيب احلسن مرفوع باملبتدأ وحده، ولو كان كذلك مل جيز                        . ينتقض
))تقدميه على املبتدأ

)٢(.  

  :فقد احتجوا بأمور وأما أصحاب املذهب الثالث
  :وقد جيوز يف الشعر تقدمي االسم، قال((: بقول سيبويه -١

))وصالٌ على طول الصدود يدوم   ددت فأطولت الصدود وقلّماص
)٣(.  

وحيتملون قبح الكالم حىت يضعوه يف غري موضعه، ألنه مستقيم ليس فيه نقض          ((: وقال
  :عمر بن أيب ربيعة: فمن ذلك قول

  وصالٌ على طول الصدود يدوم   صددت فأطولت الصدود وقلّما
))وقلّ ما يدوم وصالٌ: وإمنا الكالم

)٤(.  

                               
 ١/٢٠٣) للعلوي(، واملنهاج يف شرح مجل الزجاجي ٨٤، وأسرار العربية ١/٣٢٧املقتصد : ينظر) ١(
 ٢/٣٨٥اخلصائص ) ٢(
 ٣/١١٥الكتاب ) ٣(
 ١/٣١الكتاب ) ٤(



  هل جيوز تقدمي الفاعل على فعله؟: مساء األ: أوال
٤٨  

وقد عد ابن هشام القول ذا . )١(لذكره -هنا  - ولو وجد سيبويه تأويالً سائغا  -٢
  .)٢(الرأي وهم

  .أنّ الشعر حمل الضرورات -٣
يف قول الشاعر،     ) يدوم(وأجاز األعلم وابن عصفور رفع وصال بـ ((: وقال ابن مالك

))ال بفعل مضمر ويكون هذا من الضرورات. . . وقلما
)٣(.  

وروى الكوفيون مشيها بالرفع       ((: القول بالضرورة إىل الكوفيني، قال ونسب ابن السيد
. فقدم الفاعل ضرورة        فمن رفع أراد ما للجمال وئيدا مشيها،                :  والنصب واخلفض، قالوا          

ومن نصب فعلى املصدر لفعل مضمر، أراد متشي مشيها، ومن خفض فعلى البدل، من                            
))بل الفعل يف اضطرار وال غريهوالبصريون ال جييزون تقدم الفاعل ق. اجلمال

)٤(.  
ا     البصريني    ( سهو منه ألنّ سيبويه      -بال شك   -وهذ نه         )  كبري  أ نفًا  آ  ذكر كما مر

: ، وقال به؛ من أتباع البصريني             ) ٥( ضرورة، وقطرب قال باجلواز، ونسب ذلك لألخفش                     
  .األعلم، وابن عصفور

فحدثت أبا      -ابن كيسان      يعين  -قال أبو احلسن  ((: وجاء يف جمالس العلماء للزجاجي
فخالفت النحويني؛ ألم زعموا أنه مما أتى        هذا شيء خطر يل : العباس املربد مبا جرى فقال

))مث رأيته بعد ذلك قد أماله. به امرؤ القيس ضرورة
)٦(.  

( :  فهل كان املربد يقصد بقوله         النحويني     ( ) فخالفت  ، الكوفيني أم بعض البصريني              )
  .لكوفيني أم يقولون جبواز ذلك مطلقًا، كما مركسيبويه؟ املشهور عن ا

( :  واختلف النحويون يف تفسري الضرورة عند سيبويه، قال ابن هشام                         : فقال سيبويه   (
الفعل صرحيا، والشاعر أوالها           ) يعين قلّما(وجه الضرورة أنّ حقها أن يليها : فقيل. ضرورة

                               
 ٦/١٧٨التذييل والتكميل : ينظر) ١(
ومن الوهم يف الثاين قول بعضهم يف بيت الكتاب وقلما وصال على طول الوصال  ((: ، قال٧٦٨مغين اللبيب  )٢(

 . )))يدوم(فاعل بـ) وصال(يدوم، إنّ 
 ٢/١٠٩شرح التسهيل ) ٣(
 ٣/١٧٢االقتضاب ) ٤(
 ٢: ، حاشية رقم٤/١٢٨املقتضب : ينظر) ٥(
 . بني ثعلب وابن كيسان) ١٤٤: (، الس، الس رقم٣١٨جمالس العلماء ) ٦(



  دمي الفاعل على فعله؟هل جيوز تق: مساء األ: أوال
٤٩  

قدم   وقيل وجهها أنه      .  فسرا باملذكور     حمذوفًا م    )  يدوم   ( فعالً مقدرا، فإنّ وصال مرتفع بـ      
وقيل   .  ورده ابن السيد بأن البصريني ال يجيزون تقدمي الفاعل يف شعر وال نثر                           .  الفاعل   

  :وجهها أنه أناب اجلملة االمسية عن الفعلية، كقوله
  فهالّ نفس ليلى شفيعها. . . . . . . . . .   

مع هذه   )  ما ( وزعم بعضهم أنّ       .  أ زائدة، ووصال فاعل ال مبتد            )  ما ( وزعم املربد أنّ         
))األفعال مصدرية ال كافة

)١(.  
وأُورد على ابن السيد بأنّ نص سيبويه ظاهر بأنّ وجه الضرورة تقدمي          ((: قال البغدادي
وليس هذا معىن كالم سيبويه، فإنّ معناه ملا               .  وإليه ذهب ابن عصفور         .  االسم على رافعه      

من أدوات الفعل، فإا مبرتلة ) قلما(ضمر الفعل، ألنّ وأ) قلّما(اضطر الشاعر قدم االسم بعد 
))كذا قرره ابن خلف وغريه. حرف النفي

)٢(.  
وبعض النحويني املتأخرين كان حياول رد مذهب الكوفيني بذكر احتماالت إعرابية                                 

، وكأنّ الكوفيني يوجبون ذلك الرأي بينما هم جييزونه وقد يفضلون                          )  كما مر  ( أخرى    
يني ويرونه هو االختيار األول، فكان األجدر ؤالء إنْ أرادوا أنْ خيالفوا                                       إعراب البصر      

  .الكوفيني أن يثبتوا عدم جواز ما أجازه الكوفيون كما فعل املربد يف الرباهني اليت ساقها
وقد درج بعض النحويني ممن يؤرخ للخالفات النحوية على ذكر ابن مضاء على أنه          

د ذلك الفريق، والواقع أنه ليس مع البصريني وال الكوفيني، فهو ضد                ك الفريق أو ضذل مع
وأما العوامل النحوية فلم يقل بعملها عاقل، ال                 (( :  القول بالعامل لفظيا كان أو معنويا، قال  

)) ألفاظها وال معانيها، ألا ال تفعل بإرادة وال بطبع                    
وقد أمجع النحويون من البصرة              .  ) ٣( 

ومن قرأ كتاب        ودارت حوهلا خالفام،              بالعوامل اللفظية واملعنوية،      والكوفة على القول
عرف أنه كان يؤسس لنحو جديد غري قائم على العوامل فهو           ) الرد على النحاة(ابن مضاء 

فهو يرى أن اللغة إهلام من اهللا تعاىل والفاعل احلقيقي هلا    ليس بصريا وال كوفيا بل ضدمها،
وأما مذهب أهل احلق فإنّ هذه ((: يسفه رأي من يقول بضد ذلك، قالو   هو اهللا سبحانه، 

                               
  ٤٠٣مغين اللبيب ) ١(
 ١٠/٢٢٩خزانة األدب ) ٢(
 ١٤، ١٣الرد على النحاة : ينظر) ٣(



  هل جيوز تقدمي الفاعل على فعله؟: مساء األ: أوال
٥٠  

األصوات إمنا هي من فعل اهللا تعاىل، وإمنا تنسب إىل اإلنسان كما ينسب إليه سائر أفعاله                            
وأما القول بأنّ األلفاظ حيدث بعضها بعضا، فباطلٌ عقالً وشرعا، ال يقول به                             . االختيارية

))أحد من العقالء
)١(.  

كما هو واضح من النص املذكور ال جييز تقدمي الفاعل على الفعل، ويراه                ن عادلواب
قوالً رديئًا منكرا، ال ينبغي أن جيوز مثله يف الكالم فكيف يف القرآن، مث يستنكر على ابن                               

ونرى ابن عادل هنا مستنكرا غاضبا متحمسا أكثر . عطية كيف حيكيه مث مل ينكر على قائله
أنفسهم، وكان يكفيه أن يثبت صواب هذا الرأي باحلجج والرباهني ألنّ                             من البصريني     

  .اإلقناع ال ينتزع باالنفعال واالستنكار فقط
  :الترجيح

لفعل، فقد                              لفاعل على ا البصريني يف منع تقدمي ا تضح لنا مما سبق؛ رجحان رأي  ا
وها عن   استطاع البصريون أن يؤولوا معظم النصوص اليت احتج ا الكوفيون حيث صرف                            

اآلخر، علما أنّ                                   ملذهب  ا د مذهبهم، وفساد  ادهم، مث ساقوا حججا قوية تؤيد سدا مر
الكوفيني كانوا جييزون وال يوجبون تقدمي الفاعل على الفعل، ولذا فاختيار ابن عادل ملذهب 

  .صائب موفق، واهللا أعلم - كما أرى –البصريني يف هذه املسألة اختيار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                               
 ١٤الرد على النحاة ) ١(



  .الوصف املشتق إذا وصف مل يعمل: مساء األ: أوال
٥١  

  .إذا وصفَ لم يعمل الوصف المشتق

  8يف قوله ) مريئًا(، عند إعرابه قال ابن عادل

 )  ¢ ¡ � ~ } | { z y x wv u t s( ]٤:النساء.[  
  :أوجه مخسة ففيه) مريئًا( نصب وأما(( 

) هنيئًا (   انتصاب     انتصب    أنه  :  والثاين    .  احلويف ذَهب وإليه) هنيئًا(ـ ل صفَةٌ أنه: أحدها
 مقام   قام    هنيئًا   ألنَّ: قال) هنيئًا(ـ ل صفة كونه الفارسي األوجه، ومنع من هفي ما تقدم وقد

 واسم    الفاعل   اسم نَّأ الفارسي قاله ما ويؤيدمقَامه،  قام ما يوصف، فكذا ال والفعل، الفعل
 إال )  مريئًا  (   تستعمل   ، ومل   الفعل    عمل   تعمل   مل   وصفَت   إذا     واملصادر    الغةبامل وأمثلة املفعول

 تستعمله    مل   العرب     مردود؛ ألنّ    وهو تابع غري جييء قد أنه بعضهم ، ونقل) هنيئًا(ـ ل تابعا
))تابعا إالَّ

)١(.  
 وخالَف . الصحيحِ على عملُه بطَلَ وصف متى الفَاعلِ اسم ألنَّ((: وقال يف موضع آخر

))ذلك في الكُوفيونَ
)٢(.  

 له جيوز ال معموله قَبلَ وصف إذا جمراه جرى وما الفاعل واسم((: وقال يف موضع آخر
))ذلك يف الكوفيني لبعض خالف يعمل، على أن - ذاك إذ -

)٣(.  

  :النحويون يف إعمال اسم الفاعل املوصوف إىل مذاهب ذهب
اجلواز مطلقًا، وهذا مذهب الكسائي، ونسبه ابن عصفور وأبو حيان : املذهب األول

  .)٥(واستثىن ابن عقيل الفراء من الكوفيني يف املوصوف واملصغر. وفينيللك )٤(واألمشوين
  .املنع مطلقًا، وهو مذهب اجلمهور: املذهب الثاين

                               
 ٦/١٧٧اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٧/١٧٨اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٥/١٦٨اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
 ١/٥٥٥شرح األمشوين ) ٤(
 ٢/١٩١املساعد ) ٥(



  .الوصف املشتق إذا وصف مل يعمل: مساء األ: أوال
٥٢  

التفصيل؛ إن وصف قبل املعمول جاز، وإن وصف بعده امتنع، وهو : املذهب الثالث
صيل ، وابن أيب ربيع، ونسب بعضهم هذا التف)١(ابن عصفور: مذهب بعض النحويني مثل

  .)٣(وذكر السيوطي اإلمجاع على جواز تأخري الوصف. )٢(للجمهور

  :واملناقشة األدلة
، وإمنا اخلالف يف ارد، إذا وصف أو ) أل(ال خالف يف عمل اسم الفاعل املقترن بـ 

رجيل فكأنك قلت رجل : صغر، والتصغري يف احلقيقة نوع من الوصف، ألنك إذا قلت
حجير، كقولنا : تصغري االسم مبرتلة وصفه بالصغر فقولنا((: يقال أبو علي الفارس. صغري

هذا ضارب زيدا، إذا صغر : ويدل على ذلك أنّ من أعمل اسم الفاعل حنو. حجر صغري
هذا : ضويرب، مل يستحسن إعماله يف املفعول به، كما ال يستحسن إذا وصفه فقال: فقال

 ً ))ضارب ظريف زيدا
وإمنا استوى التصغري مع ((: ن أيب الربيع، قالوساوى بينهما اب. )٤(

))الصفة يف منع العمل، ألنّ التصغري مبرتلة وصفه بالصغر
ولكن غالب من تكلم يف هذه . )٥(

  .)٦(املسألة، فرق بينهما، وعدمها شرطني منفصلني
ومن إطالق الكسائي يف عمل اسم الفاعل، جتويزه عمله موصوفا واستدل على جتويز 

  :بقول الشاعراملوصوف 
عتخطباُء فرخني رج سليمى يف اخلليط املزايل  إذا فاقد ذكرت  

  .، وفرخني مفعول به السم الفاعل) فاقد(فإنّ خطباء عنده صفة لـ 
  :وقول ذي الرمة

ختشى علي ه: وقائلةودي به ترحاله ومذاهبه  أظن٧(سي(  

                               
 ١/٥٦٥شرح مجل الزجاجي ) ١(
 ١/٥٥٥شرح األمشوين ) ٢(
 ٥/٨٥مهع اهلوامع ) ٣(
 ٤٨٦التكملة ) ٤(
 ١/٢٩٥امللخص ) ٥(
 ٣/٢٧١، التصريح ١/٥٥٤شرح األمشوين : ينظر) ٦(
 ٢/٨٥٨ديوان ذي الرمة ) ٧(



  .الوصف املشتق إذا وصف مل يعمل: مساء األ: أوال
٥٣  

ونسبه أبو ) . أظنه(ذي هو وقد وقعت قبل املفعول ال) قائلة(صفة لـ ) ختشى(فجملة 
  .)١(حيان للكوفيني

، فقد ردوا على الكسائي ومن تابعه يف جتويز وأما اجلمهور؛ أصحاب املذهب الثاين
املوصوف بأنّ الوصف من خواص األمساء، فإذا دخل اسم الفاعل خاصية من خواص األمساء 

  .)٢(بعد شبهه بالفعل لفظًا ومعىن، فضعف عن العمل
  :ى استشهاد الكسائي بقول بشر بن أيب حازموردوا عل

  )٣(ذكرت سليمى يف اخلليط املزايل  إذا فاقد خطباُء فرخني رجعت
فقدت : منصوبا بفعل مضمر يفسره فاقد، والتقدير) فرخني(إلمكان خترجيه على جعل 

أة مرضع هذه امر: ليس جاريا على فعله يف التأنيث فال يعمل، إذ ال يقال اًفرخني ألنّ فاقد
على إسقاط ) رجعت(منصوبا بـ ) فرخني(أو على جعل . )٤(ولدها ألنه مبعىن النسب

  .)٥(وتعدى الفعل بنفسه فنصب) على(حرف اجلر، واألصل رجعت على فرخني، فحذف 
  :بقول ذي الرمة - أيضا  - وال حجة له 

  سيودي به ترحاله ومذاهبه  وقائلة ختشى علي أظنه
حال من الضمري املستكن يف اسم الفاعل، أو على أنّ                  )  ختشى (   حيث خرج على أنّ      

  .)٦(أظنه: معمول حملذوف، أي قالت أو تقول) أظنه(
؛ ابن عصفور فقد فرق بني وصفه قبل ذكر املعمول ومن أصحاب املذهب الثالث

ذا هذا ضارب عاقلٌ زيدا، أي إ: هذا ضارب زيدا عاقلٌ، ومل جيز: وبني تأخريه عنه، فأجاز
ويبدو أنه رأى أنّ تأثري اسم الفاعل يضعف عن العمل . )٧(تقدمت الصفة على املعمول

  .بالفاصل

                               
 ١/٥٥٥، شرح األمشوين ٢/١٤، توضيح املقاصد ٩٢النكت احلسان ) ١(
 ٣/٧٤بن مالك شرح التسهيل ال) ٢(
 ١/٥٥٥شرح األمشوين ) ٣(
 ١/٥٥٥شرح األمشوين ) ٤(
 ٣/٧٤شرح التسهيل ) ٥(
  ٣/٧٥شرح التسهيل البن مالك : ، وينظر٢/١٩٢املساعد ) ٦(
 ١/٥٦٥شرح مجل الزجاجي ) ٧(



  .الوصف املشتق إذا وصف مل يعمل: مساء األ: أوال
٥٤  

الكسائي يف إعمال        -رمبا قصد ابن عصفور  -ووافق بعض أصحابنا : وقال ابن مالك
. ) ٢(وممن جوز ذلك ابن أيب الربيع. )١(ألن ضعفه حيصل بعدها ال قبلهااملوصوف قبل الصفة 

مذهب البصريني والفراء هو هذا التفصيل، ومذهب الكسائي وباقي الكوفيني جواز ونقل أنّ 
وكالم ابن مالك يدلّ على أنّ املنع مطلقًا هو مذهب اجلمهور، بدليل أنه ذكر . ذلك مطلقا

أنّ بعض أصحابه وافق الكسائي يف إعمال املوصوف قبل الصفة ال بعدها، فلو كان هذا                               
  .)٣(لذكره رأي اجلمهور أو البصريني

»   ( 8    قوله  يف   البقاء     أبو    وقال     ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ £( 
 يف  يعمل   مل   وصف   إذا     الفاعل     اسم   ألن  )  آمني  ( ـ ل   نعتا )  يبتغون  (   يكون    ال ،  ] ٢:  ملائدة   ا [ 

 والصحيح ضعيف قول وهذا((: وضعفه ابن هشام، قال. )٤()آمني( من حال هو بل االختيار
))العمل بعد الوصف جواز

)٥(.  
مبا ال يدع     -صدر املوضوع      -فقد بان جليا من النصوص املذكورة                ابن عادل     أما   

ودلل على ذلك     . جماالً للشك، أنه يؤيد رأي البصريني يف منع إعمال اسم الفاعل املوصوف
األول، بقوله          ( :  يف النص  رسي         ( له الفا ) ويؤيد ما قا لنص الثاين، بقوله            ) ( :  ، ويف ا على  (

ولكنه يف النص      .  رة، وبعض الكوفيني مرة أخرى            ، وصرح مبخالفة الكوفيني م           )) الصحيح  
ال جيوز   إن اسم الفاعل إذا وصف قبل معموله،            ((: األخري، أيد مذهب التفصيل، حيث قال

  . ))إذ ذاك أن يعمل، ومفهومه أنه إذا وصف بعده جاز له

  :الترجيح
عمل يرى الباحث أنه يصعب الترجيح يف أمثال هذه املسائل، حيث إنّ حجة املانعني ل

إن الوصف يقرب اسم الفاعل من االمسية             : اسم الفاعل املوصوف حجة منطقية حيث قالوا

                               
 . ، نقالً عن شرح التسهيل ومل أجده يف موضعه١/٥٥٥شرح األمشوين ) ١(
 ٣/٩٨٨، والكايف يف اإلفصاح ١/٢٩٥ة امللخص يف ضبط قوانني العربي) ٢(
 ١/٥٥٥، وشرح األمشوين ٢/١٤توضيح املقاصد ) ٣(
 ١/٢٨٤التبيان يف إعراب القرآن ) ٤(
  ٧٦٦مغين اللبيب ) ٥(



  .الوصف املشتق إذا وصف مل يعمل: مساء األ: أوال
٥٥  

قائم عندهم على       -أصال   -ويباعده عن الفعلية، ألنه من خواص األمساء، واسم الفاعل                          
مشاته للفعل، وحلظنا يف هذه املسألة أنّ النصوص اليت يسوقها ايزون سهلة التأويل حيث  

ه صفة ميكن أن يعرب حاال أو منصوبا بفعل مقدر دلّ عليه اسم الفاعل واألدلة                            ما قيل أن    
  .لعمل اسم الفاعل املوصوف قليلة بشكل عام، فيصعب الترجيح، واهللا أعلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  هل حيذف الفاعل وحده؟: مساء األ: أوال
٥٦  

  هل يحذف الفاعل وحده؟

  8 يف قوله) حذَر املوت(عند إعرابه  قال ابن عادل

)  C  B A  @  ?  > = < ;  :  JI H G F E D

 M  L  K( ]١٩: البقرة.[ 

 اليت املواضع أحد حمذوف، وهو املفعول، وفاعله إىل مضاف مصدر) املَوت حذَر( و(( 
 يف)  أفعل  (   فاعل  :  والثالث    .  فاعله     يسم   مل   ما   فعل : والثاين. وحده الفاعل حذف فيها جيوز

))للكوفيني خالفًا دهوح الفاعل حذف فيه جيوز ال هذه عدا الصحيح، وما على التعجب
)١(.  

ز حذف الفاعل مع فعله                  -فيما يظهر    -ال خالف     له    ) ٢( بني النحويني يف جوا ، مثا
وقال . من أُكرِم؟ والتقدير أَكْرِم زيدا، فحذف الفاعل مع الفعل: زيدا، جوابا ملن قال: قولك

. مل يدل عليه دليل      وال خالف أيضا يف منع حذفه وحده، إذا          . )٣(إنّ ذلك كثري: ابن مالك
وأكثر من ناقش هذه املسألة يف باب               .  وإمنا اخلالف يف حذفه وحده إذا دلّ عليه دليل                     

  .)٤(وأوجب الرضي، القرينة يف حايل اجلواز واملنع لكل ما حيذف. التنازع
  :ونتج عن ذلك مذاهب

، ) ٦( ، إذا دلّ عليه دليل، وهو مذهب الكسائي                  ) ٥( جتويز احلذف مطلقًا      :  املذهب األول       

                               
 ١/٣٩٣اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٦/٢١٦التذييل والتكميل ) ٢(
 ٢/١٢١شرح التسهيل ) ٣(
 ١/١٧٢شرح كافية ابن احلاجب ) ٤(
 ٣/٩٤يف علوم القرآن  الربهان) ٥(
، الكايف يف ٣/٥٢، شرح كافية ابن احلاجب ٣/١١٧، ١/٣٧٢، أمايل ابن الشجري ٢٣٧املسائل حللبيات ) ٦(

، وشرح ١/٢٤٠، توضيح املقاصد ٦/٢١٧، التذييل والتكميل ٣/١٣٢٤، وارتشاف الضرب ٢/٦٠٨اإلفصاح 
 ١/٣٠١األمشوين 



  هل حيذف الفاعل وحده؟: مساء األ: أوال
٥٧  

  .)٥(، وابن مضاء)٤(السهيلي )٣(، ورجحه)٢(، وينسب أيضا للكوفيني، ما عدا الفراء)١(وهشام
  .)٥(مضاء

، وينسب للبصريني      ) ٧( ، ووافقه املربد        ) ٦( املنع مطلقًا وهو مذهب سيبويه        :  املذهب الثاين      
يضا   لسريايف                 .  ) ٨( أ ا لنحويني، كأيب سعيد  ا فقهم كثري من  ا رسي،          ) ٩( وو لفا ا ، وأيب علي 

  .)١٤(، واألمشوين)١٣(، والزركشي)١٢(، وابن هشام يف قول)١١(، وابن مالك)١٠(والرضي
، وابن     ) ١٥( املنع إال يف بعض املواضع املخصوصة، ومن هؤالء أبو حيان                      :  املذهب الثالث      

  .)١٧(، والسيوطي)١٦(هشام يف قوله الثاين
  

  :األدلة واملناقشة
  :استدل الكسائي ومن وافقه ببعض النصوص منها

                               
 ٥/١٤٠مهع اهلوامع ) ١(
 ١/٧٧ن يعيش شرح املفصل الب) ٢(
 ٢/٢٥٥، ومهع اهلوامع ١٦٦شرح شذور الذهب ) ٣(
 ٥/١٤٠مهع اهلوامع ) ٤(
 ٣١الرد على النحاة ) ٥(
 ٢٥٧، وشرح األبيات املشكلة اإلعراب ١/٧٩ الكتاب) ٦(
 ٣/٧٢، ٢/٦٠املقتضب ) ٧(
 ٦٠٢القسم الثاين /اجلزء األول : ، والصفوة الصفية٢٣٨املسائل احللبيات ) ٨(
 ١/٣٦٢ب سيبويه شرح كتا) ٩(
 ١/١٨١، ١/١٧٦شرح كافية ابن احلاجب ) ١٠(
 ٢/١٢١شرح التسهيل ) ١١(
 ١٦٥شرح شذور الذهب ) ١٢(
 ٣/٩٤الربهان يف علوم القرآن ) ١٣(
 ١/٣٠١شرح األمشوين ) ١٤(
 ٣/١٣٢٣ارتشاف الضرب ) ١٥(
 ٢/٢٥٣، والتصريح مبضمون التوضيح ١٨٥شرح قطر الندى ) ١٦(
 ٢/٢٥٥مهع اهلوامع ) ١٧(



  هل حيذف الفاعل وحده؟: مساء األ: أوال
٥٨  

  ].٣٨: مرمي[ )× Ù Ø  (8 قوله  -١
  ].٣٢: ص[ )f e  (8 وقوله  -٢
  ].١: عبس[ )! "   (8 وقوله  -٣
  .يعين الروح، ]٢٦: القيامة[ ); > = <   (8 وقوله  -٤
ففاعل أخرج حمذوف دلّ ، ]٤٠: النور[ ) u t s r q p  (8 وقوله  -٥

  .عليه سياق اآلية
ني ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال يشرب اخلمر ح((: >قول الرسول  -٦

  .)١(، حمذوف) يشرب(، ففاعل  ))يشرا وهو مؤمن
  .التامة حمذوف دلت عليه احلال) كان(ففاعل . إذا كان غدا فأتين: وقول العرب -٧
  :قول الشاعر -٨

 )٢(رجالٌ فبذّت نبلهم وكليب    تعفّق باألرطى هلا وأرادها
  .تعفقوا: حيث حذف الفاعل ولو ذكره لقال -٩
  :قول اآلخر - ١٠

  أتاك أتاك الالحقون احبس احبس    ببغليت فأين إىل أين النجاة
ـ     . عده ابن الشجري من حذف الفاعل أناك   :  ومما يرجح رأي الكسائي، ألنه قدره ب

الالحقوك، أتاك الالحقوك، احبس البغلة، احبس البغلة، فحذف الفعل والفاعل من اللفظني      
من اللفظني الثالثني، مث         األولني، وحذف الفاعل من أحد اللفظني الثانيني، وحذف املفعولني

، يقوي ما ذهب إليه الكسائي            )  أتاك أتاك الالحقوك: (وحذف أحد اللفظني من قوله: قال
أتوك أتاك      :  أال تراه لو أضمر الفاعل ومل حيذفه لقال                :  من حذف الفاعل، واحتج له بقوله           

من توكيد     ورد عليه البغدادي بأنّ أتاك أتاك،                   .  ) ٣( الالحقوك، أو أتاك أتوك الالحقوك                  

                               
كتاب /باب النهيب بغري إذن صاحبه، ورواه مسلم يف صحيحه/كتاب املظامل/رواه البخاري يف صحيحه) ١(

 . باب بيان نقصان اإلميان باملعاصي/اإلميان
 ٣٢الرد على النحاة ) ٢(
 ١/٣٧٢أمايل ابن الشجري ) ٣(



  هل حيذف الفاعل وحده؟: مساء األ: أوال
٥٩  

  .وما قاله البغدادي هو األرجح. )١(املفردات
  :قول امرئ القيس - ١١

  )٢(ضعيف ومل يغلبك مثل مغلب  وإنك مل يفخر عليك كفاخرٍ
ا    لو لفعل                :  قا ا خيلو  عل حىت ال  لفا ا لكاف هي  ا نّ  عل،     )  يفخر ( إ لفا ا من 

واحتجوا بأنّ حرف اجلر ال يدخل على حرف اجلر، وأنه ال بد للفعل من                          
مل يفخر عليك مثلُ فاخر، وخص سيبويه ذلك بالشعر، أي       : دروهفاعل، وق

  .)٣(عده من الضرورة
  :قول األعشى - ١٢

  )٤(ما باهلا بالليل زال زواهلا    هذا النهار بدا هلا من مهّها
نّ             رسي أ لفا ا بوعلي  ئي         –)  من مهها  ( ذكر أ الكسا ي  للفاعل    -على رأ صفة 

ف الفاعل وأقام صفته مقامه، ومل             بدا هلا بدو من مهها، فحذ         :  احملذوف، كأنه قال         
  .)٥(يضمره يف الفعل

  :قول الشاعر - ١٣
  )٦(جرى فوقها واستشعرت لونَ مذهب  وكُمتا مدماةً كأنّ متوا

  .فعل ال فاعل له ظاهرا) جرى(فـ 
  :قول سوار بن املضرب - ١٤

  )٧(إىل قطريٍ ال إخالك راضيا  فإنْ كان ال يرضيك حىت تردين
  
  

                               
 ٥/١٥٨خزانة األدب ) ١(
 ٦٦ديوان امرئ القيس ) ٢(
 ١٠/١٧٠، وخزانة األدب ٣٠١، وضرائر الشعر البن عصفور ١/٢٨٣سر صناعة اإلعراب : ينظر) ٣(
 ١٥١شرح ديوان األعشى ) ٤(
 ٢٥٧شرح األبيات املشكلة اإلعراب ) ٥(
 ٢/٦١٣، الكايف يف اإلفصاح ٣١، والرد على النحاة ١٠٩، واإليضاح ٤/٧٥املقتضب ) ٦(
 ٢/٤٣٣، اخلصائص ٢/٦٢٨، والكامل للمربد ٢٣٣نوادر أيب زيد ) ٧(



  هل حيذف الفاعل وحده؟: مساء األ: أوال
٦٠  

  

  :ض احلجج، منهاواحتجوا أيضا ببع
أنّ املانعني احتجوا على عدم جواز حذف الفاعل، ألنه عمدة، وألنه مع فعله                                   -١

  .)١(كالشيء الواحد، مث هم بعد ذلك جيوزون حذف الفعل وحده
  .)٢(الزائدة فاعلها حمذوف) كان(أنّ أكثر النحويني يذهبون إىل أنّ  -٢
مع بني الفاعل واملبتدأ أنّ  محل الفاعل على املبتدأ يف جتويز حذف كل منهما، واجلا -٣

كل واحد منهما متحدثٌ عنه، وكما جاز حذف املبتدأ لدليل، فإنه ينبغي كذلك             
  .)٣(حذف الفاعل لدليل كذلك

مات زيد، : ، مثلأفعال االستعارةأدخل بعض النحويني يف حذف الفاعل ما أمسوه  -٤
الفعل أسند  ، فاعل حسب التعريف ألنّ) زيد(ورخص السعر، وسقط احلائط، فـ 

إليه، وألنّ املقصود معلوم، إذ الفاعل على احلقيقة هو اهللا سبحانه وتعاىل، وكذلك         
وعلم هذا غري خفي على أحد من األمم، فلما أُمن ((: ، قال الوراق)٤(السعر واحلائط

))مل حيتج إىل فاعلأُمن اللبس يف هذه األفعال 
)٥(.  

ع يؤدي م إىل ارتكاب ما هو             أنّ تأويل املانعني حلذف الفاعل يف بعض املواض                   -٥
Ñ   (8 ممنوع عندهم، مثل جتويز جمي الفاعل مجلة يف مثل قوله   Ð  Ï  Î Í

  Õ  Ô  Ó  Ò (   ]   فبعضهم اضطر إىل إعراب مجلة          ] ٤٧:  الزمر ، ) :  ما مل
، أو اللجوء إىل اإلضمار قبل الذكر وهذا ممنوع عند                      )  بدا  ( فاعالً للفعل    ) يكونوا

( :  ، قال الرضي     ) ٦( رمين وأكرمت الزيدين         أك  :  كثري من النحويني، يف حنو         قال  (
وذلك    . . . . .  والكسائي حيذف الفاعل من األول حذرا من اإلضمار قبل الذكر

                               
 ٣١الرد على النحاة : رينظ) ١(
 ٧/١٥٢شرح املفصل البن يعيش ) ٢(
 ٢٣٩املسائل احللبيات : ينظر) ٣(
 ١/٧٤، واألصول يف النحو ٣/١٨٨املقتضب : ينظر) ٤(
 ٣٨٤علل النحو) ٥(
 ١/٧٧شرح املفصل البن يعيش : ينظر) ٦(



  هل حيذف الفاعل وحده؟: مساء األ: أوال
٦١  

) ألنّ حذف الفاعل أشنع من اإلضمار قبل الذكر                 (
: وقال حنوا منه البغدادي           .  ) ١( 

ا، لئال      الفاعل     حذف    من   منه   فر   مما   أشنع   يف   وقع    الكسائي     أنّ    على ((  ميلز   مضمر 
 الذكر     قبل   اإلضمار     أن  الزيدين، مع وضربت ضرباين: حنو يف الذكر قبل اإلضمار

))يرد مل احملصورة املسائل غري يف الفاعل ورد، وحذف قد
)٢(.  

قام  :  يف مثل   -عند إعمال الثاين         –وخالف الفراُء؛ الكسائي، وسيبويه يف باب التنازع    
لب املرفوع عمال فيه معا، وإن اختلفا يف وقعد أخواك، قال إذا كان العامالن مشتركني يف ط

والكسائي حيذف مها،        .  ) ٣( ضربين وضربت أخويك مها     : الطلب أضمر الفاعل مؤخرا، مثل
واحتج الفراء بأنّ الفاعل ال يليق به احلذف كما يقول الكسائي ألنه عمدة، وأنّ اإلضمار ال 

  .يليق، كما يقول البصريون ألنه إضمار قبل الذكر
وذهب الكسائي إىل        (( :  أيب الربيع حذف الفاعل يف باب التنازع فقط، قال              وخص ابن

وأجرى العمدة هنا جمرى الفضلة، وال               . حذف الفاعل، ومل يدع حذفه يف غري هذا املوضع
)) خالف يف حذف الفضلة       

وهذا خمالف ملا نص عليه النحاة من جتويزه حلذف الفاعل                     .  ) ٤( 
  .)٥(مطلقًا، يف باب التنازع وغريهً 

  :واحتج املانعون ببعض احلجج اآلتية
لفعل ال يوجد بدون فاعل، ومعلالً حلذفه                               -١ ملربد حذف الفاعل حبجة أنّ ا منع ا

بفاعل،     إال    يكون    ال   الفعل    الفاعل؛ ألن        حذف    جيز   ومل((: املفعول ال الفاعل، قال
))فيه مفعول وال يقع قد الفعل اللفظ، ألن من املفعول فحذفت

)٦(.  
وال جيوز أن      (( :  ي الفارسي بني حذف الفاعل، وحذف املبتدأ، قال                   وفرق أبو عل     -٢

))يحذف الفاعل ويفرغ الفعل منه، كما حيذف املبتدأ
)٧(.  

                               
 ١٨١-  ١/١٨٠شرح كافية ابن احلاجب ) ١(
 ١/٣٢٢خزانة األدب ) ٢(
 ١/٢٧٦، توضيح املقاصد ٢/١٢٥، وشرح اللمحة البدرية ٢٥٨، ٢٥٢، التبيني ١/٧٧البن يعيش  شرح املفصل) ٣(
 ٢/٦٠٨الكايف يف اإلفصاح ) ٤(
 ٣/٩٤الربهان يف علوم القرآن : ينظر) ٥(
 ١/١٥٧املقتضب ) ٦(
 ٢٣٧املسائل احللبيات ) ٧(



  هل حيذف الفاعل وحده؟: مساء األ: أوال
٦٢  

أنّ حذف الفاعل غري معروف يف كالم العرب وغري مسموع منهم، قال العكربي          -٣
عل وأما مذهب الكسائي فبعيد، ألنه يلزم منه أن يكون الف                ((: منتقدا قول الكسائي

)) بال فاعلٍ وهذا بعيد يف االستعمال والقياس               
( :  وقال ابن يعيش      .  ) ١(  وأما حذف     (

))الفاعل البتة وإخالء الفعل عنه، فغري معروف يف شيء من كالمهم
)٢(.  

أنّ الفعل والفاعل كاملبتدأ واخلرب فال يحذف أحدمها بال دليل، وحيذف بدليل، هذا  -٤
فقته للخرب يف جواز احلذف، وهو كونه هو األصل، ولكن حصل للفاعل ما مينع موا

كعجز املركب يف االمتزاج مبتلوه ولزوم تأخره، وكونه كالصلة يف عدم تأثره بعامل 
متلوه، وكاملضاف إليه يف أنه معتمد البيان خبالف اخلرب فإنه مباين لعجز املركب                              

مل متلوه   وللصلة وللمضاف إليه، ألنه غري ممتزج مبتلوه وال الزم التأخر ويتأثر بعا                       
  .)٣(وهو معتمد الفائدة ال معتمد البيان

أنّ من الفاعل ما يستتر، فلو حذف يف بعض املواضع اللتبس احلذف باالستتار،                            -٥
  .)٤(واخلرب ال يستتر، وإذا حذف لدليل أُمن اللبس كونه مستترا

كونه عمدة ال جيوز حذفه ألنّ الفعل وفاعله كجزأي كلمة ال يستغىن بأحدمها عن  -٦
  .)٥(راآلخ

وإذا توهم حذف       ((: أنه إذ وجد يف الكالم فعل فال بد له من فاعل، قال ابن مالك -٧
فاعل فعل موجود فال سبيل إىل احلكم حبذفه، بل يقدر إسناده إىل مدلول عليه من              

))اللفظ واملعىن
)٦(. 

  

                               
 ٢٥٨التبيني ) ١(
 ١/٧٧شرح املفصل ) ٢(
 ٢/١١٨، وشرح التسهيل البن مالك ٢٣٨املسائل احللبيات : ينظر) ٣(
 ٢/١١٨شرح التسهيل البن مالك ) ٤(
 ٢/١٢٦اللمحة البدرية ) ٥(
 ٢/١٢١شرح التسهيل ) ٦(



  هل حيذف الفاعل وحده؟: مساء األ: أوال
٦٣  

  :وأما أصحاب املذهب الثالث فاحتجوا بأمور منها
: ، قال البغدادي ))سائر كالمهم الفعل بال فاعلومل نر يف ((: قال أبو علي الفارسي

غري (يف ما أحسن زيدا، وفيه أيضا دخول فعل على فعل، فقوله ) كان(يرد عليه زيادة ((
))ممنوع) موجود

فهم مينعون حذف الفاعل ولكنهم يستثنون من ذلك بعض املواضع اليت . )١(
  :)٢(ختتلف من حنوي آلخر، فهم وسط بني البصريني والكوفيني

  :)٣(ويطرد ذلك عند ابن هشام يف أربعة مواضع
ليس ) إال(ما قام إالّ هند، ألنّ ما بعد : يف االستثناء املنفي، مثل: املوضع األول  )أ (

وذلك املقدر هو ) إالّ(الفاعل يف احلقيقة، وإمنا هو بدل من فاعل مقدر قبل 
د وهو مذكّر، ولذا مل ما قام أحد إالّ هند، فالفاعل أح: املستثىن منه، والتقدير

  .تلحق تاء التأنيث الفعل
: البلد[ )� ¡ ¢ £ ¤ ¥   (8 فاعل املصدر، مثاله قوله : املوضع الثاين  )ب (

  .أو إطعامه يتيما: التقدير، ]١٤
يف باب النائب عن الفاعل، فإن الفاعل يحذف وينوب عنه : املوضع الثالث  )ج (

Î Í Ì (8 املفعول به أو غريه، كقوله   ËÊ É

Ï( ]واهللا أعلم  –التقدير ، ]٢١٠:البقرة– وقضى اُهللا األمر.  
  (: التعجب إذا دلّ عليه مقدم مثله، كقوله تعاىل) أَفْعلْ(فاعل : املوضع الرابع  )د (

 Ù Ø ×( ]م، فحذف ]٣٨: مرمي أي وأبصر ،)م ( من الثاين لداللة
 .األول عليه، وهو يف موضع رفع على الفاعلية عند اجلمهور

  
حمذوف، ومضمر،       :  دد كثري من النحويني يف هذا اال بعض املصطلحات، مثل                   وير  

، وقد ال يتوخون الدقة يف داللتها ولذا اختلفوا يف نسبة اآلراء إىل بعض                                ومستتر، ومقدر      

                               
 ١٠/٢٣٠خزانة األدب ) ١(
، وعند السيوطي ٣/٩٤، وعند الزركشي ثالثة، الربهان ٣/١٣٢٣عند أيب حيان موضعان، ارتشاف الضرب ) ٢(

 ٢/٦٣سادسا، حاشية الصبان ) يس(د الصبان يف مخسة أبواب، وزاد ، وعن٢/٢٥٥ثالثة، مهع اهلوامع 
 ١٦٥، واختار يف شرح شذور الذهب منع حذف الفاعل مطلقا، ١٨٥شرح قطر الندى : ينظر) ٣(



  هل حيذف الفاعل وحده؟: مساء األ: أوال
٦٤  

أكثر ألفاظ النحويني حممولة على التجاوز والتسامح، ال                     (( :  قال السهيلي . النحويني بسببها
مث فرق بني اإلضمار .  ))دهم التقريب على املبتدئني والتعليم للناشئنيعلى احلقيقة، ألنّ مقص

وحتقيق القول أنّ الفاعل مضمر يف نفس املتكلم، ولفظ الفعل متضمن     ((: وبني احلذف بقوله
ومل نعرب عنه مبحذوف،  -له دال عليه، واستغىن عن إظهاره لتقدم ذكره، وعبرنا عنه مبضمر 

ألنّ املضمر هنا قد لفظ به يف          -فعول العائد على االسم املوصول           كما قلنا يف املضمر امل       
وجيوز حذفه يف التثنية         .  الذي رأيته، والذي رأيت              :  النطق، مث حذف ختفيفًا، حنو قولك           

ر عنه باحلذف، وليس كذلك          بواجلمع، فلما كان ملفوظًا به مث قطع من اللفظ ختفيفًا، ع                   
ولكنه مضمر يف النية خمفي يف اخللد، واإلضمار             . فضمري املرفوع، ألنه مل ينطق به مث حذ

هو اإلخفاء، واحلذف هو القطع من الشيء، فهذا فرق ما بينهما، وهو واضح ال خفاء به،           
))وال غبار عليه

فخص احلذف للمفعول به ألنه ذكر مث حذف، وخص اإلضمار بالفاعل . )١(
  .ألنه مل يذكر أصالً

والنحويون يفرقون بني اإلضمار            (( :  ار واحلذف     وقال ابن مضاء عن مصطلحي اإلضم    
))إنّ الفاعل يضمر وال حيذف: -أعين حذّاقهم  -واحلذف، ويقولون 

)٢(.  
ويبدو أنّ ذلك الوضوح الذي حتدث عنه السهيلي ليس كذلك عند كثري من النحويني        

أو هم : لأن األص) أوهم قائلون: (فقد كان الفراء يسمي احلذف إضمارا، قال يف قوله تعاىل
وعندما حتدث     .  ) ٣(قائلون بواو مضمرة ألم استثقلوا نسقًا على نسق، ولو قيل لكان جائزا

فاملرتفع بعدها باالبتداء          (( : وخربها حمذوف وجوبا عند البصريني، قال) لوال(الزجاجي عن 
)) واخلرب مضمر    

وهو من     -ولو كان كذلك ملا تردد فيه الرضي              ) .  حمذوف   ( يقصد  .  ) ٤( 
) ليس (   يف   الظاهر     هو   ، كما  ه إضمار    الفاعل    حبذف أراد إن: أقول((: حيث قال -قهم حذّا
 جواز    يف   الكسائي     مذهب    ذهب    الصريح، فيكون        احلذف     قصد   أنه    األول، والظاهر           فهو 

                               
، واضح من هذا النص أنّ السهيلي موافق للبصريني ال للكسائي يف هذه املسألة، أي عكس ما ١٦٥نتائج الفكر ) ١(

، وأبو القاسم السهيلي ومذهبه ٥٠لسيوطي، وانظر كذلك كتابه اآلخر، وأمايل السهيلي نقل ابن هشام وا
 ٣٨٠النحوي 

 ٢٨الرد على النحاة ) ٢(
 ١/٣٧٢معاين القرآن ) ٣(
 . ، وأمثلته تدل على أن قصده احلذف١٣٩الالمات ) ٤(
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زع      باب    يف   مر   كما   الفاعل     حذف    الضمري    بعد   احملذوف      الفاعل     موضع   ويكون     التنا
))املنصوب

  .صريح فاحلذف عند الرضي صريح وغري. )١(
 جيوز   ال   ، وهو   الفاعل     حذف    فيه   إذ    جبيد   املربد، وليس        قول   وهو((: حيان أبووملا قال 

)) اهلُدى   :  أي    هو   يهد :  ) ٢( تقديره     مضمر   الفاعل : يقال أن البصريني، وحتسينه عند
علّق  .  ) ٣( 

 ولفظ    ر،  مقد   أنه    فيه   بل   حمذوف     الفاعل    أن القول هذا يف ليس((: عليه السمني احلليب بقوله
))املضمر يف يستعمل ما كثريا مقدر

)٤(.  

نستخلص من هذا أننا ال نستطيع أن نتبني آراء النحويني يف هذه املسألة إال بعد جهد   
جهيد بسبب عدم حترير الفروق بني هذه املصطلحات واالتفاق عليها، وااللتزام ا، ولقد                  

، قال   -مع اشتهار ذلك عنه        -رأينا من يشكك يف أنّ الكسائي نفسه يرى حذف الفاعل        
: ويف شرح اإليضاح ما حكي عن الكسائي من أنه حيذف الفاعل يف حنو                        (( :  الشيخ يس   

))مفرد األحوال كلها باطلٌ بل هو عنده مستتر يف الفعلضربين وضربت الزيدين؛ 
)٥(.  

فمن خالل نصه املذكور أعاله، من الذين مينعون حذف الفاعل ولكنهم    ابن عادلأما 
ثنون من هذا املنع بعض املواضع، وقد حصرها يف ثالثة، ومر علينا قريبا، أنّ بعض                               يست 

وال بأس بذلك فهو موضع اجتهاد ورأي، إالّ أنه ضيق                      .  النحويني أوصلها لستة أو أكثر          
حذف الفاعل وحده خالفًا للكوفيني، ويف هذا احلصر                     ال جيوز   وما عدا هذه   : اال بقوله

خالفًا للكوفيني حيث نص كثري    : ع اليت ذكرها غريه، وفيه نظر يف قولهنظر، لوجاهة املواض
وهو    -، بدليل خمالفة الفراء املشهورة له     )٦(من النحويني على أن ذلك رأي للكسائي وحده

                               
 ٣/٥٢شرح كافية ابن احلاجب ) ١(
، )كم أهلكنا(الذي ظاهره أنه مجلة ) قَبلَهم أَهلَكْنا كَم لَهم يهد فَلَمأَ: (يف قوله تعاىل )يهد(احلديث حول فاعل) ٢(

 . والذين مينعون جميء الفاعل مجلة يقدرون ضمريا
 ٦/٢٦٧البحر احمليط ) ٣(
 ٥/٦٤الدر املصون ) ٤(
 ٢/١٥٠حاشية الصبان ) ٥(
 ٦٠٤القسم الثاين /اجلزء األول: الصفوة الصفية: ينظر) ٦(
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  .يف عدم جواز حذف الفاعل وحده -من كبارهم 

  :الترجيح
ليست مقنعة،  إنّ حجج املانعني حلذف الفاعل يف التفريق بني اإلضمار واحلذف،

فإصرارهم أنّ الفاعل عمدة، وأنه ال بد لكل فعل من فاعل، رأينا كيف أنّ إصرارهم على 
إىل أشياء ممنوعة عندهم مثل جميء الفاعل مجلة، واإلضمار قبل  -اضطرارا  –ذلك جرهم 

 وإذا مل يكن الفاعل مرئيا فما الفرق بني أن نقول إنه مضمر أو حمذوف. إخل. . . الذكر
وهو ال يرى، وإنه ملن الصعب يف جمال تعليم النحو أنّ تفرق للمتعلمني بني احلذف 

 –كما مر  –واإلضمار، إضافة إىل عدم التزام كثري من النحويني واملفسرين قدميا وحديثًا 
بالتفريق بينهما، فأحيانا يقولون حمذوف وهم يقصدون مضمر أو العكس، ومر بنا قريبا 

ويف باب النائب عن الفاعل ال بد أنّ تقول حبذف الفاعل حىت تربر وجود . كأمثلة من ذل
النائب عنه، وإذا كان موجودا ولكنه مضمر أو مستتر أو مقدر، فما الذي رفع املفعول به 

هذا بالنسبة للذين ينكرون حذفه بالكلية، أما الذين . وكان يف وجود الفاعل منصوبا
اطن فقد فتحوا الباب هلم ولغريهم، ولقد رأينا تفاوتا كبريا يستثنون بعض الصورة أو املو

  .بينهم يف عدد هذه املواضع ويف معايري جواز احلذف
لذا فإنّ الباحث يرجح رأي الكسائي يف جتويز حذف الفاعل لدليل، ألنه إذا دلّ عليه 

، فَلم يستثىن دليل فكأنه موجود، والنحويون مجيعا حيتجون ذا يف مواضع كثرية من النحو
هذا املوضع؟ أألنه عمدة؟ فاملبتدأ واخلرب قيل عنهما عمدة وجوزوا حذفهما لدليل، وقيل 
إما كجزأي الكلمة يف تالزمهما، وأجازوا حذف أحدمها لدليل، ومل يقولوا مضمر، لعل 

  .هذا هو احلق، واهللا أعلم
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  هل تكون الجملة فاعال أو نائبة عنه؟

  8قوله يف ) يف األرض(عند إعرابه ابن عادل، قال 

) k  j  i  h  g  f  e  d  c b  a( ]١١:البقرة[  

 ألنه) تفسدوا ال: (قوله من اجلُملَةُ هو الفاعل مقام والقائمبه،  متعلّق) األرض يف( و(( 
 هذا   الكالم، أو        هذا    هلم   قيل   وإذا    :  والتقدير    .  ) ١( الزخمشري      ، واختاره      املعىن    يف   القول     هو 

 هلم قيل وإذا: مضمر، تقديره الفاعل مقام القائم: وقيل. اللَّفْظي اإلسناد ببا من اللّفظ، فهو
: ص[ )بِالْحجابِ توارت حتى(: قوله يف فسره كما الكالم سياق املضمر هذا هو، ويفسر

٣٢[.  
 بعده   اجلملة    املوصوف، وجاءت       القول هذا فأضمر) سديد قول هلم قيل وإذا: (واملعىن
 اللَّفْظي، وقد       إىل    يعدل    مل   املعنوي     اإلسناد     أمكن  اإلعراب، فإذا من هلا وضعم مفسرة، فال

 مقَام   القائم     واملفعول    (( :  قال    البقَاِء، فإنه        أبو    إليه    ) ٢( سبقه  القول  وهذا. تقدم مبا ذلك أمكن
) تفسدوا ال( يكون أن زوجي تفسره، وال بعد اجلملة ألن القول، وأضمر مصدر، وهو الفاعلِ

))الفاعل مقام تقوم ، فالفاعالً تكون ال اجلملة ألنالفاعل؛  مقام ماقائ
 جواب    تقدم    وقد . )٣(

 إالَّ   الفاعل     مقام    اقائم ) هلم( يكون أن جيوز اللفظ، وال هذا هلم قيل وإذا: املعىن أن من ذلك
))وجوده مع به املفعول غري إقامة عندهم جيوز إذ، واألخفش الكوفيني رأي يف

)٤(.  

خ    ا لنحويون      مما  ا عل مجلة            تلف فيه  لفا ا ن يكون  ز أ ا إىل          ،  جو ذلك  نقسموا يف  وا
  :)٥(مذاهب

                               
 ١/٦٠لكشاف ا) ١(
اليت هي سنة وفاة الزخمشري،  ٥٨٣كالم غريب كيف يكون أبو البقاء سبق الزخمشري ووالدة أيب البقاء سنة ) ٢(

 . األكيد أن يف الكالم سقطًا من الكتاب املطبوع، ألن الرأيني خمتلفان والسياق يقول باتفاقهما، وسبق أحدمها
 . ادل بتصرف، نقله ابن ع٢٦التبيان يف إعراب القرآن ) ٣(
 ١٦/٥٤١، و١٣/١٨٧: ، وينظر١/٣٤٩اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(
 ٥٢٤، ٢٤٤مغين اللبيب : ينظر) ٥(
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، وهذا مذهب البصريني وكثري من النحويني                ) ١( املنع مطلقًا، وهو املشهور         : املذهب األول
  .املتأخرين

، وهو مذهب مجهور الكوفيني، كهشام وثعلب ومجاعة،                   ) ٢( اجلواز مطلقًا     :  املذهب الثاين      
أنّ نفس اجلملة : والرابع((: قال السمني احلليب. يعجبين تقوم:  كل مجلة حنووجوزوا ذلك يف

الكوفيني               )  ليسجننه ( من   لفاعل، وهذا من أصول  ا ) هي  (
ملتأخرين؛           .  ) ٣(  ا افقهم من  وو

  .)٤(الزخمشري
  .)٦(ونسبوه لسيبويه. )٥(اجلواز بشروط، وهذا مذهب الفراء، ومجاعة: املذهب الثالث

  :األدلة واملناقشة
  :استدل ايزون بالسماع؛ من الكتاب وشعر العربو

  :فقد استدلّوا من القرآن
، ]٣٥:يوسف[ )z y x } | { ~ � ¡ ¢ £  (8 بقوله  -١

  ) .بدا: (يف حمل رفع فاعل لـ) ليسجننه: (فجملة
كيف : (، مجلة]٤٥:إبراهيم[ )R Q P O N   (8 وبقوله  -٢

  ) .تبني(لـ : يف حمل رفع فاعل) فعلنا م
، ) كم أهلكنا: (مجلة، ]٢٦:السجدة[ )f e d c b   (8  وبقوله -٣

  ) .يهد(لـ : يف حمل رفع فاعل
) ال تفسدوا: (، مجلة]١١:ةالبقر[ )g f e d c b a   (8 وبقوله  -٤

  ) .قيل(لـ : نائب فاعل: يف حمل رفع

                               
 ٥٥٩مغين اللبيب ) ١(
 ٥٥٩مغين اللبيب ) ٢(
 ٤/١٨١الدر املصون ) ٣(
 ٧٦٨، مغين اللبيب ٣/٣٩١الكشاف ) ٤(
 ٥٢٤مغين اللبيب ) ٥(
 ٥٥٩مغين اللبيب ) ٦(
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هذا الذي كنتم : (، مجلة]١٧:املطففني[ )` f e d c b a   (8 وبقوله  -٥
  ) .يقال(لـ : نائب فاعل يف حمل رفع) به تكذبون

يف حمل رفع ) إنّ وعد اهللا: (، مجلة]٣٢:اجلاثية[ )ã â á à ß   (7 8 وبقوله 
  ) .قيل(لـ : نائب فاعل

  :واستدلوا من شعر العرب
  :بقول الشاعر

  )١(وعهدي به قينا يسري بكري    وما راعين إال يسري بشرطة
  . )راعين(لـ : يف حمل رفع فاعل) يسري بشرطة: (فجملة

  :واحتج املانعون مبا يأيت
أنّ عدم جواز أن يكون الفاعل مجلة ألنه حمكوم عليه، واحملكوم عليه البد أن                                -١

يكون مفردا، خبالف األحكام فإنه يعبر عنها تارة باملفرد وتارة باجلملة، والسبب يف 
  .)٢(ذلك التساعهم يف األحكام، بعكس احملكوم عليه، لكونه مبنيا على االختصار

أنّ املبتدأ مثل الفاعل ال يقع مجلة ألنه حمكوم عليه إالّ إذا قصد به نفس اللفظ                              -٢
زيد قائم، مجلة امسية، وال إله إال اهللا     : فيكون حينئذ كاملفرد يف احلكم كما تقول

. أنْ تسمع   :  تسمع باملعيدي خري من أن تراه، املعىن              :  كلمة اإلخالص، وقوهلم         
ا فهي حمكية مطلقًا، نت مبعىن املفرد، إن كانت علَمإنّ اجلمل إذا كا: وقال الرضي

مث بدا   : ( وإن مل تكن، فإن كانت فعلية تركت على حاهلا، ومثّل هلا بقوله تعاىل                 
، أي بدا هلم سجنهم إياه؛ وإن          ٣٥يوسف ) هلم من بعد ما رأوا اآليات ليسجننه

يت هي خرب   كانت امسية أعرب اجلزآن مبا استحقه مضموما، واستثىن اجلمل ال                      
املبتدأ أو أصله املبتدأ، واحلال والصفة فهذه عنده ال جيوز أن تقدر مبفرد إذ ال                                   

 .)٣(دليل على كوا كذلك

                               
 ٥٥٩مغين اللبيب ) ١(
 ٢/٨٨٢أمايل ابن احلاجب ) ٢(
 ٢٤٣- ٤/٢٤٢شرح كافية ابن احلاجب ) ٣(



  هل تكون اجلملة فاعال أو نائبة عنه؟: مساء األ: أوال
٧٠  

  .)١(أنّ الفاعل كجزء من الفعل، وال ميكن جعل اجلملة كاجلزء الستقالهلا -٣
أنّ الفاعل قد يكون ضمريا أو معرفًا باأللف والالم، وإضمار اجلملة ال يصح،                               -٤

  .)٢(لف والالم ال تدخل عليهاواأل
أنّ اجلملة قد عمل بعضها يف بعض، فال يصح أن يعمل فيها الفعل، ال يف مجلتها،  -٥

  .)٣(وال يف أبعاضها إذ ال ميكن تقديرها باملفرد هنا
، أنه ال حجة فيها الحتمال أن           )  ليسجننه(هو ) بدا(ردوا على من قال إنّ فاعل  -٦

مث بدا هلم     :  ه راجعا إىل املصدر املفهوم منه والتقدير          يكون الفاعل ضمريا مستترا في
  :بداء كما جاء مصرحا به يف قول الشاعر

  (٤)بدا يل من تلك القلوص بداء    لعلك واملوعود حق لقاؤه
  .)٥(جواب قسم حمذوف وجمموع القسم وجوابه مفسر لذلك البدو) ليسجننه(أو أنّ مجلة 

  .)٦()أنْ( على إضمار) يسري(، و ) تسمع(ويف  -٧
ويف اآلية الثالثة، الصحيح أنّ الفاعل ضمري اسم اهللا سبحانه، أو ضمري العلم أو                        -٨

  .)٧(اهلدى املدلول عليه بالفعل
واآلية الثانية وما شاها، ليست من اإلسناد املعنوي الذي هو حمل اخلالف، وإمنا    -٩

فظي جائز يف   وإذا قيل هلم هذا اللفظ، واإلسناد الل                 :  هو من اإلسناد اللفظي، أي          
  .)٨(مجيع األلفاظ

فريق حاول أن جيد بديالً عن اجلملة،              :  والذين مل جيوزوا كون اجلملة فاعالً، فريقان             
ألنه البد لكل فعل من فاعل، وفريق أعرب اجلملة فاعالً ال على أا مجلة بل على أا مبعىن        

  .املفرد فتعامل كاملفرد
                               

 ١/١٥٢اللباب يف علل البناء واإلعراب ) ١(
 ١/١٥٣اللباب يف علل البناء واإلعراب ) ٢(
 ١/١٥٣اللباب يف علل البناء واإلعراب ) ٣(
 ١٦٧ر الذهب ، شرح شذو٤/١٨٩، وشرح كافية ابن احلاجب ١/٣٤٠، واخلصائص ٢/٧١أمايل القايل ) ٤(
 ١٦٧شرح شذور الذهب ) ٥(
 ٥٥٩مغين اللبيب ) ٦(
 ٧٦٨مغين اللبيب ) ٧(
 ٥٥٩، مغين اللبيب ١٦٨شرح شذور الذهب ) ٨(



  هل تكون اجلملة فاعال أو نائبة عنه؟: مساء األ: أوال
٧١  

تعد   ىل                 د و تعا قوله  يف  ب  ا عر إل ا ه  جو و e   ( :  ت   d  c  b

f( ]فأعرب ابن عصفور  ، ]٢٦:السجدة)فاعالً وخطأه ابن هشام ألنه هو ) كم
وصوب ابن هشام    . )١(نفسه قد اعترف برداءا فال يليق أن يعرب كالم اهللا بلغة رديئة

رأي العكربي بأن يكون الفاعل مستترا راجعا إىل اهللا سبحانه وتعاىل، أي أو مل يبني اهللا 
عراب                              هلم، وكذلك قول        عترض على إ اهلدى، وا جعا إىل  را بأن يكون  الزجاج 

إال إذا كان مبعىن         .  الزخمشري اجلملة، فاعالً ألنّ الفاعل ال يكون مجلة على الصحيح                   
  .)٢(املفرد

البدو الذي هو املصدر، أُضمر لداللة                )  بدا(وجوز أبو علي الفارسي، أن يكون فاعل 
  .)٣(يف اآلية مبعىن العلم) بدا(يف موضع نصب، ألنّ ) ليسجننه(الفعل عليه، وأن تكون مجلة 

  :)٤(أما أصحاب املذهب الثالث، الفراء ومن تبعه فجوزوا جميء الفاعل مجلة بشرطني
  .كون اجلملة مقترنة مبا يعلّق عن العمل -١
  .ظهر يل أقام زيد، وعلم هل قعد عمرو: كون الفعل قلبيا مثل -٢

 اَأليمان     جواب   معها يصلح اليت احلروف يف قولت والعرب: وقوله((: قال الفراء
 وكذلك. ليقومن إليه يقوم، وأرسلت أن إليه أرسلت: فيقولون. وبالالم املفتوحة بأن
¡   (: قوله  �  ~ }  |  {  z  y  x( ]القرآن     يف   وهو  ،  ]  ٣٥: يوسف 

)) صوابا    كان    يسجنوه    أن    هلم   بدا  :  قلت   لو   أنك    ترى    كثري؛ أال    
( :  وقال   .  ) ٥(   ولو  (

 خري فيك ما أَنْ وظننت خري فيك ما أَنْ علمت: فقيل) ما( قبل) أنْ( العرب تأدخل
 أو الالم معها اليت) إن( مثل أداةُ احلروف هذه من شيئا يلق إِذا ولكنهم. صوابا كان

 فلم   األداة       بتلك   اكتفَوا  ولَو) لئن أَو( زيد أَم اهللا عبد أقام يل اعلم: كقولك استفهام

                               
 ٧٦٨، ٢٤٤مغين اللبيب ) ١(
 ٧٦٨مغين اللبيب ) ٢(
  ١٣٠املسائل العضديات ) ٣(
 ٢٤٤مغين اللبيب ) ٤(
 ١/٣٢٨معاين القرآن ) ٥(
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 لو )  لَيسجننه   اآليات      رأَوا      ما   بعد   من   لَهم   بدا  ثُم( قوله ترى أال) أَنْ( يهاعل يدخلوا
))صوابا كان لَيسجننه أن: قيلَ

)١(.  
وفيه نظر، ألنّ أداة التعليق بأنْ تكون مانعة                   (( :  ورد عليهم ذلك، قال ابن هشام بقوله           

إال أنه صحح قوهلم       .    )) الفعل عما هو منه كاجلزء؟  أشبه من أن تكون جموزة، وكيف تعلق 
مع االستفهام خاصةً دون سائر املعلقات، وعلى أنّ اإلسناد إىل مضاف حمذوف ال إىل                                

. ظهر يل جواب أقام زيد؟ ، أي جواب قول القائل ذلك: اجلملة األخرى، أال ترى أن املعىن
قد مضى عن قريب أنّ       :  قلت.  اجلملليس هذا مما تصح فيه اإلضافة إىل: فإن قلت: مث قال

كل ذلك تطويل بال فائدة،         : وأقول. )٢(اجلملة اليت يراد ا اللفظ يحكم هلا حبكم املفردات
وقد ذكر ابن       .  ألنّ املانعني قد أجازوا جميء اجلملة فاعالً ذه العلة، أي بكوا مبعىن املفرد   

ب عنه، منها أالّ يكونا مجلة وصححه،    هشام نفسه، مخسة أحكام يشترك فيها الفاعل والنائ
وأول أدلة ايزين، وأجاز اإلسناد اللفظي يف مجيع األلفاظ دون املعنوي، ومثّل له بقول                                      

  .)٣(زعموا مطية الكذب: العرب
  

واختلف كثري من النحويني يف بيان رأي سيبويه يف هذه املسألة، فبعضهم نسب إليه                            
بعضهم إليه منع ذلك، وبعضهم عده ممن يفصل، قال ابن   جتويز كون اجلملة فاعالً، ونسب 

))وفصل الفراء ومجاعة ونسبوه لسيبويه((: هشام
وسبب االختالف؛ اختالفهم يف تأويل             . )٤(

  :لبيد وقال((: كالمه، قال
  سهامها تطيش ال املنايا إنَّ. . . منييت لتأتني علمت ولقد

لتسبقنين،  أظن: منك، وقال خري اللّه لعبد علمت قد: قال لتأتني، كما والَّله: قال كأنه
   ألنه       وأظن ،وقال   .  علمت   مبرتلة    ليقومن   وجل    عز  : )    �  ~  }  |  {  z  y  x

                               
 ٢/٢٠٧معاين القرآن ) ١(
 ٥٢٤مغين اللبيب ) ٢(
 ٧٦٨، املغين اللبيب ١٦٧شرح شذور الذهب ) ٣(
 ٢/٢٧٢، مهع اهلوامع ٥٥٩مغين اللبيب ) ٤(
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أفضل،     أيهم    هلم   بدا  :  قلت   لو   أنك  ترى أال. ابتداء موضع ألنه؛ ]٣٥: يوسف[ )¡
))هذا أم أفضل أهذا هلم ظهر: قلت علمت، كأنك يف كحسنه حلسن

)١(.  
) بدا(وتفسريه خطأ، ألنه مل جيعل يف ((: د من أوائل من اعترض على كالم سيبويه، قالواملرب

)). . . . . .فاعالً، فقد أحال وناقض يف قوله
)٢(.  

فاعالً وأنه أحال وناقض            )  بدا  ( مل جيعل يف    :  أما قوله ((: ورد ابن والد على املربد بقوله
الفاعل، وذلك أفعال العلم وما قارا يف  مجلة يف موضع) ليسجننه(فليس األمر كذلك، ألنّ 

قد بان يل أيهما أفضل، وقد بان يل أزيد                  :  معناها جيوز فيها مثل هذا، أال ترى أنك تقول              
فتجعل هذه اجلملة يف موضع املفعول به، وإن شئت جعلتها يف                 . . . . . .  أفضل أم عمرو

)). .د أفضل أم عمروقد علم أزي: موضع االسم الذي يقوم مقام الفاعل، فتقول
)٣(.  

) ليسجننه ( فمذهب سيبويه أنّ   : فيه ثالثة أقوال((: وممن نسب التجويز لسيبويه النحاس، قال
))يف موضع الفاعل أي ظهر هلم أن يسجنوه

)٤(.  
ليه القرطيب كذلك، قال              ( :  ونسبه إ يف موضع الفاعل، أي ظهر هلم أن             )  يسجننه ( (

))يسجنوه؛ هذا قول سيبويه
)٥(.  

))) ليسجننه(عند سيبويه حمذوف، قام مقامه ) بدا(فاعل ((: مكي، قال وكذلك
)٦(.  

) بدا  ( وال جيوز أن يكون الفاعل بـ          ((: ومن الذين نسبوا املنع لسيبويه ابن عطية، قال
ألنّ الفاعل ال يكون مجلة بوجه، هذا صريح مذهب سيبويه، وقيل الفاعل                          ) ليسجننه(لـ 

))فسر للفاعلوهو خطأ، وإمنا هو م) ليسجننه(
  .من نظر) صريح: (وال خيفى ما يف قوله. )٧(

                               
 ، باب األفعال يف القسم٣/١١٠الكتاب ) ١(
، ومل أجدها يف املقتضب أو الكامل، ومل يذكرها الشيخ عضيمة يف املسائل اليت ١٨٧االنتصار لسيبويه على املربد ) ٢(

: ينظر. والد على املربد، يف املقتضب، وال يف املسائل املنسوبة للمربد ويف املقتضب ما يعارضهارد فيها ابن 
 )ملحق الفهارس( ٢٢٦-٢٢٠/ ٤املقتضب 

 ٩/١٢٣، تفسري القرطيب ٤٥١، وإعراب القرآن للنحاس )٧٩(، املسألة رقم ١٨٦االنتصار لسيبويه على املربد ) ٣(
 ٤٥١إعراب القرآن ) ٤(
 ٩/١٢٣القرطيب تفسري ) ٥(
 ١/٤٣٠مشكل إعراب القرآن ) ٦(
 ٩٩٣احملرر الوجيز ) ٧(
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أنه مع رأي البصريني املانعني جميء              )  أول املوضوع      ( فواضح من نصه      ابن عادل    أما 
اجلملة فاعالً أو نائبا له، ولكنه أيضا مع ايزين لذلك إذا كان اإلسناد لفظيا، أي إذا كانت 

ال تفسدوا يف     : ( أي إذا قيل هلم ذلك اللفظ الذي هو      اجلملة مبىن املفرد كابن هشام وغريه،
وأما قوله أنّ الزخمشري اختار أن تكون اجلملة نائبة عن الفاعل، فشيء استنتجه          ) . األرض

ولكنه   .  هو ألن الزخمشري مل يقل إنّ اجلملة فاعل أو نائب فاعل ومل يصرح باالختيار هنا                   
فقد  . .)  أومل يهد هلم كم أهلكنا        : (  تعاىل  صرح بذلك يف موضع آخر عند إعرابه قول اهللا         

ومل يفسره مبفرد، وقد فهم منه ابن هشام               .  ) ١( ) كم أهلكنا   ( صرح بأن الفاعل ما دلّ عليه         
  .اختياره أنّ اجلملة فاعل

  :الترجيح
لو كان الترجيح بني جتويز أن يكون الفاعل مجلة أو ال يكون، لكانت املسألة واضحة 

لكن بعض الذين منعوا كون اجلملة فاعالً أو نائب فاعل أجازوا                 قد يسهل الترجيح فيها، و
ذلك إذا كانت اجلملة مؤولة باملفرد، وهذا مما تتشابك فيه التأويالت وختتلف حوله اآلراء،     

؛ مطية الكذب        : ( وليست ببساطة ووضوح        ومع ذلك فإنّ القول مبنع إعراب              ) .  زعموا
ليست قوية بل حمتملة       -كما رأينا      -أدلة ايزين        اجلملة فاعالً أو نائبا للفاعل، أقوى ألنّ

  .لتأويالت كثرية تبعا للمعىن والسياق، وأدلة املانعني مقنعة واضحة، واهللا أعلم
  
  
  
  
  
  
  
  

                               
 ٧٦٨، ومغين اللبيب ٣/٣٩١الكشاف ) ١(
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  النافية للجنس) ال(حذف خبر 

  8يف قوله ) ال(عند إعرابه قال ابن عادل 

)  ,  +  *  ) (  ' &  %  $  #  "   ]٢ –١:البقرة[ )! 

 ال  متيم   بين   أن    إالّ ) فيه( وهو وارور اجلار يكون أن جيوز مسها، وخربهاا) ريب( و(( 
 على   الوقْف     كائن، ويكون        ريب    ال :  تقديره     حمذوفًا     يكون   أن ، فاألوىلخربها تذكر تكاد

 بأس   ال :  أي  )  عليك   ال : ( خربها، قالوا        ويبقى    امسها    حيذف    تاما، وقد       حينئذ )  ريب  ( 
))عليك

)١(.  

¢    ( 8    ال رجلَ يف البيت، وكقوله         :  مثل ال النافية للجنس        ¡  �  ~( 
وكان املفترض أالّ تعمل          .  ، وال تعمل إالّ يف نكرة         )  إنّ  ( وهي تعمل عمل     ،  ] ٩٢:  يوسف [ 

ألا غري خمتصة إذ تدخل على االسم وتدخل على الفعل، ولكن ملّا قصد ا التنصيص على      
لفظًا ) من(نصيص يستلزم وجود العموم اختصت باالسم، ألنّ قصد االستغراق على سبيل الت

، فلمشاتها هلا يف     )  إنّ  ( وأما عملها عمل      .  ) ٢( أو معىن وال يليق ذلك إال باألمساء النكرات     
لتوكيد   )  إنّ  ( ، وملشاتها كذلك يف التوكيد، ألنّ              ) ٣( التصدير والدخول على املبتدأ واخلرب          

وهلا شروط    . ) ٥( ض على النقيض   ويسمى هذا محالً للنقي      .  ) ٤( فينلتوكيد ال    )  ال ( اإلثبات، و     
  .)٦(أحكام حذف خربها -موضوع االختيار -وأحكام كثرية يعنينا هنا 

                               
 ١/٢٦٦اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ١/٢٥٤، شرح األمشوين ١/٢٣١شرح الكافية الشافية ) ٢(
 ٢/١٩٤مهع اهلوامع ) ٣(
 ٣٠٠اجلىن الداين ) ٤(
 ١/٢٣٧، شرح الكافية الشافية ١٠٨والنكت احلسان ، ١/٢٥٧شرح كافية ابن احلاجب ) ٥(
 . سبعة شروط) إنّ(عمل ) ال(، لعمل ١/٢٥٥ذكر األمشوين ) ٦(
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  :)١(مذاهبوللنحويني يف حذف اخلرب عند احلجازيني والتميميني؛ 

أنّ بين متيم ال يثبتونه يف كالمهم أصالً، أما أهل احلجاز فيحذفونه يف أكثر              : املذهب األول
وحيذفه احلجازيون كثريا فيقولون ال أهلَ، وال مالَ،      ((: شري، قالكالمهم، وهذا قول الزخم

وال بأس وال فىت إالّ علي وال سيف إالّ ذو الفقار، ومنه كلمة الشهادة ومعناها ال إله يف                                   
) الوجود إالّ اهللا، وبنو متيم ال يثبتونه يف كالمهم أصالً                     (

بن     ) ٣( وتابعه ابن يعيش      .  ) ٢(  ، وا
  .)٤(احلاجب
وال يلفظ خبربها ((: أنّ بيت متيم حيذفونه إذا مل يكن ظرفًا، قال به اجلزويل، قال: الثايناملذهب 

))بنو متيم إالّ أن يكون ظرفًا
  .)٧(، واملالقي)٦(ووافقه ابن عصفور. )٥(

أنه جيب إثباته مع عدم القرينة عند بين متيم وغريهم، ومع وجودها يكثر                            :  املذهب الثالث
احلجا         النحويني منهم                      احلذف عند أهل    :ز، وجيب عند بين متيم، وهذا قول مجاعة من 

، ) ١٣( ، وابن عقيل     ) ١٢(، وابن هشام)١١(، والرضي)١٠(، وابن مالك)٩(األندلسي، و)٨(الشلوبني
  .)١٤(واألمشوين

                               
 ١٠٩، والنكت احلسان ١/٢٥٩، وشرح كافية ابن احلاجب ١/١٠٧، وشرح املفصل البن يعيش ٣٠املفصل ) ١(
ال : النافية للجنس قد حيذف، كقوهلم )ال(، أن خرب ١٧ص ) األمنوذج(، وذكر يف كتابه املختصر٣٠املفصل ) ٢(

 . ال بأس عليك: بأس، وهذا التمثيل يدل على جواز احلذف إذا دلّ عليه دليل، ألن اجلميع يعرف أنّ التقدير
 ١/١٠٧شرح املفصل ) ٣(
 ٣٨٤/ ٢شرح املقدمة الكافية ) ٤(
 ٢٢١-٢٢٠املقدمة اجلزولية ) ٥(
 ٢/٢٧٩شرح مجل الزجاجي ) ٦(
 ٢٦٥ رصف املباين) ٧(
 ١/٢٣٨شرح الكافية الشافية ) ٨(
 ١/٢٥٩شرح كافية ابن احلاجب ) ٩(
 ١/٢٣٧شرح الكافية الشافية ) ١٠(
 ١/٢٥٩شرح كافية ابن احلاجب ) ١١(
 ٢١١، وشرح شذور الذهب ٣١٥مغين اللبيب ) ١٢(
 ١/٣٤١املساعد ) ١٣(
 ١/٢٦٨شرح األمشوين ) ١٤(
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  :األدلة واملناقشة
النافية للجنس امسا صرحيا يف القرآن، وإمنا جاء خربها جارا وجمرورا        ) ال(مل يقع خرب 

  :منها وجاء ظرفًا يف مواضع، والكثري هو اجلار وارور، )١(و ظرفًاأ
o  -  ١٧: غافر[ )) ( *+ , - . / (8 قوله[  
o  -  8 وقوله) â á àß Þ Ý ÜÛ Ú Ù Ø(]١٥:لشورىا.[  

  .]١٠١:املؤمنون[ )¼ ½ ¾ ¿ Á À (8 وقوله  - 
  :وحذف يف مواضع منها

o  -  8يف قوله) » º ¹ ̧  ¶ µ ́  ].٩٧: طه[ )± ² ³ 

o  -  ٥٠:الشعراء[ ){ ~ �¡ ¢ £ ¤ ¥ (8 ويف قوله.[  
o  -  ١١:القيامة[ )̄ ° ± (8 ويف قوله[.  
o -   وأما يف احلديث فكما يف قوله < :   ))      وال ضرار ال طريةَ وال     ((   ، و  ) ٢( )) ال ضرر

ال أحد    ((   : > النافية للجنس امسا مرفوعا كما يف قوله  ) ال(وجاء خرب . )٣())عدوى
  )٤(.))أغري من اهللا

o - ورد كذلك يف نثر العرب وشعرهم، قال قيس بن عاصم ملا حضرته الوفاة لبنيهو :
)). . . . .صح لكم مينن، احفظوا عين ثالثًا، فال أحد أبينيا ((

)٥(.  
o - ومن الشعر يف مثل قول الشاعر:  

                               
 ٥٣٢/اجلزء الثاين/دراسات ألسلوب القرآن الكرمي، القسم األول ) ١(
 ١٣٧٠: ، املعجم الكبري للطرباين رقم٢٣٠٥: املستدرك للحاكم رقم) ٢(
: باب الطرية والفأل رقم: ، ويف مسلم٥٧٥٥: ، ويف باب الفأل، رقمه٥٧٥٤: باب الطرية، رقم: البخاري) ٣(

٢٢٢٣- ١١٠ 
باب : كتاب التوبة ٧١٦٨الغرية، ويف صحيح مسلم : ، كتاب النكاح باب٤٦٦٤رقمه يف صحيح البخاري ) ٤(

 . غرية اهللا تعاىل، وحترمي الفواحش
 ١/٢٧٣الكامل للمربد ) ٥(
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  )١(بليلى أمت ال قرب أعطش من قربي  فيا رب إن أهلك ومل ترو هاميت
أنّ بين متيم أو أهل احلجاز حيذفون اخلرب، وإمنا قال جبواز                           ومل يذكر سيبويه يف كتابه        
 أنك ابتداء، كما موضع يفوما عملت فيه ) ال(واعلم أنّ ((: حذف اخلرب إذا كان ظرفا، قال

 من   رجل، وما       من   ما :  وكذلك   .  مبتدأ    مرفوع     اسم   مبرتلة    فالكالم رجل من هل: قلت إذا
 وكذلك   .  أظهرته شئت تضمره، وإن ن، ولكنكمكا يف أو زمان يف عليه يبىن شيء، والذي

)) زمان     يف   شيء   مكان، وال       يف   رجل    ال تريد شيء، إمنا وال رجل ال
: قال أبو حيان      و .  ) ٢( 

وإن شئت    : ( يعين يف مجيع اللغات وقوله       ) ولكنك تضمره: (وقال أصحابنا يف قول سيبويه((
))يعين يف لغة احلجاز) أظهرته

  .ذا التفسري، ومل يبينهوال أدري كيف احتمل كالمه ه. )٣(
))فاشٍٍ جدا، أكثر من أن أحصيه لك) ال(فإضمار اخلرب يف باب ((: وقال الباقويل     

ويف  . ) ٤( 
إىل احلجازيني        ) ٥( تناول هذه املسألة من قبل النحويني اضطراب كبري يف نسبة حذف اخلرب               

ا أيضا، فقد ذكر الرضي ويف نسبة األقوال النحوية إىل أصحا ، )٦(والتميميني، وإىل الطائيني
الرضي أنّ الزخمشري يقول إنّ بين متيم ال يثبتونه إال إذا كان ظرفًا، وجند يف املفصل أنه يقول 

وبعض النحويني الذين  .وينسب ابن مالك هذا الرأي للجزويل.)٧(إنّ بين متيم ال يثبتونه أصالً
ومن      هل احلجاز،     النافية للجنس مل يذكروا بين متيم أو أ       ) ال(الذين حتدثوا عن حذف خرب 

سيبويه، واملربد، والزجاجي، والصيمري، والفارسي، واهلروي، وابن الشجري،                 : )٨(هؤالء

                               
 ١/٤٥٤الزهرة ) ١(
 ٢٧٩-٢/٢٧٥الكتاب ) ٢(
 ٣/١٣٠٠ارتشاف الضرب ) ٣(
 ١٧٠شرح اللمع ) ٤(
 ١/٢٦٨، وشرح األمشوين ١/٣٤١املساعد : ينظر) ٥(
ورد : املتأخرين، ورمبا استنتجوه من نسبة الزخمشري قول الشاعرمل ينسب هذه اللغة للطائيني إال قلة من النحويني ) ٦(

  وال كرمي من الولدان مصبوح  ورد جازرهم حرفًا مصرمة
ذه النسة، ونسبه الشنتمري يف حتصيل عني  - منهم ابن اخلباز  –حلامت الطائي ويشكك كثري من النحويني 

: ، رقم الشاهد٢/١٢٤املقاصد النحوية : لعيين يفوممن فصل فيه ا. ، إىل رجل من النبيت بن قاصد٣٤٧الذهب 
٣٢٤ 

 ١/١٠٧، وشرح املفصل البن يعيش ١/٤١الكشاف : ، وينظر٣٠املفصل ) ٧(
، ٢٥٤، واإليضاح ٢٤٢، وتبصرة املبتدي وتذكرة املنتهي ٢٣٧، واجلمل ٤/٢٥٧، املقتضب ٢/٢٧٥الكتاب ) ٨(
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وعدم نسبة سيبويه وكبار النحويني هذا احلذف لبين                  .  واحليدرة اليمين، واملرادي، وغريهم  
  .متيم، واحلجازيني، والطائيني؛ يشكك يف كونه لغةً لقبيلة معينة

لنحويني ما ذهب إليه الزخمشري فقد علّق على كالمه صاحب التخمري، ومل يرتض كثري من ا
  .، ومل يزد ))إمنا حيذفونه إذا دلّ الدليل عليه((: )١(بقوله

وبنو ((: قوله((: ويبدو أنّ الرضي قد وقع يف السهو فزاد على نص ابن احلاجب ألنه قال
))متيم ال يثبتونه

)) فًا إال إذا كان ظر    ((زاد عليه الرضي،  ))،)٢(
، والدليل على هذا السهو أنه             ) ٣( 

، يقصد الزخمشري الذي نص على أنّ بين متيم ال                   )) اقتدى فيه جبار اهللا        (( :  قال بعد ذلك     
  .يثبتونه أصالً

أنه ينبغي أن يكون اخلالف بني احلجازيني والتميميني فيما كان جوابا : وذكر الشلوبني
وأما إذا مل يكن         .  ال رجلَ   :  ن زيد؟    هل من رجل أفضل م       :  كقولك ملن سأل    .  لقول قائل

  .)٤(جوابا فال ينبغي أن حيذف اخلرب أصالً؛ ألنه ال دليل عليه
وعلق ابن مالك على رأيي الزخمشري واجلزويل بأما ليسا بصحيحني ألنّ حذف خرب       

  .)٥(ال دليل عليه يلزم منه عدم الفائدة، والعرب جممعون على ترك التكلم مبا ال فائدة فيه
النافية للجنس، وذكر منها، أنه يكثر ) ال(، ) إنّ(ر ابن هشام سبعة أوجه مما ختالف فيه وذك

وذكر أنّ بين    ) . فال فوت(، و ) قالوا ال ضري: (حذف خربها إذا علم، ومثّل له بقوله تعاىل
ال وبنو متيم يوجبون حذفه إذا كان معلوما، وأما إذا جهل ف  ((: وقال. )٦(متيم ال تذكر خربها

))جيوز حذفه عند أحد، فضالً عن أنْ جيب
  .)٨(وقال حنوا من هذا السيوطي. )٧(

                               
 ٣٠٠، واجلىن الداين ٣٦٢كل ، وكشف املش٦٦- ٢/٦٥، وأمايل ابن الشجري ١٥٠واألزهية 

 ١/٢٩٤) التخمري(شرح املفصل ) ١(
 )املؤلف -البن احلاجب( ٣٨٤/ ٢شرح املقدمة الكافية ) ٢(
 ١/٢٥٨شرح كافية ابن احلاجب ) ٣(
 ١/٢٣٨شرح الكافية الشافية ) ٤(
 ١/٢٣٨شرح الكافية الشافية ) ٥(
 ٣١٥مغين اللبيب ) ٦(
 ٢١١شرح شذور الذهب ) ٧(
 ٢/٢٠٣امع مهع اهلو) ٨(
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وما دخلت عليه،      )  ال ( والذين نقلوا عن متيم وجوب حذف اخلرب، علّلوا لذلك أنّ                        
جواب استفهام عام، واألجوبة يقع فيها احلذف واالختصار كثريا، ولذا يكتفون فيها بـ                          

ال رجلَ، هي يف الواقع جواب عن               :  ومجلة  .  ) ١(عدمها رأساوحيذفون اجلملة ب) نعم(و ) ال(
وعلّل ابن احلاجب حلذف اخلرب عند بين متيم بعد أن          . هل من رجلٍ يف البيت؟ : سؤال عام

وافق الزخمشري يف أم ال يثبتونه أصالً ؛ بعلتني، إما للعلم به وهو مراد، وإما ألنّ النفي                                    
نتفى ا   :  أغىن عنه كما أغىن عن قولك          لقاهر     وذكر عبد    .  ) ٢( لقيام، عن تقدير خرب له       ا ا

اجلرجاين أنّ حذف اخلرب يكثر يف النفي وذلك أنه يكون مبنيا على كالم سابق قد جرى فيه 
ال طعام، وال تذكر عندي، ألنه             : هل من طعام عندك، فتقول: ذكر اخلرب، كأن يقول قائل

إله إال اهللا، ألنه يف األصل رد على                ال : ومثله. تقدم يف السؤال فأغىن ذلك عن إعادة ذكره
  .)٣(ال إله إال اهللا، أي ال إله لنا: هل لنا من إله غري اهللا؟ فتقول: منكر قال

ال أدري من أين نقله، ولعله قاسه،      : وأما قول اجلزويل فقد انتقده األندلسي حيث قال
امت قرينة غري السؤال دالة            واحلق أنّ بين متيم حيذفونه وجوبا، إذا كان جوابا، أو ق     : مث قال

عليه، وإذا مل توجد قرينة فال جيوز حذفه رأسا، ألنه ال دليل عليه، ويتساوى يف هذا بنو متيم 
  .)٤(وأهل احلجاز يف إجياب اإلتيان به

)   ( :  وقوله تعاىل     & ، ) ٥( عند كثري من املفسرين، كأيب علي الفارسي                ، ] ٢: البقرة   [   ) %
، حمتملة أن تكون حمذوفة اخلرب،            ) ٩( ، وأيب حيان      ) ٨( عكربي وال    ) ٧( ، واألنباري   )٦(والزخمشري

، ) فيه(، وحيتمل أن يكون اخلرب ) ريب(أو ما شابه، ويوقف على ) كائن(ويقدر عندئذ بـ 

                               
 ٢٠٣- ٢/٢٠٢مهع اهلوامع : ينظر) ١(
 ٢/٣٨٤شرح املقدمة الكافية ) ٢(
 ٢/٨٠٠املقتصد ) ٣(
 ١/٢٥٩شرح كافية ابن احلاجب ) ٤(
 ١/١٣٢احلجة ) ٥(
 ١/٤١الكشاف ) ٦(
 ١/٥٢البيان ) ٧(
 ١٧-١/١٦التبيان ) ٨(
 ١/١٦٠البحر احمليط ) ٩(
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ال ( ، وعن نافع وعاصم أما وقفا على         ) فيه(وذكر الزخمشري أنّ املشهور هو الوقف على 
إا كثرية يف لسان أهل          :  س، وقال     أال ب  :  وبقول العرب      )  ال ضري ( ، وشبهها بـ    )  ريب  

وأوجب ابن مالك ذكر اخلرب هنا              .  ) ١( إنه البد للواقف من أن ينوي خربا              :  احلجاز، وقال       
العاملة    )  ال ( واختار حذفه أبو حيان ألنّ اخلرب يف باب                 . )٢(، لعدم العلم به لو حذف) فيه(

د احلجازيني، وهو هنا معلوم، فحمله إذا علم مل تلفظ به بنو متيم، وكثر حذفه عن) إنّ(عمل 
  .)٣(على ذلك هو أحسن الوجوه يف اإلعراب

، إالّ أنّ بين متيم ال تكاد          )  ال ريب   ( خرب  )  فيه ( أوالً جواز أن يكون   ابن عادلوذكر 
وواضح من عباراته أن رجح حذف خرب                .  فاألوىل أن حيذف خربها : تذكر خربها، مث قال

غري سديد ألنّ  –يف رأي الباحث  -يم له، وهذا الترجيح هنا بسبب كثرة حذف بين مت) ال(
القرآن مل يرتل بلغة متيم حىت يكون نطقهم مرجحا، ولو أخذ بقول الزخمشري، وابن مالك            

إنّ حذف اخلرب يف هذه احلال كثري يف لسان أهل                   :  حيث قالوا     -املذكور آنفًا       -وغريمها 
ا حاالت رجح ا ابن عادل رأيا يف مسألة                  احلجاز، لكان لترجيحه وجاهة وحمل، ومر بن                 

واألحسن لو علل ترجيحه مبا . حنوية يف القرآن ملوافقتها للغة احلجازيني، ألنّ القرآن نزل ا
علّل به أبو حيان ذلك وهو أنّ اخلرب معلوم فأحسن الوجوه حذفه ألنّ بين متيم يوجبون                                 

  .حذفه، ويكثر حذفه عند أهل احلجاز

  :الترجيح
للباحث أنّ كالم الشلوبني، وابن مالك اآلنف الذكر هو األوىل بالقبول واألقرب   يبدو

لعرب مييل إىل حذف شيٍء من                                  ال بنو متيم وال غريهم من ا نه  العريب، وهو أ إىل طبيعة 
عرف عنهم من البيان والفصاحة والبالغة،              ما كالمهم ال دليل عليه، ألنّ ذلك ال يتفق مع 

  .از إثباته وحذفه، وال مانع أالّ تذكره بنو متيم عندئذ، واهللا أعلموإذا دلّ عليه دليل ج
  

                               
 ١/٤١الكشاف ) ١(
 ١/٢٣٧شرح الكافية الشافية ) ٢(
 ١/١٦٠البحر احمليط ) ٣(
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  مبتدأ )لوال( االسم المرفوع بعد

  :يف قوله تعاىل) لوال(عند إعرابه : قال ابن عادل

) J K L M ON P Q R S T U V W( ]٦٤:البقرة[.  

 ذلك    ظَاهره     ما   ورد     األفعال، فإن         يليها   أن    جيوز    باملبتدأ، وال      ختتص هذه) لوال( و(( 
  :أُول؛ كقوله

  احتمايل املُِسيئُونَ عدم لَما   عجزا احللْم يحِسبونَ ولَوالَ
  :الفعل؛ كقوله ارتفع أن حذفت فلما، حتسبوا أن ولوال: األصل أنّ وتأويله

  . . . . . . . . . . . . . . . .. الوغَى أَحضر الزاجِرِي أَيهذَا أَالّ
 وللفراءمضمر،  بفعل رفعه حيث للكسائي خالفًا مبتدأ بعدها واملرفوع. أَحضر أَنْ: يأ
 وهو مسده شيء وسد عليه للداللة احلذف واجب هربوخ) . لوال بنفس مرفوع: (قال حيث
شعر،  ضرورة يف إال يثبت أن جيوز حاصل، وال أو كائن اهللا فَضل ولوال: والتقدير جواا
  :قوله يف ملعريا لُحن ولذلك

يبذي بعالر هنبٍ كُلَّ مضالَ  عفَلَو دمالغ ِسكُهماالَ يلَس  
 بعدها ما خرب كان إن: فقال فَصل وبعضهم. أطلقوا بعدها، هكذا خربها أثبت حيث

 فال مقيدا كونا كان الكالم، وإن وأكثر الترتيل جاء واجب، وعليه مطلقًا، فاحلذف كونا
 الصالة عليه قوله ذكره؛ حنو دليل، وجب عليه يدلَّ مل ال، فإن أو دليل عليه يدلّ أن إما لوخي

  :اآلخر وقول، )) بِكُفْرٍ عهد حديثُو قَومك لَوالَ: ((والسالم
  . . . . . . . . . . . . . . . . .   لَخبطْتها حولَها بنوها فَلَوالَ

))واحلذف الذِّكر جاز دليل عليه دلّ وإن
)١(.  

  .)٢(هذه من مسائل اإلنصاف القليلة اليت أيد فيها األنباري الكوفيني يف خالفهم مع البصريني
حمذوف    -عند مجهور النحويني        -االمتناعية اليت خربها         )  لوال  ( وخصوا هذه املسألة بـ          

                               
 ٢/١٤٢: ، وينظر٢/١٤٣اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ١/٧٠اإلنصاف ) ٢(
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لوال زيد     :  رمتك، فالتقدير     لوال زيد ألك      :  فإذا قلت    .  ، وال يكون إالّ كونا مطلقًا      )١(وجوبا
  .موجود

Ö    ( 8  لوال زيد ألكرمتك، ومثل قوله            :  ، مثل  )  لوال(أما االسم الواقع بعد   Õ

 Ø ×( ]ففيه ثالثة أقوال]٣١:سبأ ،)٢(:  
ووافقهم     .  أنه فاعل لفعل مضمر       ) ٤( ، ونسب إىل الكسائي        ) ٣( قول الكوفيني     :  القول األول       

  .)٧(، واملالقي)٦(، والرضي)٥(األنباري
: وقوله((: قال الفراء) . لوال(؛ أنه مرفوع بنفس )٩(، وابن كيسان)٨(قول الفراء: القول الثاين

G   (8 : وقوله((  F  E  D  C( ]بـ رفعهم، ]٢٥: الفتح )لوال (((
)١٠(.  

لث       لثا ا لقول  يه   : ا ل سيبو ملربد     ) ١١( قو ا و يني     ) ١٢( ،  للبصر قيل  و كثر        ) ١٣( ،  أ عند  قيل  و  ،
: قولك  (( :  قال سيبويه   .  عند اجلمهور مطلقًا     ؛ أنه مبتدأ، وحذف اخلرب واجب            )١٤(النحويني
اهللا ارتفع باالبتداء، كما يرتفع باالبتداء بعد ألف                       عبد. . . اهللا لكان كذا وكذا لوال عبد

))أزيد أخوك: االستفهام، كقولك
)١٥(.  

                               
 ٣/١٠٨٩، وارتشاف الضرب ١٣٩الالمات للزجاجي ) ١(
، وكذلك أبو البقاء ١/٧٠، )١٠(عدها األنباري من مسائل اخلالف بني البصريني والكوفيني، رقم املسألة ) ٢(

 ٢٣٩العكربي يف التبيني 
 ٢٣٩التبيني ) ٣(
 ٥٤٤، اجلىن الداين ٤/٤٣٢التصريح مبضمون التوضيح ) ٤(
 ١/٧٥اإلنصاف يف مسائل اخلالف ) ٥(
 ١/٢٤٣شرح كافية ابن األنباري ) ٦(
 ٣٦٢رصف املباين ) ٧(
 ١/٤٠٤معاين القرآن ) ٨(
 ٣/١٩٠٤ارتشاف الضرب ) ٩(
 ١/٤٠٤معاين القرآن ) ١٠(
 ٤/٤٣٢التوضيح  ، والتصريح مبضمون٢/١٢٩الكتاب ) ١١(
 ٣/٧٦املقتضب ) ١٢(
 ١/٤٠٨، البحر احمليط ٣٦٢رصف املباين ) ١٣(
 ٥٤٢اجلىن الداين ) ١٤(
 ٢/١٢٩الكتاب ) ١٥(



  مبتدأ) لوال(االسم املرفوع بعد : مساء األ: أوال
٨٤  

  :األدلة واملناقشة
ما لوال ترفع : وقال الفراء والكوفيون((: مجع السريايف رأي الكوفيني والفراء بقوله

لوال زيد لعاقبتك، زيد ترفعه لوال النعقاد الفائدة به ومعه، والالم جواب : بعدها إذا قلت
))لوال

وجعل األنباري للكوفيني رأيا واحدا بإزاء رأي البصريني، ولكن ذكر غريه من . )١(
وال وليس املرفوع بعد لوال فاعالً بفعل حمذوف، ((: النحويني ثالثة آراء هلم، قال ابن هشام

))بلوال لنيابتها عنه، وال ا أصالة، خالفًا لزاعمي ذلك
وقد نصوا على أنّ الرأي األخري . )٢(

ويرتفع عند الكوفيني على تقدير ((: نابت عن الفعل، قال) ال(وذكر املالقي أنّ . )٣(للفراء
))منابه) ال(فعل نابت 

رفوع بعد وذهب الكوفيون إىل أنّ االسم امل((: وفصل املرادي قال. )٤(
لوال وجد زيد، : مرفوع بفعل مقدر، تقديره: فقال الكسائي. مث اختلفوا. ليس مببتدأ) لوال(

حكاه الفراء عن ) . لو مل يوجد(لنيابتها مناب ) لوال(هو مرفوع بـ : )٥(وقال بعضهم
وقال . بعد النفي) ال(وال يعطف بـ . لوال زيد ال عمرو ألتيتك: بعضهم، ورده بأنك تقول

وعليه كان . )٧()))لو مل يوجد(ال لنيابتها مناب  )٦(نفسها) لوال(هو مرفوع بـ : لفراءا
وذهب الكوفيون إىل أنّ االسم الواقع : األسلم بالنسبة لألنباري أن يقول كما قال املرادي

ليس مببتدأ، حىت يشمل كل آرائهم مث حيتج لكل رأي على حده أو ) لوال(املرفوع بعد 
  .ذي يؤيده وحيتج لهيصرح بالرأي ال

                               
 ٣/٣٠٠التذييل والتكميل : ، وينظر٢/٤٦٠شرح كتاب سيبويه ) ١(
 ٤/٤٣٢، والتصريح ٣٥٩مغين اللبيب ) ٢(
 ٤/١٩٠٤ارتشاف الضرب ) ٣(
 ٣٦٢رصف املباين ) ٤(
 . ، إىل بعض متقدمي النحاة، ومل يسمهم٤/١٩٠٤أبو حيان يف ارتشاف الضرب نسبه ) ٥(
  ١/٤٠٤معاين القرآن ) ٦(
 ٥٤٤اجلىن الداين ) ٧(



  مبتدأ) لوال(االسم املرفوع بعد : مساء األ: أوال
٨٥  

  :)٢(على صحة مذهبهم بأمور أمهها )١(واحتج الكوفيون أو احتج هلم
: نابت عن الفعل الذي لو ظهر لرفع االسم، ألن التقدير يف قولك   ) لوال(يف ) ال(أنّ  -١

Ø ( 8  لوال زيد ألكرمتك، لو انعدم زيد، ويف قوله                      ×  Ö  Õ( 
الفعل ظاهرا أو       )  لو ( ويل   )  ال ( ت لو انعدمتم، ألنه إذا زال             :  ، تقديرها    ] ٣١: سبأ[ 

نائبة مناب    )  ال ( كان بعدها االسم، فهذا يدلّ على أنّ          ) لوال(مقدرا، وإذا دخلت 
اليت هي    )  لو ( مركبة من    )  لوال  ( الفعل، وقد اتفق الكوفيون والبصريون على أنّ                     

 النافية، وكل واحد منهما باقية على باا من املعىن                  )  ال(حرف امتناع المتناع، و 
  .املوضوعة له قبل التركيب

) أنّ  ( من الظاهر والضمري املنفصل، ليس مبتدأ أنّ        ) لوال(أنّ مما يدلّ على أنّ ما بعد  -٢
8 لوال أنك منطلق ألحسنت إليك، وقوله             :  املفتوحة تقع يف موضعه يف مثل        

 )  t  s  r  q  p (   ]    فات لصا وال يقع يف موضع املبتدأ إالّ          ،  ] ١٤٣: ا
 .املكسورة

٣-   

  :)٣(يون مبا يأيتواحتج البصر
تدخل على    )  لوال  ( ال تعمل، ألنّ احلرف إذا مل يكن خمتصا فال يعمل، و          ) لوال(أنّ  -١

W  (8 االسم، كقوله   V  U  T S  R Q P( ]البقرة: 
  :، وقول متيم بن مقبل]٦٤

  )٤(ببعض ما فيكما إذ عبتما عوري    وباقي الدين عبتكما لوال احلياُء
                               

 ٣٦٢، وافق الكوفيني واحتج هلم، وكذلك املالقي يف رصف املباين ١/٧٥كاألنباري يف اإلنصاف ) ١(
، وارتشاف الضرب ٥٤٢، اجلىن الداين ٣٦٢باين ، ورصف امل٢٤٠، التبيني ١/٧٠اإلنصاف يف مسائل اخلالف ) ٢(

٤/١٩٠٤، ٣/١٠٧٩ 
، ١/٢٤٣، شرح كافية ابن احلاجب ١/٧٠، واإلنصاف يف مسائل اخلالف ٢/٤٦٠شرح كتاب سيبويه للسريايف ) ٣(

 ١/٢٤٣، شرح كافية ابن احلاجب ١/٢٤٣
، قال أبو حيان يف ٢٨٤نحاة ، وتذكرة ال١/٤٥٦إخل، والشعر والشعراء . . ، لوما احلياء١٣٤يف جماز القرآن ) ٤(

 . عنده واحد حرف امتناع لوجود، فهما حرف) لوما(ويقال ) لوال(، ٤/١٩٠٤ارتشاف الضرب 



  مبتدأ) لوال(االسم املرفوع بعد : مساء األ: أوال
٨٦  

قريش  تعريينلوال : ((يث إسالم أيب طالبوتدخل كذلك على الفعل كما يف حد
  :وقول اجلموح أخو بين ظافر بن سليم بن منصور. )١())ألقررت ا عينك

  )٢(هالّ رميت ببعض األسهم السود    قالت أمامة ملا جئت زائرها
  وال عذرى حملدود لوال حددت    ال در درك إين قد رميتهم

  :وقول أيب ذؤيب اهلذيل
  )٣(فقلت بلى لوال ينازعين شغلي  أنْ ال أحبهاأال زعمت أمساء 

لوال تعريين، ولوال حددت، ولوال ينازعين، فأدخلها على الفعل، فدلّ ذلك على      : فقال
وقد   .  وإذا مل تكن عاملة، صار ما بعدها مرفوعا باالبتداء                     . أا ال ختتص فوجب أالّ تعمل

على االسم    )  لوال  ( بدخول     رأى ابن الشجري أنّ احتجاج السريايف لصحة قول سيبويه                      
: والوجه يف االحتجاج لسيبويه           (( :  والفعل ضعيف ألنه مل يسمع إال يف البيت املذكور، قال  

ال رجلَ    :  يف حنو  )  ال ( أننا مل نر حرفًا يرفع امسا إال وهو ينصب آخر، كإنّ وأخواا، و                             
)). . .أفضلُ منه

)٤(.  
اليت تفيد امتناع األول المتناع             )  لو ( هنا، مركبة من    ) لوال(قول بعض الكوفيني إنّ  -٢

، والتقدير      ) ٥( النافية، وكل من احلرفني بقي على معناه              )  ال ( الثاين، دخلت عليها        
 يوجد علي هللك عمر، ونفي النفي           لو مل  :  لوال علي هللك عمر     :  عندهم يف مثل    

  :هنا كلمة بنفسها، ومينع من قوهلم، أمور منها) لوال(وهذا غري صحيح ألن . إثبات
) لوال(إذا أضمر وجوبا، فال بد من اإلتيان مبفسر، وليس بعد ) لو(نّ الفعل بعد أ  )أ (

  .مفسر
ال يدخل عليها املاضي يف غري الدعاء، وجواب القسم، إالّ مكررا ) ال(لفظة   )ب (

                               
 . باب أول اإلميان قول ال إله إال اهللا ١٤٤: صحيح مسلم) ١(
لتبيني ، ا١/٩٤، وشرح املفصل البن يعيش ٢/٥١٠، وأمايل ابن الشجري ٢/٤٦٠شرح كتاب سيبويه للسريايف ) ٢(

٢٤٢ 
 ٢/٣٦٤، وتوضيح املقاصد ٢٤٢، والتبيني ١/٦٧شرح أشعار اهلذليني ) ٣(
 ٢/٥١١أمايل ابن الشجري  )٤(
) ال(و) لو(وبقاء معىن كل من ) لوال(، اتفاق البصريني والكوفيني على تركيب ٣٦٣ذكر املالقي يف رصف املباين ) ٥(

 . على حاهلما



  مبتدأ) لوال(االسم املرفوع بعد : مساء األ: أوال
٨٧  

  ) .لوال(يف األغلب، وال تكرير بعد 
  .بعد النفي) ال(لوال زيد ال عمرو ألتيتك، وال يعطف بـ : أنك تقول  )ج (
 ؛ ألنّ اجلحد) وال(ح تقديرهم؛ لكان ينبغي أن يعطف عليها بـ لو ص  )د (

&   (8 ، قال ) وال(يعطف عليه بـ   %  $  #  "  !

 /  .  -  ,  + *  ) ، وقول    ] ٢١-١٩: فاطر  [ )' ) 
  :الشاعر

  )١(حي على الدنيا بباقِ وال  فما الدنيا بباقاة حليٍ
  :وقول الشاعر اآلخر

٢( برخاء بالِأجل، ال، ال، وال  وما الدنيا بباقية حبزن(  
  .لوال أخوك وال أبوك، دلّ على فساد هذا التقدير: فلما مل جيز أن تقول

بعد النفي، لو ) ال(لوال زيد ال عمرو ألتيتك، وال جيوز العطف بـ : أنك تقول  )ه (
  .النافية) ال(، و ) لو(مركبة من ) لوال(كانت 

ذلك بعد التركيب، قبل التركيب ال يعمالن يف االسم الرفع فك) ال(و ) لو(أنّ   )و (
  .ألنّ األصل عدم التغري والتغيري

أنّ األصل يف العمل لألفعال، وإمنا يقام احلرف مقامها إذا كان فيه معىن الفعل أو                                  -٣
  .ليست كذلك) لوال(شبهه، و 

امتنع   :  ال يكون للجملة معىن لو وضعت مكانه فعالً يف معناه، أال ترى أنك لو قلت   -٤
: رو، كان كالما فاسدا وضد املعىن، ألنّ املعىن يصري                 زيد أو وجد زيد فهلك عم          

وجد زيد هالك عمرو، وإذا مل يصح أن يوضع مكانه فعلٌ يعمل مل يعمل هو نيابة            
  .عنه

                               
 ١/٧٥اإلنصاف يف مسائل اخلالف ) ١(
 ١/٧٥اإلنصاف يف مسائل اخلالف ) ٢(



  مبتدأ) لوال(االسم املرفوع بعد : مساء األ: أوال
٨٨  

  :منها ما يأيت )١(ومل تسلم هذه احلجج البصرية والكوفية من الردود عند املتأخرين
  :ا مردود ألمرينلعدم اختصاصه) لوال(أنّ حجة البصريني يف عدم عمل  -١

فيما استشهدوا ) لوال(التسليم بأنّ احلرف إذا مل يكن خمتصا ال يعمل، ولكن   ) أ(
.  لوال حددت     :  به من مثل     . ليت يف مثل    )  لوال  ( ليست  .  زيد     :  ا لوال 

، أي لو ال ) مل(اليت مبعىن ) ال(ألكرمتك، وإمنا هي لو وحدها مث جاء بعدها 
T   (8 املضارع، كقوله مع ) مل(مع املاضي مثل ) ال(حددت، و   S R

 U( ]مل يصدق ومل يصل، وهذا كثري يف القرآن وغريه،                    : أي ]٣١:القيامة
  .تبقى خمتصة باألمساء دون األفعال) لوال(وإذا كان األمر كذلك فإنّ 

خمتصة باالسم    )  أل  (التسليم بأا خمتصة، ولكن ليس كل خمتص عامالً، فـ   ) ب(
لعمل يقتضي شيئًا           آخر غري االختصاص وهو قوة شبهه             وال تعمل، ألنّ ا

) لو(ليست كذلك، ألنّ معناها يرتبط باجلواب، فهي كـ ) لوال(بالفعل، و 
  .ختتص باألفعال وال تعمل فيها وكذلك السني وسوف

النافية النصب،      )  ما ( حرف، واحلروف لو عملت مبعناها لعملت          ) لوال(أنّ   ) ت(
تفهم، والسبب يف     ألنّ معناها أنفي وكذلك حروف االستفهام معناها أس                   

ذلك أنّ احلروف وضعت لالختصار، فلو عملت عمل األفعال لبطل هذا                        
ه يف                             املعىن، إضافة إىل االتفاق أنّ الفعل معناه يف نفسه بينما احلرف معنا

  .غريها، وما كان معناه يف نفسه كان أقوى مما معناه يف غريه
وعدم جواز العطف عليها،  ،) ال(و ) لو(مركبة من ) لوال(أنّ كل ما بنوه على أنّ  -٢

بعد التركيب صارت شيئًا آخر، وأنّ القول باتفاق الطائفتني ) لوال(غري الزم ألنّ 
 أن على يدلك فهذا((: قال ابن جين. ؛ غري صحيح)٢(على بقاء معنيامها بعد التركيب

 أن ترى أال ميتزجا أن قبل هلما يكن مل ومعىن حكم هلما حدث خلطا إذا الشيئني

                               
. ، حيث أيد الكوفيني ورد على البصريني، وهي من املسائل القليلة اليت أيد فيها الكوفيني١/٧٥اإلنصاف : ينظر) ١(

 . ، فقد أيد أبو البقاء العكربي البصريني واحتج هلم٢٤٤وينظر كذلك التبيني 
  ٣٦٣رصف املباين ) ٢(



  مبتدأ) لوال(االسم املرفوع بعد : مساء األ: أوال
٨٩  

 النهي أو النفي ال ومعىن غريه المتناع الشيء امتناع لو ومعىن وال لو من ركبةم لوال
))غريه لوقوع الشيء امتناع وهو آخر معىن حدث معا ركبا فلما

)١(.  
لوال : على األفعال مؤول، فقوله) لوال(أنّ كل ما ساقه البصريون من دخول  -٣

، والدليل على ذلك ) اسم(حددت، أي لوال أنْ حددت فيكون ما بعد لوال مصدر 
ملا دعاه إىل  >أنّ ما استشهدوا به من حديث مسلم، من قول أيب طالب للرسول 

، فقد ورد احلديث عند . . . .)) لوال تعريين قريش: ((اإلسالم عند احتضاره، قال
، ومعلوم جتويز أهل احلديث روايته باملعىن ومن مث ) لوال أنْ تعريين: (بلفظ )٢(أمحد

  .حتجاج به يف التقعيد النحوي، بسبب أنّ معظم رواته من األعاجممنع بعضهم اال
ملنع االبتداء غري صحيح ألن ) لوال(أنّ احتجاج الكوفيني بوقوع أنّ املفتوحة بعد  -٤

وما عملت فيه يصح اإلخبار عنه بالفعل ) إنّ(ذلك ال مينع من كوا مبتدأ، ألنّ 
ه وجب أن يصح اإلخبار عنه مبا الواقع قبلها، وكل ما صح اإلخبار عنه مبا قبل

بعده، ألنّ صحة اإلخبار ال ختتلف بالتقدمي والتأخري، وإمنا امتنع كون املفتوحة مبتدأ 
. أنّ زيدا منطلق يعجبين: املكسورة عليها كقولك) إنّ(يف موضع يصح دخول 

فإنك لو أدخلت إنّ عليها ها هنا صح، فامتنع من ذلك لئال يتواىل حرفا توكيد، 
f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X   (8 ففي قوله 

وإمنا جاز . الثانية الفتح والكسر بال خالف) أنّ(فأجازوا يف ، ]١١٩-١١٨:طه[ )
املكسورة ال تدخل عليها ها هنا، وهي يف موضع االبتداء ألنّ ) إنّ(الفتح، ألنّ 

  .األوىل قد وليها اجلار) إنّ(
إىل ) لوال(، عندما قسموا )٣(ن يوافق البصرينيأنّ كثريا من النحويني املتأخرين مم -٥

االمتناعية باالسم، مع أم ) لوال(التحضيضية بالفعل، وخصوا ) لوال(أنواع؛ خصوا 
وهذا يعارض قول البصريني بعدم . إنّ االسم املرفوع بعدها؛ مبتدأ: يقول

  .اختصاصها

                               
 ١/٣٠٦سر صناعة اإلعراب ) ١(
 . مسند أيب هريرة: ٢٩/ ٩٩٣٨: رقم احلديث: مسند اإلمام أمحد) ٢(
 ٢/٢٩٧أمايل ابن الشجري : ينظر مثال) ٣(



  مبتدأ) لوال(االسم املرفوع بعد : مساء األ: أوال
٩٠  

يكون إالّ كونا عاما،         إنه حمذوف وجوبا، وال            :  وقد اختلفوا يف اخلرب فقال اجلمهور             
وعلل املربد     .  ) ١( ) إما ال   ( وعلل سيبويه حذفة لكثرة استعمال العرب له، كما حذف من                   

)) وخربه حمذوف ملا يدل عليه          (( :  حذفه لوجود ما يدل عليه، قال            
وعلل ابن عصفور      .  ) ٢( 

هذا ((: الوأنكر املالقي وجوده، ق. )٣(حذفه بأنّ الكالم قد طال باجلواب فالتزم حذفه ختفيفا
، فحكم   سمع إظهاره يف موضع من املواضع          ي مل مع أنّ خرب املبتدأ الذي زعموا أنه حمذوف 

)) والنطق به دوا) ال(به مع صحة تقدير الفعل يف موضع 
. ) ٥( ونسب ذلك البن طلحة       .  ) ٤( 

والذين أوجبوا . )٧(، وقال املرادي وهو ضعيف)٦(وذهب ابن الطراوة إىل أنّ اخلرب هو اجلواب
  :حذفه، حلنوا املعري حني قالأوجبوا 

  )٨(فلوال الغمد ميسكه لساال  يذيب الرعب منه كل عضبٍ
إنّ مجلة ميسكه حال، وخص التلحني            :  وقال املالقي      .  ميسكه :  حيث ذكر اخلرب، مجلة 

وحج بأنّ األخفش حكى عن العرب أم ال يأتون بعد االسم الواقع                      . )٩(مبذهب البصريني
فلوال : أي) أنْ(احلال كما ال يأتون باخلرب، وتأوله بعضهم على تقدير االمتناعية ب) لوال(بعد 

  .)١٠(لوال إمساكه: الغمد أن ميسكه، ويعرب بدالً؛ أي
s    ( 8  قد ظهر يف قوله     )  لوال  (وذكر ابن الشجري أنّ خرب املبتدأ بعد   r  q

 y  x  w  v  u  t( ]وكذلك ، ]١٨٣:النساء)   ³  ²  ±  °

 º  ¹  ¸  ¶  µ قال أبو . وقد رد عليه ذلك. )١١(]١١٣: النساء[ )´ 
                               

 ٢/١٢٩الكتاب ) ١(
 ٣/٧٦املقتضب ) ٢(
 ٢/٤٥٥، ١/٣٥٨شرح مجل الزجاجي ) ٣(
 ٣٦٣رصف املباين ) ٤(
 ٨٩ابن طلحة النحوي ) ٥(
 ٣/١٠٨٩ف الضرب ، وارتشا٢/٤٥٥شرح مجل الزجاجي البن عصفور ) ٦(
 ٥٤٣اجلىن الداين ) ٧(
 ١/٥٧١، التصريح ٣٦٣، رصف املباين ٣/١٠٨٩، ارتشاف الضرب ٥٤٢اجلىن الداين ) ٨(
 ٣٦٣رصف املباين ) ٩(
 ٥٤٣اجلىن الداين ) ١٠(
 ٢/٥١٠أمايل ابن الشجري ) ١١(



  مبتدأ) لوال(االسم املرفوع بعد : مساء األ: أوال
٩١  

ولوال   :  متعلق بفضل، أو معمول له، فال يكون يف موضع اخلرب، والتقدير              ) عليكم(((: حيان
))فضل اهللا عليكم ورمحته موجودان

)١(.  
كما مثّل    -  ) ٢( االمتناعية يف القرآن الكرمي ماضيا مقترنا بالالم         ) لوال(وقد جاء جواب 

8   ومقترنا بالالم وقد يف قوله          .  يف موضع  )  ما ( ضيا منفيا بـ   يف مجيع مواضعه، وما        -

 )  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À (   ]    وتعجب الشيخ     ،  ] ٧٤: اإلسراء
وابن هشام جيعل اقتران جواب             (( :  عضيمة ممن يقول بشذوذ شيء قد ورد يف القرآن، قال            

:  قال  مث .  ، مع وروده يف القرآن واحلديث وكالم العرب                      ) ٣( شاذًا  )  قد ( بـ  )  لوال  ( و ) لو(
))فكيف جيعله ابن هشام شاذا؟

)٤(.  
، والشلوبني إىل التفصيل، واختاره ابن مالك، بعد        )٦(، وابن الشجري)٥(وذهب الرماين

لوال قومك حديثو عهد بكفرٍ لنقضت الكعبة،            : (( لعائشة    > بعد أن ذكر حديث الرسول   
، )  لوال  ( بعد   تضمن هذا احلديث ثبوت خرب املبتدأ            :  قلت (( :  ، مث قال    ))  فجعلت هلا بابني    

قوله    عين  ماين                          :  أ لر ا ال  إ يني  لنحو ا خفي على  مما  هو  و  ، بكفر عهد  يثو  قومك حد ال  لو
إنّ  :  فأقول وباهللا أستعني       .  وقد يسرت يل يف هذه املسألة زيادة على ما ذكراه                  . والشجري

وخمرب عنه بكون     .  خمرب عنه بكون غري مقيد      :  ثالثة أضرب    على  )  لوال  ( املبتدأ املذكور بعد         
مث مثّل   .    )) وخرب عنه بكون مقيد يدرك معناه عند حذفه              .  قيد ال يدرك معناه عند حذفه         م 

لكل ضرب، وعد بيت املعري السابق من الضرب الثالث، الذي قال إنه جيوز فيها إثبات                             
وقال مثل ذلك       .  ) ٧( .   )) وهو باخلطأ أوىل. وقد خطأه بعض النحويني((: اخلرب وحذفه، مث قال

  .)٨(العيين

                               
 ١/٤٠٨البحر احمليط ) ١(
 ٦٧٨الثاين  اجلزء/دراسات ألسلوب القرآن الكرمي القسم األول: ينظر) ٢(
 ٣٥٩مغين اللبيب ) ٣(
 ٦٨٤/ اجلزء الثاين/القسم األول/دراسات ألسلوب القرآن الكرمي ) ٤(
 ٥٤٣، اجلىن الداين ٣/١٠٨٩ارتشاف الضرب ) ٥(
 ٣٦٠، مغين اللبيب ٦٥، وشواهد التوضيح ٢/٥١٣، ٢/٥١٠، ٢/٦٢أمايل ابن الشجري  )٦(
 ). لوال(يف ثبوت خرب املبتدأ بعد / لباب السابع عشر، ا٦٥، وشواهد التوضيح ١/٢٧٦شرح التسهيل ) ٧(
 ١/٣٥٢املقاصد النحوية ) ٨(



  مبتدأ) لوال(االسم املرفوع بعد : مساء األ: أوال
٩٢  

صدر املوضوع     -فاختار يف هذه املسألة قول البصريني، ونصه املتقدم             عادلابن ما أ
خمتصة باملبتدأ، وال جيوز أن يليها األفعال، وإن           ) لوال(يشهد ذا، ألنه قرر يف البداية أنّ  -

 -  خالفًا للكوفيني    مبتدأ   )  لوال  ( مث ذكر أنّ االسم املرفوع بعد             .  ورد ما ظاهره ذلك أول            
وعلّل هذا    ، مث ذكر أنّ اخلرب حمذوف وجوبا متابعا جلمهور البصريني،                       -ي والفراء الكسائ

؛ للداللة عليه، وسد اجلواب مسده، مث ذكر أنّ اخلرب ال يثبت إال يف ضرورة الشعر، الوجوب
ومال إىل رأي        ، إالّ أنه استدرك         . . فلوال الغمد ميسكه لساال: ولذلك لُحن املعري يف قوله

الذين مل يذكرهم، ويقصد الرماين وابن الشجري والشلوبني وابن مالك، الذين                                   نياملفصل
إنْ كان اخلرب كونا عاما؛ وجب حذفه، وإن كان كونا خاصا مدلوالً عليه جاز حذفه : قالوا

ومل . فَصل وبعضهم، أطلقوا هكذا: وذكره، وإن مل يكن مدلوالً عليه وجب ذكره، ألنه قال
  .يل بالنقديعقب هذا التفص

  

  

  

  

  

  

  



  يف غري الشعر؟) مع(هل جيوز تسكني عني : مساء األ: أوال
٩٣  

  في غير الشعر؟) مع(هل يجوز تسكين عين 

  :يف قوله تعاىل) معكم(عند إعرابه قال ابن عادل، 
[¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ «Z البقرة :
١٤  

  :كقوله شعر يف إال عينها تسكني جيوز ال) عم( أن واعلم(( 
  لماما زيارتكُم تكَان وإِنْ  كُممع وهواي منكُم فَرِيشي

 ادعى النحاس كان جر، وإن حرف حينئذ أا زعم ملن خالفًا ظرفيتها على حينئذ وهي
))ذلك يف اإلمجاع

)١(.  

 )عم (ا، قال سيبويهعند اخلليل وسيبويه ظرف، دائم :)) ،كم ومععوسألت اخلليل عن م
امساَ كجميع، ووقعت نكرة وذلك              ألا استعملت غري مضافة      :  ألي شيء نصبتها؟ فقال       

أمام   :  جاءا معا، وذهبا معا وقد ذهب معه، ومن معه، صارت ظرفًا، فجعلوها مبرتلة    : قولك
  :)٢(حني اضطر، وهو الراعي) هل(قال الشاعر فجعلها كـ . وقدام

))وإن كانت زيارتكم ملاما  وريشي منكم وهواي معكم
)٣(.  

، والثانية      )  مع ( ه هلا حالتان، األوىل تكون ا منصوبة،                عند اخلليل وسيبوي     )  مع ( فـ  
)عواختلف    .  بسكون العني يف حال االضطرار، ويف كلتا احلالتني ال خترج عن الظرفية                         ) م

  :)٤(إىل ثالثة مذاهبأم اسم؛  هي ، أحرف) مع(النحاة بعد ذلك يف حالة سكون العني 

                               
 ١/٣٦١اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
  : ولكنه يف ديوان جرير املطبوع. ، ونسب يف كتاب سيبويه للراعي، وليس يف ديوانه٥٠٦شرح ديوان جرير ) ٢(

  وإن كانت زيارتكم ملاما  وريشي منكم وهواي فيكم 
 . هكذا ليس موضعا لالستشهادوهو 

 ٣/٢٨٦الكتاب ) ٣(
 ٣١١، واجلىن الداين ٣٩٤، رصف املباين ٢/٢٤١شرح التسهيل البن مالك : ينظر) ٤(



  يف غري الشعر؟) مع(هل جيوز تسكني عني : مساء األ: أوال
٩٤  

، ومجهور    ) ١( وهو ظاهر كالم اخلليل وسيبويه          .  هاباقية على امسيت     )  مع ( أنّ   :  املذهب األول
، وابن     ) ٥( ، وابن مالك      ) ٤( ، وابن يعيش     ) ٣( ، وقول ابن الشجري         ) ٢( البصريني، وابن جين        

  .)٩(، وابن هشام)٨(، واملرادي)٧(، وأيب حيان)٦(الناظم
لثاين       نّ   :  املذهب ا ؛ صارت حرف جر، وهو قول أيب علي                    )  مع ( أ ، بعد تسكني عينها

  .)١٣(، واملالقي)١٢(، وااشعي)١١(، والرماين)١٠(الفارسي
يف حالة الفتح حتتمل االمسية واحلرفية، أما إذا سكنت العني، فهي        ) مع(أن : املذهب الثالث
  .)١٥(، وأبو الربكات األنباري)١٤(وذهب إىل هذا النحاس. حرف ال غري

  :األدلة واملناقشة
هذا مع    :  لشيء إىل الشيء، تقول          فهو حرف يضم ا     )  مع(وأما ((: جاء يف كتاب العني

))ذاك
). أول املوضوع      (   ) ١٧( فكيف جنمع بني هذا النص، ونص سيبويه السالف الذكر         . )١٦(

                               
  ٣/٢٨٦الكتاب ) ١(
 ٢/٦١احملتسب ) ٢(
 ١/٣٧٤أمايل ابن الشجري ) ٣(
 ٢/١٢٨شرح املفصل ) ٤(
 ٢/٢٤١شرح التسهيل ) ٥(
 ١٥٣شرح ألفية ابن مالك ) ٦(
 ٣/١٤٥٨رتشاف الضرب ا) ٧(
 ٣١١اجلىن الداين ) ٨(
 ٤٣٩مغين اللبيب ) ٩(
  ٢/١٨٥، والبيان يف إعراب غريب القرآن ٢/٥٨٣، ١/٣٧٤أمايل ابن الشجري ) ١٠(
 ٢٩٧املصباح املنري ) ١١(
 ١٩٨شرح عيون اإلعراب ) ١٢(
 ٣٩٤رصف املباين ) ١٣(
 ١٣/١٤١، وتفسري القرطيب ٧٠١إعراب القرآن للنحاس ) ١٤(
 ٢/١٨٥بيان يف إعراب غريب القرآن ال) ١٥(
 ٤/١٥٥العني ) ١٦(
 ٣/٢٨٦الكتاب ) ١٧(



  يف غري الشعر؟) مع(هل جيوز تسكني عني : مساء األ: أوال
٩٥  

إنّ اخلليل يقصد باحلرف، الكلمة وكان القدماء                   :  رمبا أمكن اجلمع بني النصني بالقول            
، )  الكلمة  ( يطلقون احلرف، وال يقصدون به قسيم الفعل واالسم، وإمنا معناه اللغوي أي                      

يف حالة فتح     )  قدام  (، و ) أمام(ولكن يفسد هذا اجلمع التساؤل حول تشبيه سيبويه هلا بـ 
عند ) مع(عند التسكني، وعند اضطرار الشاعر، أال يفهم هذا التشبيه أنّ ) هلْ(عينها، وبـ 

) نم ( ، وكان ميكنه أن يشبهها يف حال السكون بـ  ) هلْ: (تسكني عينها تصبح حرفًا مثل
قال ابن     .  إا حرف: ولقد وجدنا من النحويني من قال. ، إذا كان القصد املشاة الشكلية
عليها باحلرفية؛ ألا على         )  يعين الفارسي    ( وإمنا حكم     (( :  الشجري معلقًا على بيت سيبويه       

حرفني، وانضم إىل ذلك فيها السكون، فرتهلا مرتلة هلْ وبلْ وقد((
)١(.  

، حيث   )  مع ( لنحويني على النحاس دعوى اإلمجاع على حرفية                 وقد أنكر كثري من ا       
فهي حرف جاء ملعىن بال اختالف بني النحويني يف ذلك، وإذا                       )  مع ( إذا سكنت    (( :  قال  

أحدمها أا مبعىن الظرف اسم، واآلخر أا حرف خافض مبين على                         :  فتحها ففيها قوالن     
) الفتح   (

( :  قال ابن مالك      .  ) ٢(  الن          ( حويني جممعون على أنّ الساكن العني            وزعم النحاس أنّ 
وهذا منه عجب؛ ألنّ كالم سيبويه مشعر بلزوم االمسية على كل حال، وأنّ الشاعر . حرف

را       ) إمنا سكّنها اضطرا (
وقول النحاس إا حينئذ حرف باإلمجاع                (( :  وقال ابن هشام       .  ) ٣( 

))مردود
)٤(.  

واحلرفية، أما إذا سكنت العني، يف حالة الفتح حتتمل االمسية ) مع(إنّ : وأما من قال
عند إعرابه  )٦(، وأبو الربكات األنباري؛ قال)٥(فقد ذهب إليه النحاس. فهي حرف ال غري

  :مع فيها وجهان(() : وأسلمت مع سليمان: (لقوله تعاىل
  .أن تكون ظرفًا: أحدمها

                               
 ٢/٥٨٤أمايل ابن الشجري ) ١(
 ٧٠١إعراب القرآن ) ٢(
 ٢/٢٤١شرح التسهيل ) ٣(
 ٤٣٩مغين اللبيب ) ٤(
 ١٣/١٤١، وتفسري القرطيب ٧٠١إعراب القرآن للنحاس ) ٥(
 ٢/١٨٥البيان يف إعراب غريب القرآن ) ٦(



  يف غري الشعر؟) مع(هل جيوز تسكني عني : مساء األ: أوال
٩٦  

له، فقوي    أن تكون حرفًا، وبنيت على الفتح؛ ألا قد تكون ظرفًا يف بعض أحوا                          :  الثاين   
فإن  بالتمكني يف بعض األحوال، فبين على احلركة، وكانت فتحة؛ ألا أخف احلركات،                        

  .)١(وقال به كذلك القرطيب.  ))سكنت العني فهو حرف ال غري
: قيل((: ، فقالالنمل٤٤) مع سليمان: (عند تعرضه إلعراب قوله تعاىل) مع(وذكر مكي 

ا ظرفًا، فقوي بالتمكني يف بعض أحواله فبين، وهو حرف يبىن على الفتح، ألنه قد يكون امس
وقيل هو اسم ظرف . حرف مبين على الفتح لكونه امسا يف بعض أحواله، وحقه السكون

))فهو حرف ال غريفإن أسكنت العني . فلذلك فتح كالظروف
ونلحظ هنا أنه صدر . )٢(

 حيل إشكاال، وهو يف معرض ، مث هو مل خيتر واحدا منهما ومل) قيل(الرأيني بصيغة التمريض 
  .ذكر مشكل إعراب القرآن، إال إن كان اهلدف، إبراز املشكل فحسب

ربيعة (، ، ليس ضرورة، بل هي لغة لقبيلة -  )٣(ما عدا الزجاج - السابق، عند اجلميع 
وقد ((: قال ابن مالك. ويكسرون قبل ساكن. ، يبنوا على السكون قبل متحرك) وغَنم

: مث قال ابن مالك. . إخل. . . وسألت اخلليل: أنّ السكون لغة ألنه قال خفي على سيبويه
))فذكر سبب إعراا وتضمن كالما أا اسم على كل حال

)٤(.  
))ومل حيفظ سيبويه أنّ السكون فيها لغة، فجعله من ضرورات الشعر((: وقال املرادي

)٥( .
))رة خالفًا لسيبويهوتسكني عينه لغة غنم وربيعة، ال ضرو((: وقال ابن هشام

وقال خالد . )٦(
، ومل يثبت سيبويه ذلك لغة، بل حكم عليه بالضرورة، ) معكم(الرواية بتسكني ((: األزهري

: وخالفه املتأخرون، حمتجني بأن ذلك ورد يف الكالم، نقل عن الكسائي أن ربيعة تقول
))من مل حيفظ بالسكون، ومن حفظ حجة على) ذهبت مع أخيك، وجئت مع أبيك(

)٧(.  

                               
  ١٣/١٤١قرطيب تفسري ال) ١(
 ٢/١٤٩مشكل إعراب القرآن ) ٢(
، وافق الزجاج سيبويه يف أن التسكني يف البيت ضرورة ومل جيوز أن يقرأ ا يف ١/٨٨معاين القرآن وإعرابه ) ٣(

 . القرآن الكرمي، حيث ذكر إمجاع القراء على الفتح
 ٢/٢٤١شرح التسهيل ) ٤(
 ٣١١اجلىن الداين ) ٥(
 ٤٣٩مغين اللبيب ) ٦(
 ٣/١٨٣التصريح ) ٧(



  يف غري الشعر؟) مع(هل جيوز تسكني عني : مساء األ: أوال
٩٧  

كما  - إنْ كان البيت جلرير حقًا  – واحلق أا يف البيت املذكور ضرورة، كما قال سيبويه
كما هو منسوب يف كتاب _ ، أو صح أنه من شعر الراعي النمريي )١(هو مثبت يف ديوانه

بت أنه لشاعر ألما متيميان وتسكني العني ليست من لغة قبيلتهما متيم، إال إن ث -  )٢(سيبويه
  .وال يلزم الشاعر بغري لغة قومه. من ربيعة أو غنم

  :بأمور ) مع(واحتج من قال ببقاء امسية 
ذهبوا معا، وبعضهم أعربه حاالً أو ظرفًا منصوبا                   :  ، يف حنو) مع(حلاق التنوين لـ  -١

معهم، وإمنا فُكّت إضافته وبقيت علة نصبه على ما كانت                  :  كانتصابه يف قولك      
وصحح ابن الشجري إعرابه حاالً، ألنه نقل من ذلك املوضع، وصار معناه                   عليه، 

  .)٣(معىن مجيعا
ذهبت من معه،     :  كان معها فانتزعته من معها، وقوهلم: عليها يف قوهلم) من(دخول  -٢

، ٢٤،  ٢١األنبياء     )  هذا ذكر من معي     : (وقراءة حيىي بن يعمر وطلحة بن مصرف
دها فانتزعته من عندها، فتغري آخره لتغري العامل فيه، يدل على    كان عن: كما تقول

) مع ( هذا أحد ما يدل على أنّ           (( :  قال ابن جين معلقًا على هذه القراءة              .  أنه اسم   
))عليها) من(اسم، وهو دخول 

)٤(.  
  .)٥(، إمنا حلقها للضرورة، ألن جرير أو الراعي ليسا من غنم وال ربيعة) مع(سكوا  -٣

  .)٥(ربيعة
، كقول   )  من ( امسا مبعىن ناحية، إذا أدخلوا عليها                )  عن ( العرب قد استعملوا        أنّ   -٤

  :الشاعر
جرت عليها كل ريح سيهوج   ميني اخلط أو مساهيج نع نم  

  :وقول قطري بن الفجاءة. من ناحية ميني اخلط: أراد
  من عن مييين مرة وأمامي  ولقد أراين للرماح دريئةً

                               
 ، وليس موجودا يف ديوان الراعي٥٠٦شرح ديوان جرير ) ١(
 ٣/٢٨٧الكتاب ) ٢(
  ٢/٥٨٤أمايل ابن الشجري  )٣(
 ٢/٨٢مشكل إعراب القرآن : ، وينظر٢/٦١احملتسب ) ٤(
 ٤٣٩مغين اللبيب ) ٥(



  يف غري الشعر؟ )مع(هل جيوز تسكني عني : مساء األ: أوال
٩٨  

امسا؛ على حرفني ساكنة ) عن(وهم عند استعماهلم لـ  .أي من ناحية مييين
  .)١(اآلخر

أا متحركة، ولو كانت حرفًا ملا جاز أن حترك العني، ألن                        )  مع ( يدلّ على امسية       -٥
  .)٢(احلروف ال حترك إذا كان قبلها متحرك

  .)٣(أن املعىن مع احلركة والسكون واحد فال سبيل إىل احلرفية -٦
  :حبجتني) مع( واحتج من قال حبرفية

هلْ، و بلْ، و قَد،        :  يف حالة السكون صارت مبرتلة األدوات الثنائية، حنو                ) مع(أن  -١
  .)٤(وهذه حروف

  .)٥(على حرفني وال يعلم هلا أصل يف بنات الثالثة) مع(أنّ  -٢

 إال يف ضرورة شعرية،) مع(فقد قرر أوالً أنه ال جيوز تسكني عني  أما عن اختيار ابن عادل
رتكب                                لشاعر قد ا نّ ا ل إ ال يقا ، لكن  التسكني لغة بثبوت أنّ  ومر بنا عدم صحة ذلك 

على ظرفيتها مع     )  مع ( مث قرر بعد ذلك بقاء         .  ضرورة إال إذا كان ذلك ليس من لغة قومه           
التسكني خمالفًا ملن زعم أا يف تلك احلال حرف جر، وأنكر على النحاس دعوى اإلمجاع                

ني أن ابن عادل يف هذه املسألة كان متابعا للخليل وسيبويه، وأكثر                          على ذلك، وبذلك يتب   
  .بلغه أنّ سكون العني لغة أم ال؟ أوال أدري . ظرف دائما) مع(النحويني أنّ 

  :الترجيح
لقبيلة                          ا ، وأهل تلك  ثبت أنّ سكون عينها لغة لقبيلة عربية أنه حيث  للباحث  يظهر 

ي أم يسكنون العني يف كل أحواهلم، فال وجه                   يستعملوا كما يستعمله بقية العرب، أ           
  .، واهللا أعلم) وضعها األول(للقول حبرفيتها عندئذ، وال حجة إلخراجها عن ظرفيتها 

                               
 ١/٣٧٤، ٢/٥٨٤أمايل ابن الشجري ) ١(
 ٢١٢األصول يف النحو ) ٢(
 ٢/٢٤١البن مالك  شرح التسهيل) ٣(
 ٢/٥٨٤أمايل ابن الشجري ) ٤(
 ١/٣٧٥أمايل ابن الشجري ) ٥(



  على املعية) مع(داللة : مساء األ: أوال
٩٩  

  على المعية) مع(داللة 

  :يف قوله تعاىل) معه(عند إعرابه قال ابن عادل 
)   O N ML K J I H G F E D C B A @

 _ ̂  ]\ [ Z Y X W V U T S R Q P `

  ].٢٤٩: البقرة[ )

 يكُن   مل   إميام     اِإلميان، ألنَّ    يف املعية منه املراد ليس) . معه آمنواْ والَّذين: (تعاىل قوله(( 
 لقوله   املعية    تقتضي   ال )  مع (   لفظ   َألنَّ    معه   النهر    جاوزا      أَنهم  :  املراد      طَالُوت، بل       إِميان     مع 

))العسر مع يكون ال واليسر، ٥: الشرح، ) ايسر الْعسرِ مع فَإِنَّ: (تعاىل
)١(.  

  :األدلة واملناقشة
 )عوأما ((: حرف عند اخلليل، قال) م)عفهو حرف يضم الشيء إىل الشيء، تقول ) م :

))هذا مع ذاك
اخلليل، الذي ظاهره أا ظرف             بني  ولكن سيبويه، نقل هذا احلوار بينه و        . )٢(

 غري استعملت ألنها: نصبتها؟ فقال شيء ومع، ألي معكم عن اخلليل وسألت((: دائما، قال
 نمعه، وم ذهب وقد معا وذهبا معا جاءا: قولك نكرة، وذلك كجميع، ووقعت أمسا مضافة

 اضطر، وهو حني كهل فجعلها الشاعر قال. وقداَّم أمام: مبرتلة ظرفًا، فجعلوها معه، صارت
   :الراعي
  

))ملاما زيارتكم كانت وإن   معكم وهواي منكم وريشي
)٣(  

إنّ اخلليل يقصد باحلرف، الكلمة وكان القدماء                   :  ورمبا أمكن اجلمع بني النصني بالقول             
، )  الكلمة  ( يطلقون احلرف، وال يقصدون به قسيم الفعل واالسم، وإمنا معناه اللغوي أي                      

 حالة فتح    يف )  قدام  (، و ) أمام(ولكن يفسد هذا اجلمع التساؤل حول تشبيه سيبويه هلا بـ 
                               

 ٤/٢٨٦اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٤/١٥٥العني ) ٢(
 ٣/٢٨٦الكتاب ) ٣(



  على املعية) مع(داللة : مساء األ: أوال
١٠٠  

عند ) مع(عند التسكني، وعند اضطرار الشاعر، أال يفهم هذا التشبيه أنّ ) هل(عينها، وبـ 
. إا حرف    :  ، ولقد وجدنا من النحويني من قال             )  هل : ( تسكني عينها تصبح حرفًا مثل      

)) وهي للصحبة   )  مع ( (( :  وقال سيبويه يف موضع آخر        
وأما عند ابن الشجري، فأصلها            .  ) ١( 

على احلال، مبرتلة مجيعا، وهو يف ) معا(انتصاب ) فبادوا معا: (وقوهلا((: صحبة، قالظرف لل
))األصل ظرف موضوع للصحبة

فإذا كانت ساكنة . وفرق املالقي بني حالني من حاالا. )٢(
العني، فهي حرف جر معناه املصاحبة، وإذا انفتحت عينها، فهي اسم مضاف منصوب على 

تكون ساكنة العني وتكون متحرتكها، فإذا كانت متحركتها     ) مع(علم أنّ ا((: الظرفية، قال
وإذا سكنت عينها      :  مث قال. . . . . . فهي اسم مضاف إىل ما بعدها منصوب على الظرفية

))فهي إذ ذاك حرف جر معناه املصاحبة
وذكر ابن مالك أا جتيء ظرف مكان أو زمان  . )٣(

وهي اسم ملكان االصطحاب أو ) مع(عادمة التصرف ومن الظروف ال((: حسب اجلملة، قال
وداالً على حضور وعلى قرب، فاحلضور كـ                 . . .  وقته على حسب ما يليق باملصاحب     

) ))  فإنّ مع العسر يسر      ( والقرب     )  جنين ومن معي    ( 
وهي عند ابنه، اسم مكان مالزم            .  ) ٤( 

( :  للظرفية واإلضافة وقد تفرد، قال               الجتما     )  مع ( وأما    ( ع مالزم للظرفية       فاسم ملوضع ا
))واإلضافة وقد تفرد مردودة الالم مبعىن مجيع

)٥(.  

  :)٦(عندما تستعمل مضافة، فتكون ظرفًا ثالثة معان) مع(وفصل ابن هشام، فذكر لـ 
) واهللا معكم   : (أنْ تعين مكان االجتماع، وهلذا خيرب ا عن الذوات، مثاله قوله تعاىل -١

.  
  .جئتك مع العصر: كأنْ تعين زمان االجتماع، مثاله قول -٢
  ) .هذا ذكْر من معي: ()١(، وعليه قراءة حيىي بن يعمر) عند(أنْ تكون مرادفة  -٣

                               
 ٤/٢٢٨الكتاب ) ١(
 ١/٣٧٥أمايل ابن الشجري ) ٢(
 ٣٩٤رصف املباين ) ٣(
 ٢/٢٣٩شرح التسهيل ) ٤(
 ١٥٣ شرح ألفية ابن مالك البن الناطم) ٥(
 ٤٣٩مغين اللبيب ) ٦(



  على املعية) مع(داللة : مساء األ: أوال
١٠١  

: وقال أبو العباس        (( :  ، جاء يف االس       ) ٢( وهي عند ثعلب يف حال اإلفراد مبعىن مجيعا              
الفرق؟ فبقي  اهللا وزيد مجيعا، ما بينهما من وقام عبد. اهللا وزيد معا قام عبد: قلت البن قادم

قام  :  وفسر ذلك فقال      .  إمنا هاهنا ابن حيىي أمحد : يركض فيها إىل الليل، فلما أصبح قلت له
زيد وعمرو معا، ال يكون القيام وقع هلما إال يف حالة، وإذا قلت قاما مجيعا فيكون يف وقتني 

قام ذا مع : لتمات زيد وحممد مجيعا، فيكون الوقت خمتلفًا، وإذا ق: ويف واحد؛ ألنك تقول
))ذا، مل يكن القيام إال يف وقت واحد

فقد فاق هو     (( :  وعارضه ابن مالك يف ذلك، قال             . )٣(
جاء الزيدان معا، ورأيت العمرين : بوجه من التمكن وهو اإلفراد وتضمن معىن مجيع يف حنو

  . ))معا
عربني يف مالزمة للظرفية على رأي اجلمهور فقد أشكلت على بعض امل) مع(وملا كانت 

هنا مبعىن   )  مع ( إنّ   :  فقد قالوا    ،  ]٥:الشرح[ ) ª © ¨ §  ( 8بعض اآليات مثل، قوله 
، والصحيح ما قاله آنفًا ابن مالك             -ومنهم ابن عادل  -بعد ألن العسر ال يكون مع اليسر 

ألنّ اليسر جلبه العسر، لو مل يوجد هذا مل               .  إا دالة على املعية بالقرب، وليس باحلضور                 
إِنَّ : (فإن قلت(((: قال الزخمشري. د اآلخر، لكنهما ليسا يف نفس اللحظة بل مها قريبانيوج
 عاهللا يصيبهم بيسر بعد       أراد أنّ      :  للصحبة، فما معىن اصطحاب اليسر والعسر؟ قلت              )  م

العسر الذي كانوا فيه بزمان قريب، فقرب اليسر املترقب حىت جعله كاملقارن للعسر، زيادة 
)) وتقوية القلوب       يف التسلية   

اليسر ال يكون مع       :  لسؤال الثاين      ا (( :  وقال الفخر الرازي          .  ) ٤( 
ملا كان وقوع اليسر بعد العسر بزمان قليل،                :  اجلواب    ،  العسر، ألما ضدان فال جيتمعان          
))كان مقطوعا به فجعل كاملقارن له

)٥(.  
@     ( 8  وهناك آية واضحة ولكنها قد يشكل ظاهرها على البعض، وهي قوله                       

E  D C B  A ( ]فقد يظن ظان أنّ قوله ]٢٤٩:البقرة ،)يدل على أنّ ) معه
                               

، ومشكل إعراب ٢/٦١ينظر احملتسب البن جين . ، وهي من القراءات الشاذة٩٨من قراء الكوفة، منجد املقرئني ) ١(
  ٢/٨٢القرآن ملكي 

 ٣/١٤٥٨ارتشاف الضرب ) ٢(
 ٢/٣٨٦جمالس ثعلب ) ٣(
 ٤/٥٨٢الكشاف ) ٤(
 ٣٢/٧تفسري الرازي ) ٥(



  على املعية) مع(داللة : مساء األ: أوال
١٠٢  

إميان طالوت وهؤالء الذين كانوا معه حصل يف وقت واحد، وإمنا املعىن أنّ أولئك القوم                                       
الذين جاوزوا معه النهر موصوفون باإلميان، أي أنه عرب النهر مع الذين صدقوا رسالته،                                     

  .ر أو شرب غرفة واحدة، واهللا أعلموأطاعوه بعدم الشرب من النه
قد تأيت لغري املعية، وهذا          )  مع ( أنّ   ،  ) ١( فقد استنتج من اآليتني السابقتني    أما ابن عادل

يدلّ على إثبات      )  آية البقرة املذكورة، أولَ املوضوع      (فيه نظر، ألنّ حديثه عن اآلية األوىل 
، واستدالله بآية الشرح ال يتناسب مع املعية، ولكن هذه املعية احتاجت إىل تبيني، وقد بينها

، فتحتاج إىل   ) آية الشرح(آية البقرة، ألنّ آية البقرة، املعية فيها ممكنة، أما يف اآلية األخرى 
ورأينا كيف تلطف . شيء من التطلف إلدخاهلا يف املعية، ولكن ال يقال إنها ال تقتضي املعية

  .واهللا أعلم. ها يف املعيةهلا كل من الزخمشري، والفخر الرازي فأدخال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                               
 ٤/٢٨٦اللباب يف علوم الكتاب ) ١(



  هل جيوز تقدمي اخلرب على املبتدأ؛ إذا استويا تعريفًا وتنكريا؟: مساء األ: أوال
١٠٣  
  هل يجوز تقديم الخبر على المبتدأ؛ إذا استويا تعريفًا وتنكيرا؟

  
  :يف قوله تعاىل) أنتم(عند إعرابه  قال ابن عادل

  [5 4 3 2 1 Z ٨٥: البقرة  

) هؤالء   (   و ،  متقدم    خرب )  أنتم  (   أنّ  :  الباذش      ابن  ؛  شيخه عن عطية ابن ونقله: الثالث(( 
، اخلرب    تقدم    يجز   مل   وتنكريا   افًتعري استويا مىت اخلرب أو املبتدأ ألن؛ فاسد وهذا. مؤخر بتدأم

))فمتأول يوهم ما منه ورد وإن
)١(.  

 أنَّ   النحاةُ، وهو        ذكرها     أخرى     قاعدة     من   يشكل   ذلك    ولكن  (( :  وقال يف موضع آخر 
 كان: حنو اخلرب االسمِ، وتأخري دميتقْ إعرابهما؛ وجب خفي مىت الباب هذا يف واخلرب االسم
 فمىت   والفاعلِ      كاملفعولِ     ألما  :  استغفَرت، قالوا        أن    إالَّ    دعائي     كان    صاحيب، وما      موسى 
يفخ ابريف كل التزم اإلع هتبترا   ((: ، إىل أن قال ))مةً    مثَّ   فإنَّ    وأيضنُ   أخرى، وهي        قَرينكَو 

فراألع قاا يكون أن أحاألعرف غري من مس((
)٢(.  

زيد قائم، وعلي        :  ، واخلرب أن يكون نكرةً، مثل            ) ٣( األصل يف املبتدأ أن يكون معرفةً            
هذا هو    . )٤(إنّ حق املبتدأ أن يكون معرفةً، وحق اخلرب أن يكون نكرةً: وقال بعضهم. عاقلٌ

مع أنه  - )٦(ويهعند سيب -مبتدأ ) كم(كم مالك؟ : ، مثل)٥(األصل، وقد خيالف هذا األصل
اهللا ربنا، وحممد نبينا، وزيد         : وقد جييئان معرفتني، مثل. مع أنه معرفة) مالك(نكرة، واخلرب 

                               
 ٢/٢٤٧اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٩/١٨اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٣/٣٢٢، التذييل والتكميل ١/٢٨٨، وشرح التسهيل البن مالك ١/٦٥األصول يف النحو ) ٣(
 ١/٩٨شرح املفصل البن يعيش ) ٤(
 ١/٢٩٦شرح التسهيل البن مالك ) ٥(
  ١٦٠، ٢/٢٥الكتاب ) ٦(
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أرجلٌ قائم، فيكونان متساويني؛ فأيهما         : ، مثل)١(املنطلق، وحممود أخوك، أو جييئان نكرتني
  .يكون املبتدأ، وأيهما يكون اخلرب؟ 

  
  :ىل عدة مذاهب أمههااختلف النحاة يف ذلك وانقسموا إ

، ) ٣( الزخمشري   : وذهب إليه كل من. )٢(أنّ األول هو املبتدأ والثاين هو اخلرب: املذهب األول
، ) ٩(، وابن عقيل)٨(، واجلزويل)٧(، أبو حيان)٦(بن مالكا، و)٥(، وابن عصفور)٤(وابن خروف

  .)١٢(، واألمشوين)١١(، والسيوطي)١٠(، وابن هشام)٩(عقيل
أنت خمير فيهما؛ أيهما شئت جعلته املبتدأ، وجعلت اآلخر                  :  التخيري؛ أي     :  املذهب الثاين      
، )١٣(أخوك زيد، وهو مذهب أيب علي الفارسي: زيد أخوك، جيوز أن تقول: اخلرب، ففي مثل

بن جين     ا اجلرجاين        ، وعبد   ) ١٤( و لقاهر  بن طاهر      ) ١٥( ا ا ء      ) ١٦( ، و بن مضا ا بن     ) ١٧( ، و ا ، و

                               
 ١/٣٦١صفور شرح مجل الزجاجي البن ع) ١(
 أغلب النحاة نص هنا على الوجوب إذا مل تكن قرينة دفعا للبس) ٢(
 ١/٩٨، شرح املفصل البن يعيش ٢٧املفصل ) ٣(
 ١/٣٩٩شرح مجل الزجاجي ) ٤(
 ١/٣٦٠، شرح مجل الزجاجي ١/٨٥املقرب ) ٥(
 ١/٢٩٨شرح التسهيل ) ٦(
 ٣/٣٣٨التذييل والتكميل ) ٧(
 ٩٦املقدمة اجلزولية ) ٨(
 ١/٢١٠شرح ابن عقيل ) ٩(
 ١٠٦أوضح املسالك ) ١٠(
 ٢/٣٢مهع اهلوامع ) ١١(
 ١/١٦٣شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ) ١٢(
 ٢/٩٣، مهع اهلوامع ١٣٧اإليضاح العضدي ) ١٣(
 ٧٢اللمع يف العربية ) ١٤(
 ١/٤٠٥املقتصد ) ١٥(
 ٢/٩٣مهع اهلوامع ) ١٦(
 ٢/٩٣، ومهع اهلوامع ٣/١١٧٥ارتشاف الضرب ) ١٧(
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  .)٢(، وهو ظاهر كالم سيبويه)١(عصفور
أن تنظر يف حال املخاطب، فإن كان يعرف أحد املعرفتني، وجيهل                          :  ) ٣( املذهب الثالث      

أخو بكر عمرو، إذا قدرت أن املخاطب             : اآلخر، جعل املعلوم االسم، واهول اآلخر مثل
وعمرو أخو بكر، إذا قدرت أن املخاطب يعلم                     .  يعلم أن لبكر أخا، وجيهل كونه عمرا             

، وابن الباذش، وابن             ) ٥( ، السريايف     ) ٤( بن السراج     وقال ذا، ا  . عمرا، وجيهل كونه أخا بكر
ومحلوا كالم سيبويه       ) ٩( ، قال السيوطي     )٨(، وابن هشام)٧(، والشلوبني)٦(الضائع، وابن يعيش

  .سيبويه السابق على ما إذا استويا عند املخاطب يف العلم وعدمه
زيد    : أن الذي يصح أن يقدر جوابا ملن يسأل عنه، هو اخلرب، فإذا قلت                           :  املذهب الرابع       

من  :  من زيد، فاخلرب القائم؛ وإن جعلته جوابا ملن قال                    :  القائم؛ فإن جعلته جوابا ملن قال             
  .هذا القول البن أيب العافية )١٠(ونسب أبو حيان. القائم؟ ، فاخلرب زيد، على ذلك القصد

  :األدلة واملناقشة
  .)١١(اخلربذهب أصحاب املذهب األول إىل أنّ األول هو املبتدأ والثاين هو 

أطلق أصحابنا القول بوجوب تأخري اخلرب إذا كانا معرفتني أو نكرتني،             ((: قال أبوحيان
وال يعىن بكوما . أو كان اخلرب مشبها به املبتدأ من غري حلظ ملا يدلّ على التمييز مما ال يدلّ

                               
، عد ابن عصفور يف هذه الصفحة كون املبتدأ واخلرب معرفتني مما يلزم قيه تقدمي ١/٣٦٠ح مجل الزجاجي شر) ١(

، جعل مرد ذلك إىل معرفتك حبال املخاطب ومعرفته فاملعلوم له مبتدأ ١/٣٦١املبتدأ، مث يف الصفحة املقابلة 
وعلى هذا فقد . ر ممن قال باخليار، أن ابن عصفو٣/١١٧٥واهول خرب، وذكر أبوحيان يف ارتشاف الضرب 

 . اختار كل هذه املذاهب فأيها نسبته إليه صح
 ١/٤٩الكتاب ) ٢(
 ٢/٩٤مهع اهلوامع : ينظر) ٣(
 ١/٦٥األصول يف النحو ) ٤(
 ٢/٩٤مهع اهلوامع ) ٥(
 ١/٩٨شرح املفصل ) ٦(
 ٣/١١٧٥ارتشاف الضرب ) ٧(
 ٥٨٨مغين اللبيب ) ٨(
 ٢/٩٤مهع اهلوامع ) ٩(
 ٣/١١٧٧شاف الضرب ارت) ١٠(
 أغلب النحاة نص هنا على الوجوب إذا مل تكن قرينة دفعا للبس) ١١(
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يعىن أيضا بكوما نكرتني تساويهما يف                            لتعريف، وال   رتبة   معرفتني تساويهما يف رتبة ا
)) املسوغ لكل واحد منهما يف جواز االبتداء بالنكرة، بل مطلق التعريف ومطلق املسوغ

 )١ ( .
  :)٢(وذكر ابن مالك هلذا علتني

أنّ املبتدأ عامل يف اخلرب، وإذا كان عامالً فحقه أن يتقدم كما تتقدم سائر العوامل                       : األوىل
  .على معموالا

لفعل يف كونه مسندا، ولشبه املبتدأ بالفاعل يف كونه مسندا          أنه أجيز تقدميه لشبهه با: الثانية
إليه، إال أنّ جواز تقدميه مشروط بالسالمة من اللبس، فعند جميئهما معرفتني أو نكرتني جيب 
تقدمي املبتدأ، ألنه ال يتميز إال بذلك، إال إذا كان هناك قرينة فال جيب التقدمي، ومثّل له بقول 

  :حسان
  وأغدر الناس باجلريان وافيها    حياء أكرمهاقبيلة أألم األ

خرب مقدم، مع التساوي يف التعريف، ألن املعىن إمنا يصح بذلك،                        )  أألم األحياء     (فـ 
  :وأشهر منه قول الشاعر

  بنوهن أبناء الرجال األباعد  بنونا بنو أبنائنا وبناتنا
وبنو أبنائنا مبتدأ       إن بين أبنائهم كبنيهم؛ فبنونا خرب مقدم،               :  ومراد الشاعر أن يقول           

مسكني مسكني رجلٌ ال     : (( > وسهل هذا وضوح املعىن، ومثله يف الوضوح قوله                 .  مؤخر
، ألم إمنا يريدون تشبيه أبا يوسف بأيب حنيفة ) أبو يوسف أبو حنيفة: (، وقوهلم)) زوج له

ال وقد يقال عن هذا املذهب إنه جار على األصل، فال حيتاج إىل تعليل، و                      . وليس العكس
  .يصار إىل غريه إال بقرينة

األصل تقدمي املبتدأ، وتأخرب اخلرب، ألن املبتدأ حمكوم عليه فال بد من          ((: وقال السيوطي
))تقدميه ليتحقق

)٣(.  
أنت خمير فيهما؛ أيهما شئت        :  ، أصحاب التخيري؛ أي        وأما أصحاب املذهب الثاين           

أخوك زيد، وهو  : وك، جيوز أن تقولزيد أخ: جعلته املبتدأ، وجعلت اآلخر اخلرب، ففي مثل

                               
 ٣/٣٣٨التذييل والتكميل ) ١(
 ١/٢٩٨شرح التسهيل ) ٢(
 ٢/٣٢مهع اهلوامع ) ٣(
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، وابن     ) ٤( ، وابن طاهر      ) ٣( القاهر اجلرجاين       ، وعبد)٢(، وابن جين)١(مذهب أيب علي الفارسي
وإذا كانا       (( :  ، وهو ظاهر كالم سيبويه يف اسم كان حيث قال               ) ٦( ، وابن عصفور      ) ٥( مضاء  

))أيهما ما جعلته فاعال رفعته ونصبت اآلخر: معرفتني فأنت باخليار
)٧(.  

لثالث              ما أصحاب املذهب ا لوا   وأ ل املخاطب، فإن كان يعرف أحد                  :  فقا تنظر يف حا
أخو بكر عمرو، إذا         :  املعرفتني، وجيهل اآلخر، جعل املعلوم االسم، واهول اآلخر مثل                          

وعمرو أخو بكر، إذا قدرت أن . قدرت أن املخاطب يعلم أن لبكرٍ أخا، وجيهل كونه عمرا
، ) ١٠( ، والسريايف      ) ٩( وقال ذا، ابن السراج          . )٨(وجيهل كونه أخا بكر املخاطب يعلم عمرا،

، قال السيوطي       ) ١٣( ، وابن هشام   )١٢(، والشلوبني)١١(وابن الباذش، وابن الضائع، وابن يعيش
  .)١٤(ومحلوا كالم سيبويه السابق على ما إذا استويا عند املخاطب يف العلم وعدمه

الذي يصح أن يقدر جوابا ملن يسأل عنه، هو                   إنّ  :  ، فقالوا    وأما أصحاب املذهب الرابع            
من زيد؟ ، فاخلرب القائم؛ وإن جعلته : زيد القائم؛ فإن جعلته جوابا ملن قال: اخلرب، فإذا قلت

                               
 ٢/٩٣، مهع اهلوامع ١٣٧اإليضاح العضدي ) ١(
 ٧٢اللمع يف العربية ) ٢(
 ١/٤٠٥املقتصد ) ٣(
 ٢/٩٣مهع اهلوامع ) ٤(
 ٢/٩٣، ومهع اهلوامع ٣/١١٧٥ارتشاف الضرب  )٥(
، عد ابن عصفور يف هذه الصفحة كون املبتدأ واخلرب معرفتني مما يلزم قيه تقدمي ١/٣٦٠شرح مجل الزجاجي ) ٦(

، جعل مرد ذلك إىل معرفتك حبال املخاطب ومغرفته فاملعلوم له مبتدأ ١/٣٦١املبتدأ، مث يف الصفحة املقابلة 
وعلى هذا فقد . ، أن ابن عصفور ممن قال باخليار٣/١١٧٥كر أبوحيان يف ارتشاف الضرب واهول خرب، وذ

 . اختار كل هذه املذاهب فأيها نسبته إليه صح
 ١/٤٩الكتاب ) ٧(
 ٢/٩٤مهع اهلوامع : ينظر) ٨(
 ١/٦٥األصول يف النحو ) ٩(
 ٢/٩٤مهع اهلوامع ) ١٠(
 ١/٩٨شرح املفصل ) ١١(
 ٣/١١٧٥ارتشاف الضرب ) ١٢(
 ٥٨٨مغين اللبيب ) ١٣(
 ٢/٩٤مهع اهلوامع ) ١٤(



  هل جيوز تقدمي اخلرب على املبتدأ؛ إذا استويا تعريفًا وتنكريا؟: مساء األ: أوال
١٠٨  

ونسب أبو حيان هذا القول البن . من القائم؟ ، فاخلرب زيد على ذلك القصد: جوابا ملن قال
  .)١(أيب العافية

الرأي األول أي أنّ املبتدأ                -أول املوضوع        -  ) ٢( يف نصه األول      واختيار ابن عادل          
كما ذكر أبو       -واخلرب إذا استويا تعريفًا أو تنكريا، وجب تقدمي املبتدأ وتأخري اخلرب، مطلقًا   

أي دون اعتبار للتفاوت يف درجة التعريف أو التنكري أو القرائن؛ وحكم بفساد من  -حيان 
  .فيؤول ذا ورد ما يوهميقول بضد ذلك، وذكر أنه إ

ولكنه تراجع عن رأيه األول فنراه يف موضع آخر، يربط ذلك بوجود اللبس، أو وجود    
  .واهللا أعلم.  -)٣(كما يف نصه الثاين-القرينة على أنّ أحدمها أعرف من اآلخر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                               
 ٣/١١٧٧ارتشاف الضرب ) ١(
 ٢/٢٤٧اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٩/١٨اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(



  هل يتعدد اخلرب؟: مساء األ: أوال
١٠٩  

  هل يتعدد الخبر؟

  :يف قوله تعاىل) رحيما(عند إعرابه قال ابن عادل 
 )  | {  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }

 ª © ̈( ]٦٤: النساء.[  

 تكون   ، وأن    )  توابا   : ( والثاين   الثْنين العلْمية، فتتعدى تكُون أن يحتمل هنا) وجد( و(( 
فيحتمل أن يكون حاالً من ) رحيما(حاالً، وأما ) توابا( لواحد، ويكون العلْمية، فتتعدى غري

 على بناًءاألصلِ،  يف ثَانيا خبرا يكُون أن وحيتمل، ) توابا(يكون بدالً من  وأن) توابا(ضمري 
 شاعر   فَاضلٌ   زيد  :  تقول ، املُتعدد اخلَبر الناسخ، نصب دخل ، فلماالصحيح وهو اخلَبر تعدد
يهفَق مالا علمت: تقول مث، عديالً زا فَاضراعا شيهفَق عما، إالال هن   ال أنسحقَال    أن    ينا   يه :

))خامس وعالما، رابع مفعول ثالث، وفَقيها مفعول: شاعرا
)١(.  

))الظاهر جواز تعدد اخلرب إذا كان أحدها مجلة((: وقال
)٢(.  

اختلف النحويون يف جواز تعدد اخلرب ملبتدأ واحد، وفيما يعترب من تعدد اخلرب، وهل هو 
  :)٣(مذاهب وهلم فيه أربعةو بدونه، بالعطف أ

اجلواز مطلقا، كما تتعدد النعوت، سواء عطف بعضها على بعض أم مل                       :  املذهب األول       
  .، وهو رأي اخلليل، وسيبويه، واملربد واجلمهور)٤(يعطف، وسواء كانت مفردة أو مجلة

حلو  :  الرمان    :  لاملنع مطلقًا إال إذا كان اخلربان جيمعهما معىن واحد، مث                      :  املذهب الثاين      
  .)٥(وهذا مذهب ابن عصفور؛ وكثري من املغاربة. حامض، وإال لزم العطف

منع تعدد اخلرب إذا كان خمتلفًا باإلفراد واجلملة، وجتويزه إذا احتدا، ونسب       : املذهب الثالث

                               
 ٥/٢٧٤، ٦/٤٦٥اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ١/٢٦٠اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 . للمذهبني الثالث والرابع أصحابا، أربعة مذاهب ومل يذكر ٢/٥٣عدها السيوطي يف مهع اهلوامع ) ٣(
 ٣/١١٣٧ارتشاف الضرب ) ٤(
 ٢/٥٣، ومهع اهلوامع ٣/١١٣٧ارتشاف الضرب ) ٥(



  هل يتعدد اخلرب؟: مساء األ: أوال
١١٠  

  .)١(ابن هشام هذا ملذهب أليب علي الفارسي
بنوك كاتب وصائغٌ   : ؛ مثلأو حكما حقيقة له، أنْ يتعدد اخلرب لتعدد ما هو: املذهب الرابع

٢(وقال به ابن الناظم. وفقيه(.  
  :األدلة واملناقشة

جوز أصحاب املذهب األول تعدد اخلرب ملبتدأ واحد، مطلقًا، كما تتعدد النعوت، سواء 
وعلّلوا جواز التعدد . )٣(عطف بعضها على بعض أم مل يعطف، وسواء كانت مفردة أو مجلة

: فمثال األول      .  )٤(اخلرب حكم، وجيوز أن حيكم على الشيء الواحد حبكمني فأكثر أيضا بأن
وكاتب وشاعر فقيه وجعلوا منه قوله            :  ومثال الثاين      . حممد ،كاتب شاعر فقيه 8 حممد

) ©  ¨  §  ¦  ¥ ¤  £  ¢  ¡   .]١٦ – ١٤: الربوج[ )~ � 
  :)٥(وقول الشاعر

  مقيظٌ، مصيف، مشيت  من يك ذا بت فهذا بيت
  :)٦(وقول اآلخر

  بأخرى املنايا؛ فهو يقضانٌ نائم    ينام بإحدى مقلتيه، ويتقي
اهللا منطلق، حدثنا بذلك يونس وأبو اخلطاب                 هذا عبد   :  وذلك قولك     (( :  قال سيبويه   

  :وزعم اخلليل رمحه اهللا أنّ رفعه يكون على وجهني. عمن يوثق به من العرب
 هو هذا أو هو، كأنك قلت هذا منطلق أواهللا أضمرت  هذا عبد: فوجه أنك حني قلت

هذا حلو حامض، ال تريد أنْ : أنْ جتعلهما مجيعا خربا هلذا، كقولك: والوجه اآلخر. منطلق
                               

 ٥٦٢مغين اللبيب ) ١(
 ٥٢شرح ألفية ابن مالك ) ٢(
 ٣/١١٣٧ارتشاف الضرب ) ٣(
 ١/١٧٤شرح األمشوين ) ٤(
، ٢/٧٢٥، واإلنصاف ٢/٥٨٦الشجري  ، وورد أيضا يف أمايل ابن٢/٨٤من شواهد سيبويه اهول قائلها ) ٥(

) الزيادات(، وهو يف ديوان رؤبة بن العجاج، ٤/٣٥٥، ٢/٥٣، ومهع اهلوامع ١/٩٩وشرح املفصل البن يعيش 
١٩١ 

، ويف ديوان املعاين ٧/٢٣٥، ورد يف العقد الفريد )هاجع(، ولكن آخره ١٥٢البيت حلميد بن ثور وهو يف ديوانه ) ٦(
، هاجع بدل نائم ويف بعض الكتب األدبية األخرى، ، حاشية اخلضري ٢/١٣٤املعاين أليب هالل العسكري 

٢٤١ 
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))تنقض احلالوة، لكنك تزعم أنه مجع الطعمني
)١(.  

هذا زيد     :  فإنْ قلت ((: وللمربد كالم قريب من ذلك ولكنه ذكر أربعة احتماالت، قال
 ،صلح من أربعة أوجهقائم:  

خرب ) قائم(هذا زيد؛ استغىن الكالم باالبتداء وخربه، فجعلت قولك : منها أنك ملا قلت
بدالً  )  زيد(وجيوز أنْ جتعل . هو قائم، أو هذا قائم، فهذا وجه: كأنك قلت. ابتداء حمذوف

كليهما  )  قائم  ( ، و   )  زيد  ( وجيوز أنْ جتعل       .  زيد قائم    :  من هذا، أو تبيينا له، فيصري املعىن           
خترب أنه قد مجع الطعمني، ال . هذا حلو حامض: اخلرب، فتخرب بأنه قد مجع ذا وذا، كما تقول

))تريد أنْ تنقض احلالوة باحلموضة
: حلو حامض، أي      :  وعدوا من تعدد اخلرب؛ الرمانُ              .  ) ٢(

ر، وال جييزون      أضبط مما يكون اخلرب من جمموع كلمتني أو أكث     : مز، وهذا أعسر أيسر، أي
تقدمي                                   املبتدأ أو  لتقدمي على  ألول، خالفًا أليب علي، وال ا العطف بعكس ا ا  يف مثل هذ

  .)٣(أحدمها
فمنعوا هذا التعدد مطلقًا، إال إذا كان اخلربان جيمعهما وأما أصحاب املذهب الثاين، 

ب شيء حلو حامض، وإال لزم العطف؛ فإن جاء من لسان العر: الرمان: معىن واحد، مثل
، أو جعل األول خربا، والباقي صفة للخرب، كاملثالني )٤(بغري عطف قُدر له مبتدأ آخر

إخل، . . السابقني من سورة الربوج، وبييت الشعر؛ أي هو ذو العرش ايد، وهو مقيض
الرمانُ : وجعلوا له ضابطًا هو أن ال يصدق اإلخبار ببعضه عن املبتدأ فال يصلح أن نقول

الرمانُ حامض، ألنه ليس كذلك بل جيب اإلخبار باالثنني معا؛ وميتنع العطف  حلو؛ وال
، وال يتوسط املبتدأ بينهما، وال )٥(ألما شيء واحد يف املعىن، وأجازه أبو علي الفارسي

خرب واعلم أنَّ املبتدأ ال يقتضي أزيد من ((: قال ابن عصفور. يتقدمان عليه على األصح فيهما
كلّ  زيد راكب وضاحك إالّ أن تريد أنَّ اخلرب جمموعهما ال: لعطف، حنو قولكإالّ با واحد

زيد ضاحك راكب، جامع للضحك : واحد منهما على انفراده فيكون معىن قولك

                               
 ٣/١١٣٧، وارتشاف الضرب ٦/١٦٩، وشرح كتاب سيبويه للسريايف ٢/٨٣الكتاب ) ١(
 ٤/٣٠٧املقتضب ) ٢(
 ١/١٧٥شرح األمشوين ) ٣(
 ١/٢٤٠، وحاشية اخلضري على شرح ابن عقيل ٢/٥٣مهع اهلوامع   )٤(
 ٢/٥٤، مهع اهلوامع ١/٣٢٧ن مالك شرح التسهيل الب) ٥(
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 ما خربان يف اللفظ وبالنظر إىل املعىن خربفال حتتاج إىل عطف أل ،والركوب يف حني واحد
حامض، نائب مناب  قولك حلو حلو حامض، أال ترى أنّ: واحد، فمن ذلك قول العرب

  :ومن ذلك قوله. هذا مز: مز، حىت كأنك قلت
  بأخرى املنايا فهو يقظان هاجع    ينام بإحدى مقلتيه ويتقي

، إىل أن       )) فهو خبيث متحرز، أي فهو جامع للنوم واليقظة يف حني واحد                    :  كأنه قال 
ال حيتاج فيه إىل حرف العطف وما عدا         ) الرمان حلو حامض: مثل يعين(فهذا النوع ((: قال

))ذلك فال بد من حرف العطف
)١(.  

، هذا حلو حامض، وهذا أبيض أسود: وهلمق((: وحكى أبو حيان عن األخفش، أنه قال
إم مجيعا : إمنا أرادوا هذا حلو فيه محوضة، فينبغي أن يكون الثاين صفة لألول، وليس قوهلم

))واحد بشيء خرب
هذا  ( وقد يكون  ((: وهذا خيالف ما قاله األخفش نفسه يف أشهر كتبه. )٢(

. هذا أمحر أخضر      :  ربا واحدا، كما تقول         ، على وجه آخر، أخرب عنهما خ           )  ما لدي عتيد
هذا بعلي    : ( ويف قراءة ابن مسعود          .  اهللا مقبلٌ    هذا عبد   :  وذلك أنّ قوما من العرب يقولون       

شيخ (ا، أو يكون كأنه رفعه على التفسري، كأنه إذ قال، كأنه أا واحدخرب عنهما خرب) : هذا
أي   )  عتيد : ( ما هو؟ أو علم أنه يراد ذلك منه، فقال                 :  ، قيل  ) ما لدي ،  :    ما عندي عتيد .

  :وقال الراجز) . هذا بعلي شيخ(وكذلك 
))مقيض مصيف مشيت  من يك ذا بت فهذا بيت

)٣(.  
حلو حامض، مما      :  الرمان: جعل النحاة قول العرب فش علىإال إذا كان اعتراض األخ

  .تعدد فيه اخلرب، وهو ليس كذلك عنده، أي على هذا املثال فقط
  

منعوا تعدد اخلرب إذا كان خمتلفًا باإلفراد واجلملة،                       وأما أصحاب املذهب الثالث، فقد              
: ل ابن هشام     ملذهب أليب علي الفارسي، قا          ا وجتويزه إذا احتدا، ونسب ابن هشام هذا                     

وجيوز أن يكونا خربين آخرين إال عند من منع تعدد اخلرب مطلقًا، وهو اختيار ابن عصفور، ((

                               
 ١/٣٦٦شرح مجل الزجاجي ) ١(
 ٣/١١٣٧ارتشاف الضرب ) ٢(
 ١/٣٧معاين القرآن ) ٣(
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)) وعند من منع تعدده خمتلفًا باإلفراد واجلملة، وهو أبوعلي
حممد كاتب    :  ومثال اجلواز       .  ) ١( 

  .أبوه شاعر كاتب حممد: ومثال املنع. شاعر، وزيد أبوه قائم أخوه خارج
بنوك : له، حقيقةً؛ مثل أنْ يتعدد اخلرب لتعدد ما هو فرأيهمأصحاب املذهب الرابع، وأما 

  :)٢(وقول الشاعر. كاتب وصائغ وفقيه
  وأخرى ألعدائها غائظة  يداك يد خريها يرجتى

< ? @ B A ( 8وإما حكما كقوله   =  <  ;  :  9  8

D  C ( ]قال به ابن الناظم]٢٠:احلديد ،)بأنّ هذا ليس واعترض عليه ابن هشام )٣ ،
وانتصر األمشوين البن الناظم، . )٤(يف قوة مبتدأين لكل منهما خرب) يداك(من تعدد اخلرب ألنّ 

وحنوه يف قوة مبتدأين ال ينايف كونه حبسب اللفظ مبتدأ واحدا، إذ النظر                     ) يداك(بأنّ كون 
  .)٥(إىل كون املبتدأ واحدا أو متعددا إمنا هو إىل لفظه ال إىل معناه

مذهب اجلمهور وهو  - املذكور يف صدر املوضوع  -يف نصه األول  واختار ابن عادل
مذهب (جواز تعدد اخلرب مطلقًا؛ وهو الصحيح عنده، ولكنه تردد يف رفض املذهب الثالث 

  .)٦(.إذا كان أحدها مجلة بقوله إنّ الظاهر جواز تعدد األخبار ،) أيب الفارسي
  
  
  
  
  
  

                               
 ٥٦٢مغين اللبيب ) ١(
 ١/٣٨٤املقاصد النحوية ) ٢(
 ٥٢شرح ألفية ابن مالك ) ٣(
 ١١٧أوضح املسالك ) ٤(
 ١/١٧٥شرح األمشوين ) ٥(
 ١/٢٦٠اللباب يف علوم الكتاب ) ٦(
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  جرور من غير إعادة الجارحكم العطف على الضمير الم

  :يف قوله تعاىل) وكفر به واملسجد(عند إعرابه  ابن عادلقال 
 )   O  N  M  L  K  J  I H  G  F  E  D C  B  A  @  ?  >

Q P( ]٢١٧: البقرة[.  

  .ضرورة يف إِالَّ اجلار إعادة وجوب: - البصريني مذهب وهو - أحدها(( 
 ويونس     احلسن    أبو    وتبعهم  ،  الكُوفيني     مذهب    وهو  ،  لقًامطْ   السعة    يف   ذلك    جيوز    أَنه: الثاين

  .والشلوبني
 مررت  : ( حنو   اخلافض   إعادة غري من العطف الضمري؛ جاز أُكِّد إِنْ التفصيلُ، وهو: والثالث

نفِسك بِك ،إِالّ   ،  )  وزيدقول    وهو  ،  ضرورةً     إال    جيوز    فال   و     جوازه     ينبغي   والَّذي    ،  اجلَرمي 
))بالقياس واعتضاده املانعني دليل وضعف، به الوارد السماع كثرةل مطلقًا

)١(.  
 على   يعطف   لئال ،  اإلله     ذكر    أعاد   )  آبائك     وإِلَه   : ( قوله (( :  ولكنه قال يف موضع سابق       

))اجلار إعادة دون ارور الضمري
  !.فهل يتفق ذلك مع قوله باجلواز مطلقًا؟ . )٢(

مررت بك وبزيد؛ ألنه عطف على             :  واز العطف يف مثلال خالف بني النحويني يف ج
  .)٣(، بل هو األوىل واملختار عند اجلميع) اخلافض(الضمري ارور، مع إعادة حرف اجلر 

، وعليه قراءة       ) ٤( و مررت بك وزيد، وهذا أبوك وعمرٍ : أما العطف على الضمري ارور مثل
براهيم النخعي، وقتادة، وحيىي بن وثاب،                  ، وقراءة إ       )  أحد القراء السبعة        (   ) ٥( محزة الزيات   

هي                  و  ، عمش أل ا و  ، ف مصر بن  طلحة  7   ( 8  قوله  و  6  5  4  3

                               
 ٤/١١للباب يف علوم الكتاب ا) ١(
 ٢/٥٠٨اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٢/٤٧٠، املساعد البن عقيل ٣/٣٧٥شرح التسهيل البن مالك ) ٣(
 ٢/٦، ومعاين القرآن وإعرابه للزجاج ٢/٣٨١الكتاب ) ٤(
 ٢٠٨، وشرح ألفية ابن مالك البن الناظم ٢/٤٦٣اإلنصاف ) ٥(
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  :ثالثة مذاهب، جبر األرحام، فللنحاة حول هذه املسألة، ]١: النساء[ )١()98
وهو عدم جواز العطف على الضمري             :  ) ٢( مذهب البصريني ومن تابعهم         :  املذهب األول       

، وذكر ابن عقيل أنه          ) ٣( ، وذكر ابن الناظم أنه رأي األكثرين                  ارور؛ من غري إعادة اجلار  
إنه رأي مجهور البصريني، وممن ذهب          : )٦(، والسيوطي)٥(، وقال املرادي)٤(مذهب اجلمهور

ء      ) ٧( سيبويه :  إليه   ا ، ) ١٠( ، واملازين      ) ٩( واألخفش يف أحد قوليه         )  من الكوفيني    (   ) ٨( ، والفر
، ) ١٥( ، والسريايف، والفارسي           ) ١٤( والزجاجي      ، ) ١٣( ، وابن السراج        ) ١٢( ، والزجاج      ) ١١( واملربد    

  .)١٨(، وغريهم كثري)١٧(، وابن جين)١٦(والرماين
                               

) واألرحام: (خفضا والباقون) واألرحامِ: (فقرأ محزة وحده) واألرحام( ((، ٢٢٦يف كتاب السبعة البن جماهد ) ١(
، ويف البحر ))باخلفض والباقون بالنصب) واألرحامِ(قرأ محزة  (( ١٠٤ويف تقريب النشر البن اجلزري  ))نصبا

 . ))ش قرأ السبعة بنصب امليم، وقرأ محزة جبرها، وهي قراءة النخعي وقتادة واألعم ((، ٣/١٦٥احمليط 
 ٢/٣٥٩، وشرح كافية ابن احلاجب ٢/٤٦٣، واإلنصاف ١٦٩إعراب القرآن للنحاس ) ٢(
 ٢٠٨شرح ألفية ابن مالك البن الناظم ) ٣(
 . ، يقصد مجهور البصريني ألنه قال بعد ذلك مباشرة وأجاز الكوفيون٣/١٩٦شرح ابن عقيل ) ٤(
 ٢/١٤٤توضيح املقاصد ) ٥(
 ٥/٢٦٨مهع اهلوامع ) ٦(
 ١/٦٦٨، والنكت يف تفسري كتاب سيبويه ٢/٣٨١، ١/٢٤٨كتاب ال) ٧(
أن الفراء من ايزين ولكن األقرب  ٢٠٨، ذكر ابن الناظم يف شرح األلفية ٢/٨٦، ٢٥٣-١/٢٥٢معاين القرآن ) ٨(

: األقرب أنه ممن مييل إىل املنع، للنصوص اليت سقناها من كتابه ؛ألنه حصر جوازه يف الشعر لضيقه؛ انظر
١/٢٥٣ 

 ١/٢٢٤عاين القرآن م) ٩(
، ٣٩٨، واحملرر الوجيز ١٢٩، وشرح اللمع يف النحو للواسطي الضرير ٢/٦معاين القرآن وإعرابه للزجاج ) ١٠(

 ٣/١٦٦، والبحر احمليط ٥/٤، وتفسري القرطيب ٩/١٣٣وتفسري الرازي 
 ٥/٤، تفسري القرطيب ٢/٩٣١، والكامل ٤/١٥٢املقتضب ) ١١(
 ٢/٦معاين القرآن وإعرابه ) ١٢(
 ٢/١١٩، ٢/٧٩األصول يف النحو ) ١٣(
 ١/٢٤٧، شرح اجلمل البن عصفور ١/٣٤٤البسيط يف شرح مجل الزجاجي ) ١٤(
 ١٢٩، وشرح اللمع يف النحو للواسطي الضرير ١٢٢-٣/١٢١احلجة ) ١٥(
 ٩/١٣٣تفسري الرازي ) ١٦(
 ١٥٧اللمع يف العربية ) ١٧(
، واملقتصد ٣٩٠، والفوائد والقواعد ١/١٧٧قرآن ، ومشكل إعراب ال٦١تبصرة املبتدي وتذكرة املنتهي ) ١٨(
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وهو جواز العطف على الضمري ارور؛ : مذهب الكوفيني ومن تابعهم: املذهب الثاين

، ) ٢( ، ويونس    ) ١( الكوفيون    :  وقال به كل من      .  مررت بك وزيد       :  دون إعادة اجلار، مثل            
، ) ٧( ، والقرطيب     ) ٦( ، والشلوبني     ) ٥( قوله اآلخر، والفخر الرازي             يف   ) ٤( ، واألخفش    )٣(وقطرب

ابن مالك      بو حيان      ) ٨( و احلليب      ) ٩( ، وأ ابن عقيل     ) ١٠( ، والسمني  لزبيدي      ) ١١( ، و ، ) ١٢( ، وا
  .، وغريهم)١٣(والسيوطي

وهو مذهب وسط أي جتويز عطف           :  ) ١٤( مذهب اجلرمي والزيادي           :  املذهب الثالث  
                               

، واحملرر ١/٣٥٤، والكشاف ١٢٩، وشرح اللمع يف النحو ١/٦٦٨، والنكت يف تفسري كتاب سيبويه ٢/٩٥٩
، وتفسري الراغب ١/١٥٩، وكشف املشكالت ٣/١٦٦، والبحر احمليط ٥/٥، وتفسري القرطيب ٣٩٨الوجيز 

، والبيان يف إعراب ٢/٤٦٣، اإلنصاف ٥/٥، تفسري القرطيب ٣٨ية ، والفصول يف العرب٢/١٠٧٩األصفهاين 
، ١/٢٣٠، والتبيان يف إعراب القرآن ١/٦٣٨، وكشف املشكل ٧٢، واملقدمة اجلزولية ١/٢١١غريب القرآن 

، وشرح مجل ٧٨- ٣/٧٧، وشرح املفصل ٢٩٤، وتوجيه اللمع ١/٤٣٣واللباب يف علل البناء واإلعراب 
، وشرح ألفية ١٤٧، وضرائر الشعر ١/٢٤٦، وشرح مجل الزجاجي ١٤٧ر الشعر ، وضرائ١/٢٤٦الزجاجي 

، والبسيط يف شرح مجل الزجاجي ٣٦٠- ٢/٣٥٨، وشرح كافية ابن احلاجب ٢٠٩ابن مالك البن الناظم 
  ٢/١٤٥، وتوضيح املقاصد واملسالك ١/٥٨٩، امللخص يف ضبط قوانني العربية ١/٣٤٤

، وشرح ٢/٤٦٣، واإلنصاف ١١٩-١١٨جة يف القراءات السبع البن خالويه ، واحل١٦٩إعراب القرآن للنحاس )١(
 ٢/٣٥٩كافية ابن احلاجب 

 ٢٠٨، وشرح ألفية ابن مالك البن الناظم ٣/٣٧٥، وشرح التسهيل ٥٣شواهد التوضيح والتصحيح ) ٢(
 ٦٢، وائتالف النصرة ٢٠٨شرح ألفية ابن مالك البن الناظم ) ٣(
 ٣/٣٧٥شرح التسهيل ) ٤(
 ٩/١٣٣تفسري الرازي ) ٥(
 ٢/١٥٦، والبحر احمليط ٤٧٠/ ٢، املساعد ١/٥٦١، شرح الكافية الشافية ٣/٣٧٦شرح التسهيل البن مالك ) ٦(
 ٥/٤تفسري القرطيب ) ٧(
 ٥٦١، شرح الكافية الشافية ٥٣، وشواهد التوضيح والتصحيح ٣/٣٧٥شرح التسهيل  )٨(
 ٣/١٦٧، ٢/١٥٦تفسري البحر احمليط ) ٩(
 ٢/٢٩٧در املصون ال) ١٠(
 ٢/٤٧٠املساعد ) ١١(
 ٦٣ائتالف النصرة ) ١٢(
 ٥/٢٦٨مهع اهلوامع ) ١٣(
 ٥/٢٦٩، مهع اهلوامع ١٤٥/ ٢، توضيح املقاصد واملسالك ٢/٨٧٤املسائل البصريات ) ١٤(



  ضمري ارور من غري إعادة اجلارحكم العطف على ال: مساء األ: أوال
١١٧  

  .مررت بك أنت وزيد: ار إذا أُكّد الضمري، مثلالظاهر على الضمري ارور دون إعادة اجل

  :األدلة واملناقشة
العجيب الغريب أنّ األعلم ذكر أنه ال خالف فيه بني النحويني، وإذا مل يعتد خبالف                  

ويبدو   . )١(الكوفيني فما بال خالف يونس، وقطرب واألخفش يف أحد قوليه، وهم بصريون
وسوف نرى أنه ليس إمجاعا           .  ) ٢( لنحويني  الزجاج أنّ ذلك إمجاع ا            :  ويبدو أنه تأثر بقول         

  .حىت لو قلنا إنه يقصد البصريني
  

  :)٣(واحتج أصحاب املذهب األول بعدة أمور
والضمري  -، وإذا عطفت على الضمري ارور )٤(أن اجلار وارور مبرتلة شيء واحد -١

تصال، ارور إذا كان جمرورا اتصل باجلار، ومل ينفصل منه، وهلذا ال يكون إال م                          
فكأنك قد عطفت االسم على احلرف اجلار،      -خبالف الضمري املرفوع واملنصوب 

إنّ حق املعطوف واملعطوف          :  وقال بعضهم    .  وعطف االسم على احلرف ال جيوز           
عليه أن يصلحا حللول كل واحد منهما حمل اآلخر، وضمري اجلر غري صاحل حللوله           

  .)٥(إعادة اجلارحمل ما يعطف عليه، فامتنع العطف عليه إال مع 
التنوين، ال جيوز كذلك                             -٢ العطف على  لتنوين؛ فكما ال جيوز  الضمري مشبه با أنّ 

 .)٦(العطف على الضمري إال بإعادة اجلار
أنه قد وقع اإلمجاع بني البصريني والكوفيني على أنه ال جيوز عطف الضمري ارور      -٣

ك، فكذلك ينبغي أن ال        مررت بزيد و      :  فال جيوز أن تقول       .  ) ١( على املظهر ارور  

                               
  ١/٦٦٨النكت يف تفسري كتاب سيبويه ) ١(
 ٢/٦معاين القرآن وإعرابه للزجاج ) ٢(
، وشرح التسهيل البن ٦٣، وائتالف النصرة ٢/٤٦٦، واإلنصاف ٢/١٠٧٩هاين تفسري الراغب األصف: ينظر) ٣(

 ٣/٣٧٥مالك 
 ٦١تبصرة املبتدي وتذكرة املنتهي ) ٤(
 ٣/٣٧٥شرح التسهيل البن مالك ) ٥(
 ٢/٦، ومعاين القرآن وإعرابه للزجاج ٢/٣٨٢الكتاب ) ٦(



  حكم العطف على الضمري ارور من غري إعادة اجلار: مساء األ: أوال
١١٨  

مررت بك وزيد، ألنّ األمساء مشتركة يف العطف، فكما            : جيوز عكسه، فال تقول
  .)٢(أنه ال جيوز أن يكون معطوفًا فال جيوز أن يكون معطوفًا عليه كذلك

هو : أنّ البصريني قالوا: وذكر النحاس. )٣(وقد صرح بعضهم بأنّ األوىل إعادة اجلار
هو قبيح، ومل يزيدوا على هذا ومل يذكروا علة : وأما الكوفيون فقالوابه،  حلن ال حتل القراءة

  .)٤(قبحه
  :واستدل أصحاب املذهب الثاين؛ بأمور

  
استدلوا بالسماع والقياس، فأما السماع فبما ورد منه يف القراءات القرآنية املتواترة،                       

  :واألحاديث، وأشعار العرب، فمن هذه الشواهد
O (: قوله تعاىل -١  N  Q P( ]٢١٧: البقرة.[  

< (: وقوله تعاىل - ٢  =  <  ;  : 9 8  7  6  5 4   ].١: النساء[ )3 

¬  ( وقوله تعاىل - ٣  «  ª  © ¨  §   ].١٢٧: النساء[ )¦ 

J I ( وقوله تعاىل - ٤  H  G  F E  D  C( ]٢٠:احلجر.[  
إمنا مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل                : (( قوله ومن حديث رسول اهللا  -٥

الواقع يف ) كم(، جبر كلمة اليهود عطفًا على الضمري )٥())احلديث:. . . عماال فقال
  .حمل جر مضاف إليه

جبر  .  )  ما فيها غريه وفرسه      : ( ومن منثور كالم العرب ما رواه قطرب وهو قوهلم                     -٦
  .)٦(الواقع يف حمل جر مضاف إليه) غريه(عطفًا على الضمري يف ) فرسه(

                               
 ٢/٤٦٧اإلنصاف ) ١(
 ٦١تبصرة املبتدي وتذكرة املنتهي : ملازين؛ انظر، يروى ذلك عن ا١٦٩إعراب القرآن للنحاس ) ٢(
 ٣/٣٧٥شرح التسهيل البن مالك : ينظر مثال) ٣(
 ٥/٤، وتفسري القرطيب ١٦٩إعراب القرآن ) ٤(
 )باب اإلجارة إىل صالة العصر –كتاب اإلجارة ( ٣/١٩٢صحيح البخاري ) ٥(
 ٣/٦١٦، والتصريح ٢/٤٧١املساعد ، ٢٠٨، شرح ألفية ابن الناظم ٣/٣٧٦شرح التسهيل البن مالك ) ٦(



  حكم العطف على الضمري ارور من غري إعادة اجلار: مساء األ: أوال
١١٩  

  :ومن أشعار العرب -٧
  :قول العباس بن مرداس  - أ

  )١(أحتفي كان فيها أم سواها  ى الكتيبة ال أبايلأكر عل
  ) .يف(من غري إعادة جلار ) فيها(على الضمري ارور يف ) سواها(حيث عطف 

  :وقول الشاعر  -  ب
  )٢(فاذهب فما بك واأليامِ من عجب    فاليوم قربت جونا وتشتمنا

  ) .باءال(من غري إعادة اجلار ) بك(على الضمري ارور يف ) األيامِ(حيث عطف 
  :وقول مسكني الدارمي  -  ت

  )٣(غوط نفانف بِعوما بينها والكَ    تعلق يف مثل السواري سيوفنا
  ) .بني(من غري إعادة املضاف ) بينها(على الضمري ارور يف ) الكعب(حيث عطف 

  :وقال آخر  -  ث
  )٤(فقد خاب من يصلى ا وسعريِها    إذا أوقدوا نارا حلرب عدوهم

  ) .الباء(من غري إعادة اجلار ) ا(لضمري ارور يف على ا) سعريِها(حيث عطف 
  :وقال آخر  -  ج

هالّ سألت ٥(وأيب نعيم ذي اللواء احملرق  بذي اجلماجم عنهم(  
  ) .عن(من غري إعادة اجلار ) عنهم(على الضمري ارور يف ) أيب نعيم(حيث عطف 

  :وقال آخر  -  ح
  )٦(الفوادح اء اخلطوبموتكشف غَ  بنا أبدا ال غريِنا تدرك املىن

  ) .الباء(من غري إعادة اجلار ) بنا(على الضمري ارور يف ) غريِنا(حيث عطف 

                               
 ٢/٤٦٤اإلنصاف ) ١(
، شرح ٢/٤٦٤، واإلنصاف ٢/١١٩، واألصول يف النحو ٢/٣٨٣الكتاب : جمهول القائل ورد بال نسبة يف) ٢(

 ٣/٣٧٧، وشرح التسهيل ٣/٧٩، شرح املفصل البن يعيش ١/٢٤٧اجلمل البن عصفور 
 ٣/١٨٧، واملقاصد النحوية ١٤٨، وضرائر الشعر ١/٢٥٣معاين القرآن للفراء ) ٣(
 ٣/٣٧٧، وشرح التسهيل البن مالك ٥٦شواهد التوضيح ) ٤(
 ١٤٨، وضرائر الشعر البن عصفور ٢/٤٦٦اإلنصاف ) ٥(
 ٣/٣٧٧، وشرح التسهيل البن مالك ٥٦شواهد التوضيح ) ٦(



  حكم العطف على الضمري ارور من غري إعادة اجلار: مساء األ: أوال
١٢٠  

  :وقال آخر -خ
  )١(بأعراضكم مثل اإلماء الوالئد  أرحيوا البالد منكم ودبيبِكم 

  ) .من(من غري إعادة اجلار ) منكم(على الضمري ارور يف ) دبيبِكم(حيث عطف 

  :القياس فمن وجهني وأما
أنه كما جاز أن يبدل من الضمري ارور ويؤكد بغري إعادة اجلار؛ كذلك يعطف                           -١

  .)٢(عليه بدونه
أنه ملا كان الضمري ارور فضلة كالضمري املنصوب، جاز العطف عليه من غري إعادة  -٢

  .العامل، كما يعطف على الضمري املنصوب
  :وقد رد البصريون على أدلة الكوفيني مبا يأيت

وقد تكلم    (( :  لنحاة من البصريني على هذه القراءة املتواترة، قال النحاس      جترأ بعض ا -١
هو حلن ال حتل القراءة به، وأما   : فقال رؤساؤهمالنحويون يف ذلك، فأما البصريون 

))هو قبيح ومل يزيدوا على هذا ومل يذكروا علة قبحه ميا علمته: الكوفيون فقالوا
)٣( .

ء الذي قال          .  ) ٤( بالقبح  )  اضمن( سيبويه إذ وصفها     :  ومن هؤالء      إنّ فيها    :  والفرا
خطأ  :  وقال الزجاج     . )٦(حلن ال حتل القراءة ا) : وبالغ(وقال عنها املربد . )٥(قبحا

                               
 ١٤٨ضرائر الشعر البن عصفور ) ١(
 ٢/١٥٧البحر احمليط ) ٢(
 ١٦٩إعراب القرآن ) ٣(
وأما سيبويه فهي عنده قبيحة ال جتوز إال  ((: ، قال ابن عطية٣٩٨، وانظر كذلك احملرر الوجيز ٢/٣٨١كتاب ال) ٤(

فمن . ، والصحيح أن سيبويه مل ينص على القراءة صراحة بل تكلم عن العطف على الضمري ارور))يف الشعر
ه القراءة ومن هؤالء بعض احملدثني مثل عابه، قال إنه هو من وضع القاعدة وفتح الطريق أمام النحاة لذم هذ

القراءة ال : ومن أراد الدفاع عنه ذكر أنه قد قال) ٤الدفاع عن القرآن ص (أمحد مكي األنصاري يف كتابه/د
وأضيف أن توثيق هذه القراءات وتقسيمها إىل متواترة وغري متواترها : ، قلت١/١٤٨ختالف ألا سنة، الكتاب 
ن جماهد الذي جاء بعد سيبويه وأستاذه اخلليل بسنوات، وإمنا يقع اللوم على النحاة وتسبيعها مت على يدي اب

 . الذين أتوا بعدمها، بعدما اتضحت األمور
 ١/٢٥٢معاين القرآن ) ٥(
 ٥/٤، تفسري القرطيب ٤/١٥٢املقتضب ) ٦(



  حكم العطف على الضمري ارور من غري إعادة اجلار: مساء األ: أوال
١٢١  
. ) ١( خطأ يف العربية ال جيوز إال يف اضطرار الشعر، وخطأ أيضا يف أمر الدين عظيم            

غري   ووصف الزخمشري هذا العطف بأنه            .  ) ٢( باللحن  )  ضمنا( ووصفها ابن جين      
غري                                .  ) ٣( سديد  ا  ا على أ ردت وأمجعو ة قد  ء ا لقر ا نّ هذه  اجلرجاين أ ذكر  و

بل إنّ . )٥(ال جيوز إال يف اضطرار الشعر) : من املتأخرين(وقال اجلزويل . )٤(متوجهة
بناء على    )  األرحامِ     ( فام محزة الزيات بكسر           -أيضا    –إنّ بعض النحاة قد جترأ    

والرضي الذي ذكر كذلك            ) ٦( العكربي   :  ء مذهب الكوفيني ألنه كويف، من هؤال             
وخاصة    -وقد رد ابن يعيش على هؤالء            .  ) ٧( صراحة أنه ال يسلّم بتواتر القراءات   
إمام ثقة، وال       )  محزة  ( بأنّ راوي هذه القراءة              –املربد الذي قال ال حتل القراءة ا 

الثقة، وبأنه رواها أئمة ثقاة آخرون كابن مسعود وابن                                عباس   سبيل إىل رد نقل 
لضمري                               ا لعطف على  ا ين غري  ءة حتتمل وجهني آخر ا لقر ا نّ هذه  ، وبأ وغريهم

  .)٩(وفعل مثل ذلك أبو حيان. )٨(ارور
ليت استدلوا ا ألا ميكن أن تؤول على غري                               -٢ آليات ا ا نه ال حجة للكوفيني يف  أ

  :العطف على الضمري ارور كالتايل
9  (8  أما قوله -٣ 8  7  6  5 4  -بكسر امليم    -  ، ]١:النساء[ )3 

إنّ اهللا    ( وجوابه      -وهللا أن يقسم مبا شاء         -فإا حتتمل أن تكون الواو للقسم  
 جمرورة بباء مقدرة أي وباألرحامِ                 أو أنّ األرحام          .  ) ١٠( ) كان عليكم رقيبا     

                               
 ٢/٦معاين القرآن وإعرابه ) ١(
 ١٥٧اللمع يف العربية ) ٢(
 ١/٣٥٤الكشاف ) ٣(
 ٢/٩٦٠قتصد امل) ٤(
 ٧٢املقدمة اجلزولية ) ٥(
 . إا ضعيفة: ، وقال عنها١/٤٣٣اللباب يف علل البناء واإلعراب ) ٦(
 ٢/٣٦٠شرح كافية ابن احلاجب ) ٧(
 ٣/٧٨شرح املفصل ) ٨(
 ٣/١٦٧البحر احمليط ) ٩(
 ٢/٤٦٧اإلنصاف ) ١٠(



  رور من غري إعادة اجلارحكم العطف على الضمري ا: مساء األ: أوال
١٢٢  

ءة ابن مسعود              .  ) ١( وحذفت لداللة األوىل عليها            تسألون به     ( ويؤيد هذا قرا
لرضي بأنّ حرف اجلر ال يعمل مقدرا يف          واعترض على ذلك ا. )٢()وباألرحام

اِهللا ألفعلن، وبأنّ الواو ال جيوز أن تكون للقسم ألنّ قسم    : االختيار إال يف حنو
  .)٣(السؤال ال يكون إال مع الباء

Q   ( 8  وأما قوله       )أ (  P  O  N  M  L  K  J( 
، وليس    )  سبيلِ اهللا  ( معطوف على    )  املسجد احلرام      ( ، فإنّ    ] ٢١٧: البقرة[

ألن الصد عن املسجد أكثر استعماال يف لسان العرب من                    .    ) به ( على  
  .)٤(الكفر باملسجد

¬ (   قوله تعاىل   وأما      )ب (  «  ª  ©  ¨  §  ¦( 
، بل هي يف حمل رفع        )  فيهن ( ليست معطوفة على   ) ما(فإنّ  ،]٢٧:النساء[

اُهللا يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن ما يتلى          :  ، والتقدير     )  اهللاُ  ( معطوفة على    
) النساء   ( يف حمل جر ولكنها معطوفة على         )  ما (أو أنّ عليكم أي القرآن، 

  .)٥()فيهن(، ال على الضمري ارور يف ) يستفتونك يف النساء(من قوله 
ىل          )ج ( تعا قوله  ما  أ I ( و  H  G  F  E  D  C

J(]فإنّ ، ]٢٠:احلجر)معايش(يف موضع نصب بالعطف على ) من (
  .)٦(جعلنا لكم فيها املعايش والعبيد واإلماء: أي

هلا روايات أخرى، أو  شعار؛ فمن السهل أن يقال إا ضرورة أووأما األ
  .)٧(تؤول حبيث ال تتعارض مع القاعدة النحوية، أو يشكك يف صحتها

                               
 ١/١١٣جماز القرآن أليب عبيدة ) ١(
 ١/٣٥٤تفسري الكشاف ) ٢(
 ٢/٣٥٩كافية ابن احلاجب شرح ) ٣(
 ٢/٤٧١اإلنصاف ) ٤(
 ٢/٤٦٨اإلنصاف ) ٥(
 ٢/٤٧٢اإلنصاف ) ٦(
 ٢/٣٥٩، وشرح كافية ابن احلاجب للرضي ١/٤٣٣اللباب يف علل البناء واإلعراب : ينظر) ٧(



  حكم العطف على الضمري ارور من غري إعادة اجلار: مساء األ: أوال
١٢٣  

ومن الذين ترددوا يف هذه املسألة؛ ابن هشام، فقد قال يف مغين اللبيب عن هذا العطف 
إنّ إعادة اخلافض ليس           :  ، ولكنه خالف ذلك يف أوضح املسالك، فقال                ) ١( إنه وهم وخطأ      

  .)٢(بالزم
  :وأما املذهب الثالث

فهو مذهب وسط بني املذهبني؛ فقد جوزوا عطف الظاهر على الضمري ارور دون                        
  .مررت بك أنت وزيد: إعادة اجلار إذا أُكّد الضمري، مثل

 وهو حاصل كالم: قلت((: واستنتج املرادي من كالم الفراء أنه يقول ذا املذهب، قال
وكذا القول يف       :  قال  .  مررت به نفِسه وزيد، ومررت م كلِّهم وزيد                  :  الفراء، فإنه أجاز

))أمجعني وقضهم وقضيضهم ومخستهم، إذا خفضت
)٣(.  

وقد رأينا اضطرابا وترددا يف أقوال الفراء، فمن رأى قوله بقبح العطف على الضمري                            
فوضا على خمفوض وقد كين عنه،        إنّ العرب ال ترد خم         :  ارور دون إعادة اجلار، وقوله                  

ومن رأى جتويزه ذلك يف           .  وحصر جواز ذلك يف الشعر، حكم بأنه مع البصريني يف املنع                     
وأحيانا كما استنتج املرادي           . )٥(؟.إنّ رأيه موافق ألصحابه الكوفيني: قال. )٤(بعض اآليات

  .ميكن أن يقال إنه من أنصار املذهب الثالث، مذهب اجلرمي
إنه قبيح،    :  وهل هناك أقوى من قوله       . جحه أنّ الفراء مع رأي املانعني لذلكوالذي أر

ألنه حمل الضرورات، فيرته القرآن عنه كما قال . وأنّ العرب ال تفعله، وحصره إياه يف الشعر
  .املانعون

  :)٦(وقد رد مذهب اجلرمي والزيادي، لسببني
  .أنّ ذلك مل يسمع عن العرب: األول

                               
 ١١٧، وشرح مجل الزجاجي البن هشام ٧٥٣مغين اللبيب ) ١(
 ٣/٦١٥التصريح ) ٢(
 ٢/١٤٥توضيح املقاصد ) ٣(
 ١/٢٩٠معاين القراء : ينظر) ٤(
 ٢/٨٦، ١/٢٥٢معاين القرآن ) ٥(
، وقد ذكر الرضي أن هذا مذهب اجلرمي وحده والصحيح أن الزيادي يشاركه ٢/٣٦٠شرح كافية ابن احلاجب ) ٦(

 . يشاركه يف هذا



  حكم العطف على الضمري ارور من غري إعادة اجلار: مساء األ: أوال
١٢٤  

فاسد يف القياس، حيث قاسا الضمري ارور على الضمري املتصل املرفوع، وال                           أنه   :  الثاين   
  .خيفى ما بينهما من تباين؛ وإعادة اجلار أقرب وأخف من هذا التأكيد

مذهب الكوفيني ومن تابعهم، وهو جواز العطف على الضمري                       واختار ابن عادل         
وهو   .  انعني واعتضاده بالقياس         ارور مطلقًا؛ لكثرة السماع الوارد به، وضعف دليل امل                        

  .اختيار موفق، إن شاء اهللا

  :الترجيح
العطف على الضمري ارور مطلقًا لألسباب                 )  الذي ينبغي    ( والراجح       هو جواز 

  :التالية
أنّ محزة مل ينفرد ذه القراءة بل قرأ ا أئمة عدول آخرون ال ميكن الطعن م، ولو  -١

والذين رووها لو مل تكن قراءة لوجب                   .  ثقة انفرد ا محزة لقبلت منه ألنه ثبت            
  .األخذ عنهم ألم ممن حيتج بكالمهم

  .كثرة ما يؤيدها من السماع من القرآن واحلديث وأشعار العرب ونثرهم -٢
  .موافقتها للقياس الصحيح، وضعف حجج املانعني -٣
حيتج به    أنه كان ينبغي أن يقدم القرآن الكرمي وقراءاته املتواترة الثابتة على غريه مما                     -٤

النحاة، وأن يقدم على املنطق، وقد رأينا يف هذه املسألة أنّ كثريا من النحويني قد                     
على العديد من اآليات    -اليت فيها نظر  -قدموا احلجج املنطقية والقياسات العقلية 

القرآنية مع كثرا وكذلك على الشواهد الشعرية، وهذا عكس ما كان ينبغي ألنّ      
 .واهللا أعلم. وغريه، إمنا هو خلدمة الكتاب العزيز) والنح(هذه العلم 

  
  
  
  
  
  



  الزمانية واملكانية، واحلرفية: الفجائية بني الظرفية) إذا(: مساء األ: أوال
١٢٥  

  الزمانية والمكانية، والحرفية: الفجائية بين الظرفية) إذا(

  :يف قوله تعاىل) إذا(عند إعرابه  ابن عادلقال 
) k j i h g f e d c b a( ]١١: البقرة[.  

صارت ظرف مكان أو للمفاجأة أيضا، وهل هي حينئذ باقية على زمانيتها، أو  وتكون
)).أصحها األول استصحابا للحال: حرفًا؟ ثالثة أقوال

)١(.  

امسا، وتكون حرفًا وهلا استعماالت عديدة، ودار حوهلا كالم كثري بني                             )  إذا   ( تكون   
  :ثالثة مذاهب، واختلفوا حوهلا على فجائية جميؤهاومن بني هذه االستعماالت . النحاة

، ) ٣( ، والشلوبني، والزخمشري           ) ٢( ن وقال به الزجاج         أا ظرف زما      :  املذهب األول       
  .)٦(وهو ظاهر كالم سيبويه. )٥(، وابن خروف)٤(والرياشي

، وابن )٩(، والفارسي)٨(، والسريايف)٧(أا ظرف مكان وقال بذلك املربد: املذهب الثاين
، و ابن     ) ١( ، والعكربي     ) ١٣( ، وابن الشجري)١٢(، وابن عصفور)١١(، والصيمري)١٠(وابن جين

                               
 ١/٣٤٧اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
، وشرح كافية ابن احلاجب ٢/٢١٤، وشرح التسهيل البن مالك ٢/١١٣٠النكت يف تفسري كتاب سيبويه ) ٢(

 ١٢٠، ومغين اللبيب ١/٢٤٢
 ٣٦٢، اإلتقان يف علوم القرآن ٣/١٨٢، ومهع اهلوامع ٣/٣٥٧الكشاف ) ٣(
 ٣/١٨٢، ومهع اهلوامع ٣٦٥اجلىن الداين ) ٤(
  ٣/١٨٢، ومهع اهلوامع ٣٦٥اجلىن الداين  )٥(
 ٢/٢١٤شرح التسهيل البن مالك ) ٦(
 ٣/١٧٨املقتضب ) ٧(
، وشرح كافية ابن احلاجب ٢/٢١٤، وشرح التسهيل البن مالك ٢/١١٣٠ت يف تفسري كتاب سيبويه النك) ٨(

 ١٢٠، ومغين اللبيب ١/٢٤٢
 ٣/١٨٢مهع اهلوامع ) ٩(
 ١/٢٥٦سر صناعة اإلعراب ) ١٠(
 ١٨٨تبصرة املبتدي وتذكرة املنتهي ) ١١(
 ٣٦٢اإلتقان يف علوم القرآن ) ١٢(
 ١/٣٤٩أمايل ابن الشجري ) ١٣(



  الزمانية واملكانية، واحلرفية: الفجائية بني الظرفية) إذا(: مساء األ: أوال
١٢٦  

  .)٣(الرضي للكوفيني بهونس. ، وأبو حيان، ونسب إىل سيبويه)٢(يعيش
، للكوفيني،    ) ٥( ، ونسبه أبو حيان، واملرادي )٤(أا حرف قاله األخفش: املذهب الثالث

، ) ٧( وهو أحد قويل الشلوبني وقول ابن مالك                .  فنسب إليهم القول بالظرفية        )٦(أما األنباري
  .)١١(وابن بري ،)١٠(، واملرادي)٩(، واملالقي)٨(والرضي

  :األدلة واملناقشة
 يستقبل فلما  )  إذا(وأما ((: الفجائية، ظرف زمان، ألنه قال) إذا(ظاهر كالم سيبويه أنّ 

، وتكون للشيء توافقه يف حال أنت فيها، وذلك                     ظرف  من الدهر، وفيها جمازاة، وهي               
) مررت فإذا زيد قائم          :  قولك   (

) إذا   ( ل لـ  ألنه خصها باملستقبل دون استثناء، ومثّ             .  ) ١٢( 
أي هي باقية على     . )١٣(استصحابا لألصل: نّ ابن خروف قالأومل حيتجوا هلذا إالّ . الفجائية

  .ما كان هلا دون تغيري
  

: ، فاحتجوا لظرفيتها املكانية بوقوعها خربا عن جثة يف حنووأما أصحاب املذهب الثاين
  .)١٤(زيد ورد على ذلك بأنه على حذف مضاف، أي حضور. خرجت فإذا زيد

                               
 ٢/٤٢٠لتبيان يف إعراب القرآن ا) ١(
 ٤/٩٨شرح املفصل ) ٢(
 ٣٦٢، اإلتقان يف علوم القرآن ٣/٢٧٩شرح كافية ابن احلاجب ) ٣(
 ٣/١٨٢، مهع اهلوامع ٣٦٦، واجلىن الداين ٢/٢١٤، شرح التسهيل البن مالك ١٢٠مغين اللبيب ) ٤(
 ٣٦٦اجلىن الداين ) ٥(
 ٢/٧٠٤اإلنصاف ) ٦(
 ٣٦٢، اإلتقان يف علوم القرآن ١٢٠، ومغين اللبيب ٢/٢١٤الك شرح التسهيل البن م) ٧(
 ٣/٢٧٩شرح كافية ابن احلاجب ) ٨(
  ١٤٩رصف املباين ) ٩(
 ٣٦٤اجلىن الداين) ١٠(
 ١/٢٤٢شرح كافية ابن احلاجب ) ١١(
 ٤/٢٣٢الكتاب ) ١٢(
  ٣/١٨٢مهع اهلوامع  )١٣(
 ٣٦٦اجلىن الداين ) ١٤(



  الزمانية واملكانية، واحلرفية: ائية بني الظرفيةالفج) إذا(: مساء األ: أوال
١٢٧  

موضع آخر وهي اليت يقال         )  إذا   ( ولـ   ((: الفجائية، حرف، قال) إذا(وصرح املربد أنّ 
) خرجت فإذا زيد، وبينا أسري فإذا األسد                :  وذلك قولك     .  حرف املفاجأة      :  هلا  (

وعلّق   .  ) ١( 
قسيم االسم والفعل، وإمنا           )  حرف  ( الشيخ عضيمة على هذا بأنّ املربد ما كان يقصد بـ                 

كلمة وهذا كان استعماالً شائعا عند سيبويه وغريه، بدليل أنّ كالمه بعد                       كان يقصد ال     
  .الفجائية ظرف) إذا(يدل على أنه كان يقصد أنّ  )٢(ذلك

، أو حرفًا حسب التقدير،          )  ظرف مكان    ( الفجائية امسا   ) إذا(وجوز الزركشي اعتبار 
ن قدرا ظرفًا كان اخلرب، وقد       ، وإ) موجود: (فإن قدرا حرفًا كان اخلرب حمذوفًا، والتقدير

  .)٣(تقدم، ومنع تقديرها ظرف زمان المتناع وقوع الزمان خربا عن اجلثة
  :)٤(الفجائية بثمانية أوجه) إذا(ودلل ابن مالك على صحة القول حبرفية 

  .أا كلمة تدل على معىن يف غريها، غري صاحلة لشيء من عالمات األمساء واألفعال -١
تقع      -٢ إال بني مجلتني، وذلك ال يوجد إال يف احلروف كلكن وحىت                         أا كلمة ال 

  .االبتدائية
أا كلمة ال يليها إال مجلة ابتدائية مع انتفاء عالمات األفعال، وال يكون ذلك إال                           -٣

  .يف احلروف
أا لو كانت ظرفًا مل خيتلف من حكم بظرفيتها يف كوا مكانية أو زمانية؛ إذ ليس        -٤

  .يف الظروف ما هو كذلك
وإن تصبهم سيئة مبا      ( أا لو كانت ظرفًا مل تربط بني مجلة الشرط واجلزاء يف حنو                        -٥

  .إذ ال تكون كذلك إال حرفا) قدمت أيديهم إذا هم يقنطون
أا لو كانت ظرفا فالواجب اقتراا بالفاء إذا صدر ا جواب الشرط، فإن ذلك                                  -٦

اجلواب حنو               ، فإن مل تقم فعند       إن تقم فحينئذ أقوم       :  الزم لكل ظرف صدر به 
  .مقامك أقوم

                               
 ٢/٥٦املقتضب ) ١(
 ٣/١٧٨املقتضب ) ٢(
 ٤/١٢١الربهان يف علوم القرآن ) ٣(
 ٢١٥- ٢/٢١٤شرح التسهيل البن مالك ) ٤(



  الزمانية واملكانية، واحلرفية: الفجائية بني الظرفية) إذا(: مساء األ: أوال
١٢٨  

أا لو كانت ظرفًا ألغنت عن خرب ما بعدها، ولكثر نصب ما بعده على احلال كما  -٧
عندي زيد مقيما، وهناك بشر           :  كان مع الظروف امع على ظرفيتها، كقولك               

  .مررت فإذا زيد قائم خبالف ذلك: جالسا، واالستعمال يف حنو
بعدها إنّ املكسورة غري مقترنة بالفاء كما ال تقع بعد                     أا لو كانت ظرفًا مل تقع          -٨

عندي أنك فاضل، وأمر إنّ بعد إذا الفجائية خبالف ذلك                        :  سائر الظروف، حنو       
  :كقوله

  )١(القفا واللهازم إذا إنه عبد    وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا
  

ه أصح  الفجائية ظرف زمان، ورأى أن               )  إذا   ( القول األول أي أن             واختار ابن عادل         
  .األقوال ألنه ينبغي أن تبقى على زمانيتها استصحابا للحال، كما قال ابن خروف آنفًا

، وكان    ) ٢( يف اآلية الكرمية ليست للمفاجأة بل شرطية) إذا(ونلحظ يف هذا املوضع أنّ 
ولكنه أحيانا يذكر        .  الفجائية هنا ألا ستأيت يف آيات قادمة             ) إذا(ينبغي أال يأيت على ذكر 

  .باملناسبة: ياء يقول عنهاأش
  
  
  
  
  
  
  
  

                               
، ٤/٩٧، وشرح املفصل ٢/٣٩٩، واخلصائص ٢/٣٥٠، واملقتضب ٣/١٤٤الكتاب : غري معروف القائل، ينظر) ١(

، ٣٤٨، وختليص الشواهد ٣٦٨، واجلىن الداين ٤/٣٥٨، وشرح كافية ابن احلاجب ١/٣١٧وشرح ابن عقيل 
حيني حتت األذنني لومها عظمان ناتئان يف ال –بكسر الالم والزاي  –، واللهازم مجع هلزمة ١٠/٢٦٥ واخلزانة

 . ومجعهما الشاعر مبا حوهلما
 ٣٦٤اجلىن الداين : الشرطية) إذا(الفجائية، و) إذا(ذكر املرادي مخسة أوجه للفرق بني ) ٢(



  ؟)عالَم(؛ مجعا لـ)العالَمني(هل جيوز أن يكون : مساء األ: أوال
١٢٩  

  ؟)عالَم(؛ جمعا لـ)لَمينالعا(هل يجوز أن يكون 

  :يف قوله تعاىل) العاملني(عند إعرابه  ابن عادلقال 
) ) (  '   .]٢:الفاحتة[ )& 

خفض باإلضافة، عالمة خفضه الياء؛ جلريانه جمرى مجع املذكر السامل، وهو ) العاملني(و
يف  الصحيح، ألنّ ) عالَم(أن يكون مجعا لـ  وال جيوزغري لفظه،  اسم مجع؛ ألن واحده من

أن يطلق على كل موجود سوى الباري تعاىل، الشتقاقه من العالمة، مبعىن أنه دال                      ) عالَم(
  .على صانعه

أن يكون     فاستحال  بصيغة اجلمع ال يطلق إال على العقالء دون غريهم،                   )  عاملون   ( و 
))اجلمع ال يكون أخص من املفرد ؛ ألن) عالَم(مجع ) عاملَون(

)١(.  

  :واملناقشة األدلة
. ) ٢( عالَم، وخاتم، وطَابع، ودانق         : إالّ ألفاظ قليلة) فَاعلٌ(مل يرد يف العربية على وزن 

) ياسم ( وزاد غريه  . )٣(بالواو والنون إال هذا) فاعل(إنه مل جيمع شيء على : وقال ابن سيده
  :قال األعشى. )٤()يامسون(، و ) يامسني(جمع على 

  )٥(مسون واملسمعات وقصاا    وقابلنا اجلل واليــا
  :، على أقوال) عالَم(واختلف يف داللة 

، )  العاملني   ( إنّ املقصود بـ       :  فقيل إنه قال     ،  ب اختلفت الروايات عن ابن عباس               -١
. ) ٦(السماوات واألرضون، ومن فيهن وما بينهن، مما نعلم، ومما ال نعلم: اخللق كله

واستدل على صحة رأي ابن عباس           .  اجلن واألنس      :  وروي عنه أيضا أنّ املقصود          

                               
  ١/١٨١اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
  ٢/١١٥املزهر ) ٢(
  )وامليم والالم العني(احملكم  )٣(
  )يسم( ١٢/٦٤٦لسان العرب ) ٤(
 ))ن، واملسمعات بقصاا . . . . . . . . و شاهدنا الورد واليامسيـ((، ٢٨يف الديوان املطبوع ) ٥(
    ١/١٣١تفسري ابن كثري ) ٦(



  ؟)عالَم(؛ مجعا لـ)العالَمني(هل جيوز أن يكون : مساء األ: أوال
١٣٠  

¬    ( 8  أم اجلن واإلنس، بقوله             «  ª   (   ]    ومل يكن    ،  ] ١: الفرقان
  .)١(للبهائم نذيرا

العاملَون مجع عالَم، وهو كل موجود سوى اهللا وال واحد له من لفظه،              : وقال قتادة -٢
@   ( 8واحلسن، ودليلهم قوله وهو قول جماهد . رهط وقوم: مثل  ?  >  =

M  L K  J  IH  G  F  E  D  C B  A(   ]    ٢٣: الشعراء  – 
٢(]٢٤(.  

H   (8  أم اإلنس، لقوله /واختار جعفر الصادق  -٣  G  F  E  D  ( 
  .)٣(]١٦٥: الشعراء[

  .)٤(هم الروحانيون: وقال أبو عمرو بن العالء -٤
  .)٥(العالَم اخللق كله، واجلمع عاملون: وقال اخلليل -٥
اإلنس واجلن       :  العامل عبارة عمن يعقل، وهم أربعة أمم                :  لفراء، وأبو عبيدة         وقال ا     -٦

  .)٦(واملالئكة والشياطني
( :  وقال الطربي       -٧ والعاملون مجع عامل، والعامل مجع ال واحد له من لفظه كاألنام                         (

والرهط واجليش وحنو ذلك من األمساء اليت هي موضوعات على مجاع ال واحد له          
سم ألصناف األمم، وكل صنف منها عالَم، وأهل كل قرن عالَم والعالَم ا. من لفظه

فاألنس عالَم، وكل أهل زمان      . من كل صنف منها عالَم ذلك القرن وذلك الزمان
واجلن عالَم، وكذلك سائر أجناس اخللق، كل جنس منها     . منهم عالَم ذلك الزمان

كل عامل كل زمان من ذلك عالَمون، وواحده مجع ل: ولذلك مجع فقيل. عالَم زمانه
  :ومن ذلك قول العجاج. عامل ذلك الزمان

                               
  ١/٣٠١ذيب اللغة ) ١(
  ١/١٣٨تفسري القرطيب ) ٢(
  ١/٧٩روح املعاين ) ٣(
  ١/١٣٨قرطيب تفسري ال) ٤(
  ٣/٢٢٢العني ) ٥(
  ١/١٣٨تفسري القرطيب ) ٦(



  ؟)عالَم(؛ مجعا لـ)العالَمني(هل جيوز أن يكون : مساء األ: أوال
١٣١  

  فخندف هامة هذا العالَمِ
وهذا القول الذي قلناه؛ قول ابن عباس وسعيد بن جبري،      : مث قال. فجعلهم عامل زمانه

))و هو معىن قول عامة املفسرين
)١(.  

  
لزجاج        -٨ ا ل  ه  :  وقا ل         :  معنا هللا كما قا ا ما خلق  Á ( 8    كل   À  ¿  ¾( 

  .)٢(]١٦٤:نعاماأل[
قال  .  ) ٣( العامل كل ما خلق اهللا يف الدنيا واآلخرة                  :  قال الزجاج      :  وقال ابن كثري       -٩

@    ( :  وهذا هو الصحيح أنه شامل لكل العاملني؛ كقوله               :  القرطيب     ?  >  =

M  L K  J  IH  G  F  E  D  C B  A( ]٢٣: الشعراء  – 
  .)٤(ورجح النحاس أن العاملني اجلن واإلنس. ]٢٤

اسم الفلك وما حيويه من اجلواهر واألعراض وهو يف األصل ) العالَم(((: وقال الراغب - ١٠
اسم ملا يعلم به كالطابع واخلاتم ملا يطبع به وخيتم به وجعل بناؤه على هذه الصيغة   

))لكونه كاآللة والعالَم آلة يف الداللة على صانعه
)٥(.  

ع عالَم وهو كل      مج )  العالَمون    : ( ) ٨( ، وابن كثري     ) ٧( ، والقرطيب     ) ٦( وقال ابن عطية       - ١١
  .موجود سوى اهللا

  .)٩(أصناف اخللق) العالَمون(، و ) العوالم(اخللق واجلمع ) العالَم: (وقال الرازي - ١٢
  .)١٠(مجيع اخللق من اإلنس واجلن واملالئكة والدواب وغريهم: وقال احمللي - ١٣

                               
  ١/٨٨تفسري الطربي ) ١(
  ١/٣٠١، وذيب اللغة ١/٤٦معاين القرآن وإعرابه ) ٢(
  ١٣٣/تفسري ابن كثري ذ) ٣(
  ١/٦٠معاين القرآن ) ٤(
  ٣٤٤املفردات يف غريب القرآن ) ٥(
  ١/٣احملرر الوجيز ) ٦(
  ١/١٣٨تفسر القرطيب ) ٧(
  ١/١٣١ ابن كثري تفسري) ٨(
  ٤٥٢خمتار الصحاح ) ٩(
  ٢/٣١٠تفسري اجلاللني ) ١٠(



  ؟)عالَم(؛ مجعا لـ)العالَمني(ل جيوز أن يكون ه: مساء األ: أوال
١٣٢  

  .)١(الوهاب؛ أنه اسم لكل ما سوى اهللا واختار حممد بن عبد - ١٤
  .)٢(ود بالعاملني اإلنس فقطورجح األلوسي أنّ املقص - ١٥
  .)٣(واختار ابن سعدي أنه من سوى اهللا - ١٦

مجع ال مفرد له، كالقوم والرهط واجليش، ) عالَم(ومما سبق نستطيع أن خنلص إىل أن 
  :وأنّ لدينا رأيني حول داللته

مجعا لـ ) العاملَون(أا تعين مجيع ما خلق اهللا، وهؤالء أنكروا أن يكون : الرأي األول
إنه ال   :  بسبب الواو والنون اليت ال تكون إال جبمع العقالء، ومر بنا قول ابن سيده                          ) عالَم(

والذين أجازوا ذلك منهم قالوا بتغليب                 .  ) ٤( بالواو والنون إال هذا        ) فاعل(جيمع شيء على 
العقالء وله سند لغوي، كتغليب الذكور على اإلناث يف خطاب املسلمني، و بعض العقالء      

، وتغليب بعض اجلمادات على بعض كاألسودين                )  أبو بكر وعمر     ( كالعمرين    على بعض 
  .)٥(املاء والتمر

أا تعين العقالء من اإلنس واجلن واملالئكة والشياطني، وبعضهم خصها   : الرأي الثاين
اإلنس واجلن املقصودين بالتكليف، وبعضهم خصها باإلنس فقط، والكل يدلّل                            :  بالثقلني  
على  )  عالَم  ( بآية من كتاب اهللا، وأصحاب هذا الرأي جييزون مجع                        -ر كما م   -لرأيه    

  .، ألنّ هذا اجلمع خاص بالعقالء يف العربية) عاملَون(
: إنه مشتق من العالمة والذين قالوا             : إنه ما سوى اهللا، قالوا: وأما اشتقاقه فالذين قالوا

إنه مشتق من العلْم وبعضهم مينع أن          : إنه خلق اهللا؛ العقالء من اإلنس واجلن وغريهم، قالوا
إنه مأخوذ من العلم والعالمة ألنه يدلّ على                   :  وبعضهم قال    .  ) ٦( يكون مشتقًا من العالمة       

مجع اجلمع، وقيل جيمع ) عالَمون(، يكون ) عالَمون(على ) عالَم(وإذا جاز مجع . )٧(موجده

                               
  ١/٤تفسري سورة الفاحتة واإلخالص واملعوذتني ) ١(
  ١/٧٩روح املعاين ) ٢(
  ١/٣٩تفسري ابن سعدي ) ٣(
  ١/٢٦٣احملكم واحمليط األعظم ) ٤(
  ٢/٣١٠، وتفسري اجلاللني ٣٤٤املفردات يف غريب القرآن ) ٥(
  ١/٧٨٢٧ تاج العروس) ٦(
  ٤٠احملرر الوجيز ) ٧(



  ؟)عالَم(؛ مجعا لـ)العالَمني(هل جيوز أن يكون : مساء األ: أوال
١٣٣  

  .)١()عوالم(جيمع على 
) عاملون(، اعترضوا ألنّ ) عالَم(مجعا لـ ) ونعالَم(وبعض الذين اعترضوا على جميء 

عامة جلميع اخللق، وال يكون اجلمع أخص من املفرد، ) عالَم(ختتص بالعقالء الذكور، و 
، لنفس السبب، ألن ) عرب(مجعا لـ ) أعراب(وشبهوا هذا باعتراض سيبويه أن يكون 

ن يكون اجلمع أخص من أخص فهي تدل على البدوي دون القروي، وال جيوز أ) أعراب(
ومنها عاملون وهي اسم مجع ال مجع ألن العالَم ملا ((: ووضح ذلك السيوطي بقوله. )٢(املفرد

سوى اهللا، والعاملني خاص بالعقالء، وليس من شأن اجلمع أن يكون أقل داللة من مفرده، 
ادين، أن جيعل األعراب مجع عرب، ألن العرب يعم احلاضرين والب أىب سيبويهولذلك 

)). .واألعراب خاص بالبادين
يف  مجعهالعرب ولد إمساعيل واألعراب ((: وقال الراغب. )٣(

))، وصار ذلك امسا لسكان الباديةاألصل
وأما مجعه مجع السالمة فلكون الناس ((: وقال. )٤(

))من مجلتهم، واإلنسان إذا شارك غريه يف اللفظ غلب حكمه
وذكر السيوطي رأيا مل . )٥(

، )٦(ألنه مل يقع إال مالزم الياء. مبين على فتح النون ال معرب) العاملني(ه ألحد وهو أنّ ينسب
، ) العالمون(وقد يؤيد ذلك أا وردت يف القرآن الكرمي ستني مرة، ومل ترد إال مرة واحدة 

، ]٤٣:العنكبوت[ )z y x }  (: ولكن بكسر الالم، وذلك قوله تعاىل
  :وينقض هذا قول جرير
  .)٧(وتلقى العالَمون له عياال   صفه الربية وهو سامٍتن

. ، وأنه ليس خاصا بالعقالء         )  عالَم  ( ليست مجعا لـ  ) العاملني(أنّ : اختار ابن عادلو
والبن عادل أن خيتار ما يقتنع به من اآلراء، ولكن حلظنا يف أسلوبه شيئًا من احلدة واجلزم                     

                               
  ١/١٣١، تفسري ابن كثري ٤٥٢خمتار الصحاح ) ١(
، وشرح األمشوين ٦/٢١٣، والبحر احمليط ٨/١٢٤، وتفسري الرازي ٣/٢٦٠املخصص : ، وانظر٣/٣٧٩الكتاب ) ٢(

  ٧/٣٣٨، وروح املعاين ١/٧٤٠، وتاج العروس ١/٥٨٦، ولسان العرب ١/١١٨، ومهع اهلوامع ١/٤٧٥
  ٣/٢٠٢تفسري أيب السعود : ، وانظر١/١٥٧ع اهلوامع مه) ٣(
  ٣٢٨املفردات يف غريب القرآن ) ٤(
  ٣٤٤املفردات يف غريب القرآن ) ٥(
  ١/١٥٧مهع اهلوامع ) ٦(
  ١/٩٧، القرطيب ٤١٣شرح ديوان جرير ) ٧(



  ؟)عالَم(؛ مجعا لـ)العالَمني(هل جيوز أن يكون : مساء األ: أوال
١٣٤  

اليت ال ميكن القطع بصحتها، وبطالن ما يضادها مثل    الذي ال ينبغي مثله يف األمور اخلالفية 
هذه املسألة اليت تداخلت فيها األدلة، وتشعبت فيها آراء علماء ذوي مكانة وقدر يف العلم،  

ال :  وهو مل يأت بشيء مقنع يقابل تلك احلدة والشدة، ففي كالمه السابق كلمات مثل                             
كن أن تقنع كما تقنع األدلة العلمية            ، وهذه األلفاظ؛ ال مي           فاستحال  ، و  جيوز ألنّ الصحيح    

  .واهللا أعلم. املوثقة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  نادر؟) حجارة(على ) حجر(هل مجع : مساء األ: أوال
١٣٥  

  نادر؟) حجارة(على ) حجر(هل جمع 

  :يف قوله تعاىل) احلَجر(عند إعرابه  ابن عادلقال 
 )  [ Z YX W V U T SR Q P O N M L  K

i  h  g f  e d  c b  a  `  _^  ]   ].٦٠:البقرة[ )\ 

وقيل للجنس، وهو معروف، وقياس مجعه يف               .  فيه للعهد  ) أل( و. مفعول) احلَجر(و ((
، )  جمل وجِمالة    : ( ناولنادر، وهو كق) حجار وحجارةٌ: (ويف التكثري) أَحجار(أدىن العدد 

  .قاله ابن فارس واجلَوهري) ذَكَر وذكَارة( و
 )قَسوةً وإِنَّ من احلجارة           فَهِي كاحلجارة أَو أَشد  (: وكيف يكون نادرا، ويف القرآن

لبقرة   [  رةً       ( ،  ] ٢٧:  ا كُونواْ حجا ء    [   ) قُلْ  ميهِم بِحجارة من سجيلٍ      ( ،  ] ٥٠: اإلسرا رت( 
))]٨٢: هود[ )وأَمطَرنا علَيها حجارةً(، ] ٤ :الفيل[

)١(.  

  :واملناقشة األدلة
أنّ  )٢(مجل ومجالة، وجاء يف العني: مثل ،) حجارة(، و ) أَحجار(، على ) حجر(جيمع 

فهو جائز يف العربية عن طريق االستحسان ال القياس ) حجارة(مجع قياسي، أما ) أَحجار(
  :كما جيوز مثل ذلك يف الفقه، كما قال األعشى

  )٣(هأيد إذا مدت قِصار  ال ناقصي حسبٍ وال
  .ة اليت مفردها مهر وبكْراملهارة والبِكَار: ومثّل له أيضا بـ

، )  حجارةٌ   (   و )  حجار  (   الكثرة ، ويف) أَحجار( القلة يف مجعه احلَجر: وعند اجلوهري
وعند ابن دريد جيمع يف أدىن . )٤(، وهو نادر) ذكَارِة(، وذَكَر، و ) جِمالَة(مجل و : كقولك

                               
 ٢/١٠٧اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 )حجر( ١/٢٨٧العني ) ٢(
 ٧٩شرح ديوان األعشى ) ٣(
 )حجر( ٢/٦٢٣حاح الص) ٤(



  نادر؟) حجارة(على ) حجر(هل مجع : مساء األ: أوال
١٣٦  

نّ قياس اجلمع يف القلة         أ :  وعند ابن فارس       .  ) ١( أدىن العدد أحجارا وحجارة، وهو قليل                   
  .)٢(قليلإنه : مجل وجِمالة، وقال عنه: ومثّل له بـ. أيضا له قياس) احلجارة(و ) أحجار(

العرب تدخل : نه قالأن ابن اهليثم وجاء يف اللسان ع: وانتقد األزهري ما جاء يف العني
اهلاء يف كل مجع على ففُ أوال عنه إذا سكت عليه اجتمع ألمنا زادوا هذه اهلاء فيها، إول، وع

عال خر فآعال، والثاين خر حرف يف فآف اليت تنحر لحدمها األأ: فيه عند السكت ساكنان
ورة كُكارة وذُبالة وذحالة وحف: ة، وقالوارقاونِ رقاظامة ونِظام وعع: املسكوت عليه، فقالوا

لها وهذا هو العلة اليت علّ((: هوبين األزهري التعليل املقبول عنده، بقولولة، مولة وححوفُ
))نه باطلفإالنحويون، فأما االستحسان الذي شبهه باالستحسان يف الفقه 

ونسب إىل . )٣(
  :الفراء أيضا أن العرب جتمع احلَجر على اُألحجر، وأنشد

رج٤(يرميين الضعيف باُألح(.  
نادر، واحتج عليهما          ) احلجارة    (وانتقد ابن عادل، قول ابن فارس واجلوهري أن مجع 

لعدة  وأعتقد أنه مل يوفق يف هذا االنتقاد                .  يف القرآن الكرمي        )  حجارة   ( بكثرة ورود كلمة        
  :أسباب
إنه قليل؛ وال خيفى ما بني التعبريين : أنّ ابن فارس كما مر مل يقل إنه نادر، بل قال -١

  من فرق
تج عليه بكثرة ورود كلمة أنا لو افترضنا جدالً أنّ هذا اجلمع قليل أو نادر، فال حي -٢

معينة منه يف القرآن؛ ألنّ الكلمة النادرة؛ استعماهلا مئات املرات بل آالف املرات ال 
فهذا الوزن ال حيفظ منه يف اللغة ) عالَم: (خيرجها عن كوا نادرة، مثال ذلك كلمة

ات تتردد عشر -يف عصرنا احلاضر  - ؛ ونرى هذه الكلمة )٥(إال ألفاظ قليلة جدا
املرات، بل مئات املرات يف الكتب، واالت، والصحف، واإلذاعات، ومل خيرجها 

                               
 )ج ح ر( ١/٤٨٥مجهرة اللغة ) ١(
 )ح ج ر( ٢/١٣٨مقاييس اللغة ) ٢(
 )ح ج ر( ٤/١٣٠ذيب اللغة ) ٣(
 )ح ج ر( ٤/١٦٥لسان العرب ) ٤(
 ٢/١١٥املزهر ) ٥(



  ؟نادر) حجارة(على ) حجر(هل مجع : مساء األ: أوال
١٣٧  

ولو احتج عليهما بسرد كلمات كثرية على نفس وزن . هذا من كون وزا نادر
  .لكان موفقا يف ذلك) إنْ وجد(حجارة 

م من الكلمات الغامضة اليت ال تكاد تدخل حتت معيار؛ فل) نادر(و ) قليل(أنّ كلمة  -٣
يقل النحاة مىت حيكم بالقلة أو الندرة، وكان ميكن أن يصطلحوا على ذلك كما 

وقد اجتهد ابن . اصطلحوا على كثري من قواعد النحو والصرف واللغة وغريها
 وقليالً ونادرا وكثريا غالبا يستعملون أم اعلم((: هشام يف ترتيبها، وأمثاهلا بقوله

دونه،  يتخلَّف، والكثري األشياء، ولكنه أكثر ف، والغالبيتخلَّ ال ومطَّردا؛ فاملطَّرد
 وعشرين ثالثة إىل بالنسبة القليل، فالعشرون من أقل الكثري، والنادر دون والقليل

نادر؛  قليل، والواحد غالب، والثالثة ال كثري إليها بالنسبة عشر غالبها، واخلمسة
))ذلك فيه يقالُ ما مراتب ذا فعلم

د يف كالمه إشارته إىل النسبة ال إىل واجلي. )١(
رقم معين، وهذا الذي ينبغي أن يكون، ومع وجود األجهزة احلديثة، ميكن أن 
حنصل على األعداد بدقة كبرية، مث نستخرج النسب مث حنكم بالقلة والكثرة، يف 

  .وجودها يف املعاجم أو يف االستعمال
مخس مرات؛ فهل مخس ) احلجارة( أنه رد عليهما بذكر أربع آيات، ورد فيها ذكر -٤

مرات ميكن أن يقال عنها إا أكثر من النادرة أو القليلة؛ إنّ ما استشهد به لو كان 
وتفسري ابن عادل حيتوي على إحصاءات . صحيحا لكان حجة هلما بالقلة أو الندرة

عن عدد اآليات والكلمات واحلروف، فكان من املمكن أن يذكر عدد  )٢(كثرية
ومسألة القلة . هذه الكلمة أو ما ماثلها يف القرآن كله أو يف جزء معنيورود 

والكثرة نسبية وال ميكن أن تضبط إالّ باالصطالح على نسب معينة، للكثري، 
  .إخل. . والقليل، والنادر

أو أنه مل يرد إال مرة ) حجارة(إنه ال يوجد يف القرآن الكرمي لفظة : لو كانوا قالوا -٥
  .ان لرده وجهاواحدة مثالً، لك

                               
 ١/٢٣٤املزهر ) ١(
: يل املثال ال احلصريبدو أنه مغرم بذكر هذه اإلحصاءات، فهو يذكرها يف بداية كل سورة تقريبا، انظر على سب) ٢(

 . ، وذكر يف ترمجته أنه مدرس لغة وحساب٢٠/٣. . . . . . . . ٩/٣، ٨/٣، ٦/١٣٨، ٥/٣، ١/٢٥٠



  نادر؟) حجارة(على ) حجر(هل مجع : مساء األ: أوال
١٣٨  

أنّ من عادة : اعتمادا على ما نقله األزهري) الفعالة(إنّ هذا الوزن : خالصة القولو
العرب أن تدخل عليه اهلاء، وتعليل النحاة ذلك بأنه نوع من التخلص من التقاء الساكنني، 

  .ريميكن أن نقول إنه قياسي وليس بالقليل وال النادر كما ذهب إليه ابن فارس واجلوه
وما ماثلها من الكلمات ليست نادرة، واستشهد ) احلجارة(أنّ  اختار ابن عادلو

وكالمه صحيح يف أا غري قليلة وال نادرة، ولكن . لذلك بعدة آيات من القرآن الكرمي
  .واهللا أعلم بالصواب. االعتراض كان على طريقة اعتراضه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ؟)ما(الشرطية بدون ) حيث(هل جتزم : مساء األ: أوال
١٣٩  

  ؟)ما(الشرطية بدون ) حيث(هل تجزم 

  :يف قوله تعاىل) حيث ما(عند إعرابه  ابن عادلقال 
)  z y x w vu t s rq p o n m l
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أا شرطية، وشرط كوا كذلك  : أظهرمها: هنا وجهان) وحيثُما كُنتم: (وقوله تعاىل((
جواا، وتكون هي         )  فولُّوا   ( يف حملّ جزم ا، و) كنتم(ـ راء ففبعدها خالفًا لل) ما(زيادة 

: فتكون هي عاملة فيه اجلزم، وهو عامل فيها النصب حنو           ) كنتم(ـ منصوبة على الظرفية ب
الزمة   من األمساء امل       )  حيثُ (واعلم أن ، ]١١٠: اإلسراء[ )ء احلسىناأَيا ما تدعواْ فَلَه األمس(

اليت بعدها كان القياس يقتضي أن تكون يف حملّ خفض ا، ولكن منع من         لإلضافة فاجلملة
أا ظرف غري مضمن معىن        :  والثاين    .  ذلك مانع، وهو كوا صارت من عوامل األفعال                    

) ما (وليس بشيء، ألنه مىت زيدت عليها ، قاله أبو البقاء) فولّوا: (الشرط، والناصب له قوله
))وجب تضمنها معىن الشرط

)١(.  

إا   :  حيث قال   ) ٣( ، وخالف يف ذلك األخفش          ) ٢( عند اجلمهور ظرف مكان        )  حيثُ ( 
  :ظرف زمان مبعىن حني، مستدالً بقول الشاعر

  )٤(حيث دي ساقه قدمه  للفىت عقل يعيش به
، كذلك أنّ العرب قد استعملوها للزمان، وهو قليل، واستدل                      ) ١(وذكر ابن الشجري

                               
 ٣/٣٨اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٣/١٧٥، واملقتضب ٤/٢٣٣الكتاب ) ٢(
بن مالك ، وشرح التسهيل ال٢/٨٩٠، وشرح مجل الزجاجي البن عصفور ٢٠٩شرح األبيات املشكلة اإلعراب ) ٣(

، العوامل املائة النحوية ٣٩١، واإلتقان يف علوم القرآن ١/٣٠٥، والبحر احمليط ١٧٦، ومغين اللبيب ٢/٢٣٣
 ٢٦٣للجرجاين 

 ٨٦ديوان طرفة بن العبد ) ٤(



  ؟)ما(الشرطية بدون ) حيث(هل جتزم : مساء األ: أوال
١٤٠  

  .)٢(أنه ليس فيه حجة، إلمكان إرادة املكانبالبيت السابق، ولكنهم ردوا عليه ب
وهي مبنية على الضم وقد تفتح أو تكسر، وقد يقال حوث، وسبب بنائها لزوم اقتراا 
إىل مجلة يضاف إليها، وإعراا لغة فقعس، ويندر إضافتها إىل مفرد، وعدم إضافتها لفظًا 

  .)٣(أندر

  :، إىل مذهبني )ما(شرطية، بدون ) حيث(واختلف النحويون يف جميء 
  .)٥(، والرضي)٤(، وهذا قول الفراء) ما(جواز جميئها شرطًا بدون : املذهب األول
، )٦(سـيبويه : ا، وهو مذهب اجلمهور، وقـال بـه  ) ما(اشترط اقتران : املذهب الثاين

  .)١٠(، وأكثر املعربني)٩(، وأبو علي الفارسي)٨(، وابن السراج)٧(واملربد

  :األدلة واملناقشة
: أال ترى أنك تقول(((: ، مث مثّل هلا، قال) ما(شرطية بدون ) حيث(الفراء جميء  أجاز

قلْ            تقلْ أ ومهما   ، كن أ  تكن لك    .  حيثما  ذ f ( :  ومن   e  d  c  b  a( 
: ؛ يقولون    )  ما ( ، فإذا كان استفهاما مل يصلوها بـ            ) ما(وصل اجلزاء بـ ، ]١١٠:اإلسراء[

وإذا كان جزاء وصل           ،  )  ما (  يوصل بـ   كيف تصنع؟ وأين تذهب؟ إذا كان استفهاما مل            

                               
 ٢/٥٩٩أمايل ابن الشجري ) ١(
 ٢/٢٣٣، وشرح التسهيل ٢/٨٩١شرح مجل الزجاجي البن عصفور ) ٢(
 ٢/٢٢٩شرح التسهيل ) ٣(
 ١/٣٩٩، والدر املصون ٣٠٥/ ١، والبحر احمليط ١٩٠-٣/١٨٩معاين القرآن للفراء ) ٤(
 ١/٤٢١شرح كافية ابن احلاجب ) ٥(
 ١٧٦، ومغين اللبيب ٣/٥٩الكتاب ) ٦(
 ٢/٤٦املقتضب ) ٧(
 ٢/١٥٩األصول يف النحو ) ٨(
 ٣٣٢اإليضاح العضدي ) ٩(
، شرح مجل الزجاجي ١/٢٧٤، املقرب ٢١٢ ، املفصل١٢٠، شرح ملحة اإلعراب ٥٩٠علل النحو : ينظر) ١٠(

، ١٧٨، مغين اللبيب ٢/٧٢، شرح التسهيل ٢٣٦، إصالح اخللل ٢٥٤، ترشيح العلل ٢/٨٩٠البن عصفور 
 . ١/٣٩٩، الدر املصون ١/٣٠٥، البحر احمليط ٣٣٤اجلىن الداين 



  ؟)ما(الشرطية بدون ) حيث(هل جتزم : مساء األ: أوال
١٤١  

))وترك الوصل
)١(.  

دالة على ) حيث(((: أقل، قال) ما(وجوز ذلك الرضي أيضا، ولكنه رأى عملها بدون 
حيث زيدا جتده فأكرمه، ولكن استعماهلا               :  يف الزمان، حنو       )  إذا   ( اازاة يف املكان، كـ            

) ما ( أما إذا كُسعت بـ        :  إىل أن قال       ) . . إذا(استعمال كلمات الشرط أقل من استعمال 
لشرط، حنو                       )  حيثما : ( حنو  ملتضمنة معىن ا زم ا جلوا ا ألمساء  ئر ا ، و  )  مىت : ( ، فهي وسا

)))أينما(
)٢(.  
: ، قال سيبويه    )  ما ( وألزموها      )  إنْ  ( اسم شرط مضمنة معىن     عند اجلمهور     )  حيثما(و

 ) . ) ٣( )  ما ( واحد منهما      حىت يضم إىل كل     )  إذا   ( وال يف    )  حيث ( وال يكون اجلزاء يف          (
، تنبيها على إبطال مذهبها األول حني كانت ظرف مكان خاليا من معىن                        )  ما ( وألزموها   

الشرط مضافًا إىل اجلملة واإلضافة موضحة خمصصة، واجلزاء يقتضي اإلام، فيتناىف معىن                             
طعها عن اإلضافة،     فإذا أريد اجلزم ا، أتى معها مبا يق                .  اإلضافة واجلزاء، فلم جيمع بينهما     

، )  ما ( ولو كانت جازمةً دون           .  ويصري الفعل بعدها جمزوما بعد أن كان جمرور املوضع                    
  :، ومثّلوا هلا بقول الشاعر)٤(لكانت جارةً وجازمةً يف آن 

  )٥(األزمان غابر يف جناحا هـ    ـالل لك يقدر تستقم حيثما
  :وقول الشاعر اآلخر

  )٦(وحيثما يقضِ أمرا صاحلًا تكُنِ  سنٍجاز لك اهللا ما أعطاك من ح
إنما وكأمنا إخل، أما           :  عادةً إذا دخلت على أداة عاملة كفتها عن العمل، مثل                     )  ما(و

مسلِّطة ألا ملا اتصلت ا، وجعلتها جازمة، ولذا مساها الرماين، ) حيث(هذه فأعملت ) ما(
                 ا سلّطتها، قال   جتعلها جازمةً بعد أنْ مل تكن كذلك عند اجلمهور فكأ  : ) : حنو   طةومسلِّ  (

                               
 ١/٣٩٩، والدر املصون ١/٣٠٥، والبحر احمليط ١٩٠ – ٣/١٨٩معاين القرآن ) ١(
 ١/٤٢١رح كافية ابن احلاجب ش) ٢(
 ٥٧، ٣/٥٦الكتاب ) ٣(
، وشرح ٤/٩٢، وشرح املفصل البن يعيش ٢٣٦، وإصالح اخللل ٢/١١١٣، واملقتصد ٥٩، ٣/٥٨الكتاب ) ٤(

 ٢/٧٢التسهيل 
 . ))وهذا البيت دليل عندي على جميئها للزمان ((: ، وقال ابن هشام١٧٨مغين اللبيب ) ٥(
 . وحيثما يك أمر صاحل تكن: ، ولكن اجلرجاين أورده هكذا٢/١١١٣، واملقتصد ٢/١٠٣معاين القرآن للفراء ) ٦(



  ؟)ما(الشرطية بدون ) حيث(هل جتزم : مساء األ: أوال
١٤٢  

) ))  حيث ( ـ ب   اجلواب      جيز   مل )  ما (   ولوال   ،  أكن    تكن   حيثما 
وهي عند ابن السيد يف        .  ) ١( 

وإذ، ) حيث(وهي اليت تلحق . مع حيث وإذ، ضد الكافة) ما(إنّ ((: قالالكافة، ) ما(مقابل 
فيهما بلغوٍ،   )  ما ( ست ولي  (( :  وهي عند سيبويه، غري زائدة، قال             .    )) يجب هلما ا العمل    ف 

) مبرتلة حرف واحد       )  ما ( ولكن كل واحد منهما مع          (
وهي كذلك عند الرضي؛ غري          .  ) ٢( 

، ال زائدة     عن اإلضافة،      )  حيث ( فيها كافة لـ     )  ما : ( ، فنقول   )  حيث(وأما ((: زائدة، قال
كانت الزمة اإلضافة، فكانت خمصصة             )  حيث ( وذلك أنّ      ) .  إما  ( ، و   )  مىت ما  ( كما يف   
فكفتها         بسبب    ، ليه إ ف  ملضا كلمات            )  ما ( ا ئر  كسا مبهمة  لتصري  فة  إلضا ا طلب  عن 
))الشرط

عوض من ) حيثما(يف ) ما(الزائدة، وذكر أنّ ) ما(وأما املرادي فعدها مع أقسام . )٣(
ومساها    .  ) ٤( عوض منها   )  ما ( اإلضافة، ألنه قصد اجلزم ما قطعا عن اإلضافة، وجيء بـ               

))هيأت حيث للشرطية) ما(فإنّ ) حيثما(هيئة كما يف وم((: الصبان مهيئة، قال
)٥(.  

خالفًا للفراء ووفاقًا   ) ما(ال تكون شرطية إال إذا زيدت ) حيث(أنّ  واختار ابن عادل
ضرورية لقطعها عن اإلضافة ويئتها للدخول             )  ما ( أليب حيان وللجمهور، معلّال ذلك بأنّ 

  .على األفعال وتضمينها معىن الشرط
  
  
  
  
  
  
  
  

                               
 ٣٨منازل احلروف ) ١(
 ٣/٥٧الكتاب ) ٢(
 ٤/٩٥شرح كافية ابن احلاجب ) ٣(
 ٣٣٣اجلىن الداين ) ٤(
 ١/٢٢٣حاشية الصبان ) ٥(



  يكون على الظرفية أو املفعولية؟) دخلَ(هل املنصوب بعد : مساء األ: أوال
١٤٣  

  يكون على الظرفية أو المفعولية؟) دخََل(هل المنصوب بعد 

  :يف قوله تعاىل) احملراب(عند إعرابه  ابن عادلقال 
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ç( ]٣٧:عمران آل.[  

 )))ى الظرف، وشذ    وهو مذهب سيبويه أنه منصوب عل: أحدمها: فيه وجهان) احملراب
كل ظرف مكان خمتص ال يصل إليه الفعل إال  خاصةً، يعين أنّ) دخلَ(عن سائر أخواته بعد 

وال  ،  ونِمت يف السوقِ      ،  صليت احملراب    :  وال تقول    ،  حنو صليت يف احملراب      )  يف ( بواسطة   
ر وإال ألفاظًا أخ        .  اخل  . . .  تقول السوق، إال مع دخل خاصة، حنو دخلت السوق والبيت            

  .مذكورة يف كتب النحو
على املفعول به ال على الظرف          )  دخلَ  ( والثاين مذهب األخفش وهو نصب ما بعد               

وهو   هدمت البيت، يف نصب كل منهما على املفعول به،   : دخلت البيت، كقولك: فقولك
لو سلِّطَ على غري الظَّرف املختص وجب وصوله بواسطة              )  دخلَ  ( ؛ بدليل أن    قول مرجوح

فدل ذلك على عدم تعديه للمفعول     ، دخلت األمر: وال تقول، دخلت يف األمر: تقول )يف(
))به بنفسه

)١(.  
: عند العرب خصوصية فهم ينصبون ما بعده مع أنه فعل الزم، فهم يقولون) دخلَ(لـ 

عن أمثاله من األفعال، فهم            )  دخل  ( فقد شذ  .  يف السوق    :  دخلت السوق، وال يقولون           
  .إخل. دخلت السوق والبيت: يت يف احملراب، ومنت يف السوق، ويقولونصل: يقولون

والقاعدة فيه وأمثاله من الظروف املختصة كالدار، واملسجد، واحلانوت، أال يتعدى                       
  .)٢(إذا أريد معىن الظرفية) يف(إليه الفعل إال بواسطة 

  :إىل ثالثة مذاهب) دخلَ(واختلف النحويون يف 

                               
 ٥/١٨٢اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٣/١٥٣مهع اهلوامع ) ٢(



  يكون على الظرفية أو املفعولية؟) خلَد(هل املنصوب بعد : مساء األ: أوال
١٤٤  

  .)٢(واحملققني )١(ا بعده منصوب على الظرفية وهو مذهب سيبويهأنّ م: املذهب األول
، )٤(، ونسبه األنباري)٣(أنّ ما بعده منصوب على املفعولية، وهو مذهب املربد: املذهب الثاين

بينما  .  ) ٨( ، ونسبه أبو حيان إىل األخفش، واجلرمي     )٧(، إىل اجلرمي)٦(، والرضي)٥(والعكربي
  .)٩(نسبه السيوطي إىل األخفش

اتساعا، فانتصب على        )  يف ( مذهب الفارسي، وهو أنه مما حذف منه                :  املذهب الثالث      
ل        ( :  املفعول به، قا ملفعول                       ( لظروف جيوز أن يتسع فيها فتنصب نصب ا اعلم أنّ هذه ا و

))به
  .)١١(.وهو اختيار ابن مالك. )١٠(

  

  :األدلة واملناقشة
فهو عنده . فًا لكثرة االستعمالختفي) يف(عند سيبويه؛ فعل الزم، وإمنا حذفت ) دخلَ( 

سرت البصرة    :  ومل جيوز ابن جين   . )١٢(منصوب على الظرفية تشبيها للمختص بغري املختص
وعده األنباري        .  ) ١٣( أو جلست الكوفة ألما خمصوصتان وليس يف الفعل دليل عليهما                   

نصوبة  ، م  )  ذهبت الشام     ( يف،   )  الشام   ( مذهب األكثرين، وحكى الرضي االتفاق على أن            

                               
 ٢/١٥، وشرح كافية ابن احلاجب ١/٢٧٣للباب يف علل البناء واإلعراب ، وا١/٣٥الكتاب ) ١(
 ٣/١٥٣مهع اهلوامع ) ٢(
 ٤/٣٣٧املقتضب ) ٣(
 ١٨١أسرار العربية ) ٤(
 ١/٢٧٣اللباب يف علل البناء واإلعراب ) ٥(
 ٢/١٥شرح كافية ابن احلاجب ) ٦(
 )٢(احلاشية ١/١٦٠الكتاب : ينظر) ٧(
 ١/٣٨٢البحر احمليط ) ٨(
 ٣/١٥٣مهع اهلوامع ) ٩(
 ٣/١٥٣، مهع اهلوامع ٢٠٩اإليضاح العضدي ) ١٠(
 ٢/١٦٧شرح ابن عقيل ) ١١(
 ٣/١٥٣مهع اهلوامع ) ١٢(
 ١١٣اللمع يف العربية ) ١٣(



  يكون على الظرفية أو املفعولية؟) دخلَ(هل املنصوب بعد : مساء األ: أوال
١٤٥  

  .ويف هذا نظر لوجود اخلالفات بني البصريني والكوفيني. )١(على الظرفية
  :)٢(وقد ردوا على من قال بنصبه على املفعولية بعدة بأمور

نّ    -١ استعماالته، ويف كل موضع                      )  دخلَ  ( أ لو كان متعديا لكان كذلك يف كل 
لك، مع أنّ     دخلت األمر مل يستقم ذ        :  دخلت يف األمر، ولو قلت          :  ولكنهم قالوا     

  .البست األمر ووليته: معناه
هنا غري زائدة، ألم مل يستعملوه بغري          ) يف(دخلت يف شهر كذا، و : وأنك تقول -٢

  .، وألنّ األصل أالّ يزاد حرف اجلر) يف(
ففعله الزم     )  فُعول  ( ، وكل مصدر كان على         )  الدخول    ( وأنّ مصدر دخلت         -٣

  .كاجللوس والقعود
وهو الزم     )  خرجت(وكلها الزم، ونقيضه ) بتغرت، وغصت، وغ: (وأنّ نظريه -٤

  .)٣(الزما) دخلت(أيضا، وذلك يؤنس بكون 
بنيت، وهدمت وعمرت، وحنو            :  فعل متعد مثل   )  دخلَ  ( فهو أنّ     وأما املذهب الثاين         

وشبهه املربد بـ      .  ذلك، أي أنه يتعدى بنفسه، فهو مفعول به على األصل ال على االتساع  
ه ونصحت له، فتعديه إنْ شئت حبرف، وإنْ شئت أوصلت                نصحت :  ، فأنت تقول     )  نصح ( 

إمنا هو عمل فعلته، وأوصلته إىل الدار، وذكر أن هذه األفعال                ) دخلت(الفعل، وحجته أنّ 
  .دخل، ونصح، ونبأ؛ جتري يف املخصوص واملبهم: مثل

. اتساعا؛ فانتصب على املفعول به           )  يف ( فهو أنه مما حذف منه        :  وأما املذهب الثالث 
دخلت الكوفةَ،   : ذهبت، وانطلقت، حكى عن العرب أم يقولون) دخلَ(وزاد الفراء على 

وانطلقت الشام ،وعلّق أبو حيان على هذا بأنه شيء مل حيفظه سيبويه وال . )٤(وذهبت اليمن
  .وال غريه من البصريني، والفراء ثقة فيما ينقله

  
نّ ذهبت الشام مثل دخلت البيت أي     أ: ورد ابن والد على املربد أنّ معىن كالم سيبويه

                               
 ٢/١٥شرح كافية ابن احلاجب ) ١(
 ٢/١٥، وشرح كافية ابن احلاجب ١/٢٧٣، واللباب يف علل البناء واإلعراب ١٨١أسرار العربية : ينظر) ٢(
 ٦٧شرح اللمع يف النحو للواسطي الضرير : ينظر) ٣(
 ٣/١٥٣مهع اهلوامع ) ٤(



  يكون على الظرفية أو املفعولية؟) دخلَ(هل املنصوب بعد : مساء األ: أوال
١٤٦  

أنّ حرف اجلر حذف مع ذهب كما حذف مع دخل ال فرق بينهما إال أنّ العرب حتذف                      
عند كثرة االستخدام فيتوهم البعض أن ذاك الذي استعمل معه احلذف أكثر، أصله التعدي، 

ام،  ذهبت الش    :  وتوسط الواسطي الضرير، ففسر وجهيت النظر يف               .  ) ١( وليس األمر كذلك       
فذكر أنه من أراد به اجلهة فنصبه عنده على الظرف، ومن أراد به بالد الشام جعله على                                     

  .)٢(حذف حرف اجلر
وهو أنّ   -أول املوضوع  -مذهب سيبويه، كما هو واضح يف نصه  واختار ابن عادل

خاصة، ألنّ كل      )  دخل  ( منصوب على الظرفية، وشذّ عن سائر أخواته بعد   ) دخلَ(ما بعد 
، ورد مذهب األخفش وقال إنه               )  يف ( مكان خمتص ال يصل إليه الفعل إال بواسطة               ظرف  

لو سلط على غري الظرف املختص لوجب وصوله            )  دخل  ( مرجوح، وعلّل لذلك بدليل أنّ     
  .، فدلّ على أنه ال يتعدى للمفعول بنفسه) يف(بواسطة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                               
 ، تعليق الشيخ عضيمة يف اهلامش ٤/٣٣٧املقتضب : ، وينظر٤٦االنتصار لسيبويه على املربد ) ١(
 ٦٧شرح اللمع يف النحو) ٢(



  إعراب املخصوص باملدح والذم: مساء األ: أوال
١٤٧  

  إعراب المخصوص بالمدح والذم

  :يف قوله تعاىل) بئس املهاد(رابه عند إع قال ابن عادل
 ) M  L K J  I H  G  F  E  D( ]١٢ :آل عمران.[  

 جهنم، واحلذف       املهاد     بئس   حمذوف، أي        بالذم     املخصوص   )  الْمهاد     بِئْس : ( قوله ((  
 -  كان    خربه، ولو       قبله    واجلملة   . مبتدأ أنه من سيبويه مذهب صحة على يدل للمخصوص

 سائر   حبذف    ثانيا؛ لإلجحاف   فذحملا بالعكس،  رب، أواخل حمذوف مبتدأ - غريه قال كما
))اجلملة

)١(.  

 -إذا كان الفعل متقدما  -اختلفت آراء النحويني يف إعراب املخصوص باملدح أو الذم 
  :)٢(على أربعة مذاهبنعم الرجلُ زيد، : يف مثل

 - قبله  - علية أنّ املخصوص باملدح أو الذم، مرفوع باالبتداء، واجلملة الف: املذهب األول
، وابن )٦(، وابن الباذش)٥(، وابن خروف)٤(، واألخفش)٣(خرب عنه، وقال ذا سيبويه

  .)٢(، والسيوطي)١(، واألمشوين)١٠(، واألندلسي)٩(، وأبو حيان)٨(، والرضي)٧(مالك

                               
 ٥/٥٧اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
) ٢/١٠١اإليضاح (، وابن احلاجب ) ٣٦٣املفصل ( ، والزخمشري)١٠٨اجلمل (بعض النحاة كالزجاجي ) ٢(

 ). ١/٦١٨شرح اجلمل (وعدها ابن عصفور ثالثة . جعلوها مذهبني فقط
: ، وكالم سيبويه فيه غموض كما قال ابن خروف فهو حيتمل هذا املذهب واملذهب الثاين، ينظر١/١٧٦الكتاب ) ٣(

، وارتشاف الضرب ٣٢١-١/٣٢٠فارسي ، والتعليقة على كتاب سيبويه لل٢/٥٩٤شرح مجل الزجاجي 
٤/٢٠٥٤ 

 ٤/٢٠٥٤ارتشاف الضرب ) ٤(
 ٤/٢٥٥، وشرح كافية ابن احلاجب للرضي ٢/٥٩٤شرح مجل الزجاجي ) ٥(
 ٢/٩٧، التصريح ٢/٢٨٩شرح األمشوين ) ٦(
 ٥/٤١، ومهع اهلوامع ٣/١٦شرح التسهيل البن مالك ) ٧(
 ٤/٢٥٥شرح كافية ابن احلاجب ) ٨(
 ٤/٢٠٥٤ب ارتشاف الضر) ٩(
 ٤/٢٥٥شرح كافية ابن احلاجب ) ١٠(



  إعراب املخصوص باملدح والذم: مساء األ: أوال
١٤٨  

وهذا . نعم الرجلُ هو زيد: أن يكون املخصوص خربا ملبتدأ حمذوف، تقديره: املذهب الثاين
، وقال به أيضا مجاعة منهم )٤(لسيبويه - أيضا  - ونسب هذا . )٣(دأ حمذوف وجوبااملبت

، وابن )١٠(، والفارسي)٩(، والسريايف)٨(، وابن السراج)٧(، والزجاج)٦(، واملربد)٥(اجلرمي
  .)١٤(، وابن عصفور)١٣(، وابن احلاجب)١٢(، والصيمري)١١(جين

نعم الرجل زيد : وف وجوبا، تقديرهأن يكون املخصوص مبتدأ خربه حمذ: املذهب الثالث
  .)١٥(املمدوح أو زيد هو، وممن أجازه ابن عصفور

اهللا، وقال به  أن املخصوص بدلٌ من الفاعل، وهو مبرتلة جاءين الرجل عبد: املذهب الرابع
  .)١٦(ابن كيسان

                               
 ٢/٤٢شرح األمشوين ) ١(
 ٥/٤١مهع اهلوامع ) ٢(
 ١/١١٢األصول يف النحو ) ٣(
. فهو حيتمل هذا أيضا. ، وكما ذكر ابن خروف فكالم سيبويه غامض ولذا اختلفوا يف تفسريه١/١٧٦الكتاب ) ٤(

 ٢/٤٢، شرح األمشوين ٣/١٦ك ، شرح التسهيل البن مال٢/٥٩٤شرح مجل الزجاجي : ينظر
 ٤/٢٠٥٤ارتشاف الضرب ) ٥(
 ٢/١٣٩املقتضب ) ٦(
 ١/١٧٢معاين القرآن وإعرابه ) ٧(
 ١/١١٢األصول يف النحو ) ٨(
 ٢/٤٢شرح األمشوين ) ٩(
جتويزه للمذهبني األولني دون  ١/٣٦٦، واملقتصد ١٢٦، واملذكور يف اإليضاح ٤/٢٠٥٤ارتشاف الضرب ) ١٠(

 . ترجيح
 ٢٠٠/٢٠١ع يف العربية اللم) ١١(
أن الصيمري ممن قال ذا الرأي وما هو موجود يف كتابه تبصرة  ٤/٢٠٥٤ذكر أبو حيان يف ارتشاف الضرب ) ١٢(

 . جتويزه للمذهبني، األول والثاين ١٦١املبتدي وتذكرة املنتهي 
 ٢/١٠١اإليضاح يف شرح املفصل ) ١٣(
 ٣/١٧شرح التسهيل البن مالك ) ١٤(
 ١/٦١٨زجاجي شرح مجل ال) ١٥(
 ٢/٤٢شرح األمشوين ) ١٦(



  إعراب املخصوص باملدح والذم: مساء األ: أوال
١٤٩  

  :األدلة واملناقشة
ن خروف ويوجب اب. )١(زيد نعم الرجلُ: األول أصحاب املذهبأصل اجلملة عند 
أن يكون املخصوص خربا ملبتدأ حمذوف ألنه مبتدأ  - مع التأخري  -هذا املذهب وال جييز 

نعم : تقدم أو تأخر والدليل على ذلك أنّ نواسخ االبتداء تدخل فتنصبه وترفعه، كقوهلم
الرجل كنت، و نعم الرجل وجدت، ونعم الرجل ظننتك، وال جييز حذف هذا املخصوص 

ويرى ابن مالك أن هذا املذهب هو املتعين؛ لصحته يف املعىن . )٢(كرإال إن تقدم له ذ
وسالمته من خمالفة أصل، خبالف الوجه الثاين وهو كون املخصوص خربا؛ فإنه يلزم منه أن 

نعم الرجل كان زيد؛ ألنّ خرب املبتدأ بعد دخول كان يلزمه : ينصب لدخول كان إذا قيل
ل هذا عن الرفع، فعلم أنه قبل دخول كان مل يكن خربا النصب، ومل جند العرب تعدل يف مث

وال يرى ابن مالك بأسا يف خلو اجلملة املتقدمة من رابط يعود على املبتدأ؛ . وإمنا كان مبتدأ
ألن الفاعل هو املبتدأ يف املعىن، فلم حيتج إىل رابط، كما مل حيتج إليه إذا كانت اجلملة نفس 

  .)٣(المي اُهللا ربناك: املبتدأ يف املعىن يف مثل
  

فإنّ ابن احلاجب ينتصر له ويرجحه على غريه وحيتج له، ألنه يعتقد  أما املذهب الثاين
أن العرب أرادت ذه التركيب التفسري بعد اإلام مبالغة يف املدح والذم فهذا الترتيب 

ه خطأ، مقصود به اجلنس وعد) الرجل(مقصود عندهم وينتقد بشدة قول النحاة إنّ مثل 
فألن املبتدأ  أما اللفظ((: قال. ورأى أن هذا املذهب أوىل من األول من وجهني؛ لفظًا ومعىن

إذا كان خربه فعالً فالوجه أال يتقدم عليه ويف جعل ذلك كذلك خروج عن هذه القاعدة 
املبتدأ مجلة فال بد من ضمري وال ضمري، وما تومهوه من  خرب وهو بعيد، واآلخر أنه إذا وقع

أن الرجل للجنس فقد تقدم فساده، ولو جوز لكان وقوع اجلنس موقع الضمري شاذًا قليال 
هو أنّ اإلام يناسب التفسري، وإذا جعل زيد خرب مبتدأ كان التفسري  املعىنأيضا، ومن حيث 

فيه حمققًا وهو املفهوم منه وإذا جعل مبتدأ مل يكن ذلك حمققاً ، فظهر أن الوجه هو الثاين 

                               
 ٣٦٣، واملفصل ١/٣٦٦، واملقتصد ١٢٦اإليضاح العضدي ) ١(
 ٢/٥٩٤شرح مجل الزجاجي ) ٢(
  ٣/١٦شرح التسهيل : ينظر) ٣(



  إعراب املخصوص باملدح والذم: مساء األ: أوال
١٥٠  

ما يلزم من أن فيه حذفًا للمبتدأ فذلك كثري شائع ال شذوذ فيه وال بعد، فلم يقابله أمر  وأما
))مما تقدم

)١(.  
: القائم على أنّ املخصوص مبتدأ خربه حمذوف وجوبا، تقديره                        املذهب الثالث      وأما    

وقد رده ابن مالك وقال بأنّ هذا احلذف الزم، ومل                          .  نعم الرجل زيد املمدوح أو زيد هو
  .)٢(د خربا يلزم حذفه إال وحمله مشغول بشيء يسد مسدهجن

  .)٣(وأجاز ابن عصفور املذاهب الثالثة السابقة دون ترجيح أحدها
، ) ٤( املربد   :  وهو أنّ املخصوص بدل من الفاعل، فقد رده كل من                     أما املذهب الرابع    

اهللا   وقلنا جاءين عبد      اهللا،   ؛ حبجة أننا إذا حذفنا الرجل يف جاءين الرجل عبد)٥(وابن السراج
جاز ذلك أما إذا حذفنا الرجل يف نعم الرجل زيد، وقلنا نعم زيد مل جيز ألنه مل يقصد بـ                

بأنّ هذا البدل الزم وال يكون البدل الزما، وبأنه                           –أيضا    –ورد    .  ؛ واحد بعينه) رجل(
  .كذلك ال يصلح ملباشرة نعم

وال يلزم أن يقال نعم زيد،            (( : أنه قالونسب أبو حيان إىل أيب سعد صاحب املستويف 
إنك أنت  : ألنه قد جيوز يف االسم إذا وقع بدالً ماال جيوز فيه إذا ويل العامل، فإم قد محلوا

قائم على البدل، وإن كان ال جيوز إنَّ أنت، وإن كان الرجل كليا، وزيد خاص، فيكون من 
))بدل االشتمال

)٦(.  
، وجزم بأنه مذهب سيبويه، والصحيح أنه كما أشار واختار ابن عادل املذهب األول

ابن خروف أنّ نص سيبويه فيه غموض، فهو حيتمل املذهب األول، وحيتمل كذلك املذهب 
ولذا كلٌ فسره على مراده، واحتج به، وعلى كل حال فابن عادل قد اختار                                 .  ) ٧( الثاين   

أ خربه اجلملة املتقدمة عليه،          املذهب األول، وهو أن املخصوص باملدح أو الذم املتأخر مبتد    

                               
 ١٠٢- ٢/١٠١اإليضاح يف شرح املفصل ) ١(
 ٢/٤٢، شرح األمشوين ١٧- ٣/١٦شرح التسهيل ) ٢(
 ١/٦٩املقرب ) ٣(
 ٢/١٤٠املقتضب ) ٤(
 ١/١١٣األصول يف النحو  )٥(
 ٤/٢٠٥٥ارتشاف الضرب ) ٦(
 ١/٣٢٠، وانظر تفسري أيب علي الفارسي لنص سيبويه يف التعليقة ٢/٥٩٤شرح مجل الزجاجي ) ٧(



  إعراب املخصوص باملدح والذم: مساء األ: أوال
١٥١  

ودلّل على صحة هذا املذهب جبواز حذفه كما ورد ذلك يف بعض اآليات القرآنية؛ فلو كان 
مبتدأ حمذوف اخلرب أو بالعكس، ملا حذف ثانيا لئال حيصل           -كما قال غري سيبويه  -األمر 

  .اجلملة كلهاإجحاف حبذف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ؟)كيف(هل يجزم بـ: مساء األ: أوال
١٥٢  

  ؟)كيف(هل يجزم بـ

  :يف قوله تعاىل) كيف(عند إعرابه  ابن عادلقال 
 )   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´ ³  ²  ±  °  ¯ ®

  ].٢٨: البقرة[ )¼

)) للكوفيني    خالفًا    ا   جيزم    وال  قليل،     شرطًا   وكوا  (( 
 ومل (( :  وقال يف موضع آخر       .  ) ١( 

))مساعا ال قياسا بعضهم إال) كيف(ـ ب جيزم
  :هأوج هفي) اُءيش كَيف: (قوله((: وقال. )٢(

، أصنع   تصنع   كيف :  قوهلم    يف   لسام    يف  ا جوزِي للجزاء، وقد) كَيف( أنَّ: أظهرها
))عليه قبلها ما لداللة؛ حمذوف ، وجوااما يجزم ال أنه إالأكونُ،  تكونُ وكيف

)٣(.  
  

وظرف . )٥(وهي اسم عند أكثر النحاة. )٤(أداة استفهام يسأل ا عن األحوال) كيف( 
، وذكر     ) ٩( ، واألزهري       ) ٨( ، وحرف عند الزجاجي         ) ٧( ، وابن جين     ) ٦( د سيبويه وظرف عن    

والصحيح ما أثبتنا إال أن يكون غري معتد ذا اخلالف،                    . )١٠(العكربي أا اسم بال خالف
وعلل ابن مالك قول بعضهم إا ظرف بأنّ معناها على أي حال، ألا يف تأويل جار                                 

                               
 ١/٤٨١اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٤/٧٩اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٥/٢٦اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
 ٤/١٠٤ل البن مالك ، شرح التسهي٥٨١توجيه اللمع ) ٤(
، شرح التسهيل البن مالك ١٢٩، والتبيني ٢/٦٣اللباب يف علل البناء واإلعراب : ، ينظر)كيف(ألدلة امسية ) ٥(

٤/١٠٤ 
 ٢٧٢مغين اللبيب ) ٦(
 ٢٩٥اللمع يف العربية ) ٧(
جي ويعلل له يف ص ، وحاول ابن السيد أن يعتذر للزجا٥٩، إصالح اخللل الواقع يف اجلمل ٢٠٧اجلمل يف النحو ) ٨(

 ٢٣٤ص 
  ١٠/٣٩٢ذيب اللغة) ٩(
 ١٢٩التبيني ) ١٠(



  ؟)كيف(هل يجزم بـ: مساء األ: أوال
١٥٣  

ا هلا عن                      وجمرور، كما أن الظرف يف تأويل جار                   هذا التصور إبعاد وجمرور، ولكنه يعد
وهي مبنية لتضمنها معىن اهلمزة، وإذا كانت شرطية لتضمنها معىن                  . )١(حقيقتها أي االمسية

، وبنيت على أخف احلركات، وكان سبيلها أن تكون ساكنة، ألنّ فيها               )٢(حروف الشرط
، وذكر ابن مالك أن ذلك ختلصا ) كما يف اآلية أعاله(معىن االستفهام الذي معناه التعجب 

) على كيف تبيع األمحرين: (وشذ دخول حرف اجلر عليها يف قوهلم. )٣(من التقاء الساكنني
، ومع إقرار العكربي على شذوذ هذا إال أنه عده دليالً          ) أنظر إىل كيف يصنع؟: (، وقوهلم

  .)٤(، وتأيت شرطية بقلة) كيف(على امسية 

  :ثالثة مذاهب؛ ) كيف(يف اجلزم بـ  وللنحاة
؛ أنه    ) ٨( ، والزجاجي    )٧(، وابن كيسان)٦(ماعدا قطربا – )٥(مذهب البصريني: املذهب األول

  .يف املعىن ال العمل) كيف(أنه يجازى بـ 
، )١٢(، والزجاجي)١١(، وابن كيسان)١٠(وتابعهم قطرب - )٩(مذهب الكوفيني: املذهب الثاين

  .، أنه جيوز اجلزم ا مطلقًا)١٢(والزجاجي
، وطائفة من )٢(، واهلرمي)١(، وابن آجروم)١٤(والزجاجي )١٣(مذهب اجلرمي: لثاملذهب الثا

                               
 ٤/١٠٥، وشرح التسهيل ٦٤حروف املعاين والصفات ) ١(
 ٣٣٦، وأسرار العربية ٢/١٣٥، واألصول يف النحو ٣/١٧٢املقتضب : ينظر) ٢(
 ٤/١٠٥شرح التسهيل ) ٣(
 ١٣١التبيني ) ٤(
 ٢٣٦إصالح اخللل ) ٥(
 ٢٧٠، ومغين اللبيب ١/٢٦٣البحر احمليط ) ٦(
 ٢/٢٨٩التخمري ) ٧(
 ٢١١اجلمل ) ٨(
 ٤/٣٢١، مهع اهلوامع ٤/١٨٦٨، ارتشاف الضرب ٢/٦٤٣، واإلنصاف ٢/١٩٧األصول يف النحو ) ٩(
 ١/٢٣٧، والدر املصون ٢٠٩، واملغين ٢/١٩٩شرح مجل الزجاجي البن عصفور ) ١٠(
 ٢/٢٨٩التخمري ) ١١(
 ٢١١اجلمل ) ١٢(
 ١/٣٤٦املسائل البصريات ) ١٣(
 ٢١١اجلمل ) ١٤(



  ؟)كيف(هل يجزم بـ: مساء األ: أوال
١٥٤  

  ) .ما(جازمة إذا اتصلت بـ ) كيف(من النحويني، جواز أن تكون 

  :األدلة واملناقشة
: عند البصريني، أي أا اسم شرط غري جازم، قال سيبويه   ) كيف(ال جيوز اجلزم بـ 

 ) اخلليل عن قوهلم       ( هي مستكرهة، وليست من        :  ، فقال   )  كيف تصنع أصنع   : ( وسألت 
) ))  على أي حال تكن أكن  : (حروف اجلزاء، وخمرجها على اجلزاء، ألن معناها

ومعىن   .  ) ٣( 
: ذلك أا أشبهت أدوات الشرط يف املعىن، ولكنها مل تعمل عملها، وأيده أبو حيان، وقال              

  .)٤(إنه رأي اجلمهور؛ يعين مجهور البصريني
  :)٥(واحتجوا لذلك بأمور

خالفت سائر أدوات الشرط، ألنّ جواا ال يكون إالّ نكرة؛ واحلال ال ) كيف(أنّ  -١
يكون إال نكرة، وسائر أخواا جتاب باملعرفة تارة وبالنكرة تارة أخرى، فلما                                    

  .قصرت عن أخواا ضعفت عن عمل اجلزاء، فلم جتزم
، ) أي(، و ) ما(و  ،) من(أنه ال جيوز اإلخبار عنها، وال يعود إليها ضمري كما يف  -٢

  .، فلما قصرت عن ذلك مل جيزم ا) مهما(و 
أنّ األصل يف الشرط أن يكون باحلروف إال أن يضطر إىل استعمال األمساء، وال                            -٣

  .أغنت عنها) أي(؛ ألنّ ) كيف(اضطرار يف استعمال 
ولو   (( :  مل يسمع عن العرب يف السعة، قال ابن السراج                   -وهو املهم      -أنّ اجلزم   -٤

))ت العرب ا التبعناهمجاز
))مل يسمع اجلزم ا يف السعة((: وقال الرضي. )٦(

)٧(.  

                               
 ٢٩٢جمموع مهمات املتون ) ١(
 ١/٤٧٣احملرر يف النحو ) ٢(
 ٣/٦٠الكتاب ) ٣(
 ٤/١٨٦٨ارتشاف الضرب ) ٤(
، واللباب يف علل البناء واإلعراب ١٣١، التبيني ٢/٦٤٤، واإلنصاف ٣/٢٦١شرح كتاب سيبويه للسريايف ) ٥(

  ٤/١٠٩، وشرح املفصل البن يعيش ٢/٦٢
 ٢/١٩٧ النحو األصول يف) ٦(
 ٣/٢٩٢شرح كافية ابن احلاجب ) ٧(



  ؟)كيف(هل يجزم بـ: مساء األ: أوال
١٥٥  

أنّ من األحوال ما ال يدخل حتت االختيار، فال يصح أن يعلق عليها حال، كما لو  -٥
كيف تذهب أذهب، فذهب مكرها أو مغموما مل يصح تكلف    : قال شخص آلخر

  .إنْ مت مت: اة به كما لو قالذلك يف جواب الشرط، مثل فعل ال تصح ااز
  ) :قول الكوفيني(أما املذهب الثاين 

قياسا ال مساعا، قال ابن عصفور           )  كيف (أجاز الكوفيون وبعض البصريني، اجلزم بـ 
وكيف، وفيها      (( :  -رمبا ألنه شذّ عن البصريني وهو بصري              –مستنكرا ذلك على قطرب    

يف : ، وذلك أنه قالبالقياس ال بالسماع من العربخالف، فزعم قطرب أنه جيوز اجلزاء ا 
كيف يكن أكن، فمعناه على أي حال يكون    : معىن الشرط، أال ترى أنك إذا قلت) كيف(

وهذا باطل، ألنه يلزم أن يكون على مجيع أحواله وهذا يستحيل إال أن يقترن                   . أكون عليه
))كيفما يكن من قام أكن: ثلبالكالم قرينة ختلص الوصف الذي التزم إىل تساويه فيه م

)١(.  
  :واحتجوا مبا يأيت

  
أشبهت كلمات اازاة يف االستفهام واملعىن، ولذا قال اخلليل إنّ                          )  كيف ( أنّ    -١

وهو وإن مل يعدها من . )٢(على أي حال تكن أكن: خمرجها على اجلزاء، ألنّ معناها
فـ . أي املشاة معها نه يكفي أنه ذكر أن خمرجها على اجلزاء،أحروف اجلزاء إالّ 

سؤال عن    )  مىت ( سؤال عن املكان، و         )  أين  ( سؤال عن احلال كما أنّ          )  كيف ( 
الزمان، إىل غري ذلك من كلمات اازاة، وأما املعىن، فمعناها كمعىن كلمات                                

: كيف تكن أكن، يف أي حال تكن أكن، وكما أنّ معىن: اازاة، أال ترى أنّ معىن
يف أي وقت تكن       : مكان تكن أكن، ومعىن؛ مىت تكن أكن يف أي: أينما تكن أكن

ما جيازى به يف االستفهام ومعىن اازاة؛ وجب أن                      )  كيف ( فلما شات   .  أكن  
  .)٣(جيازى ا كما جيازى بغريها من كلمات اازاة

                               
 ٢٠٠ - ٢/١٩٩شرح مجل الزجاجي ) ١(
 ٣/٦٠الكتاب ) ٢(
 ٦٤٣اإلنصاف ) ٣(



  ؟)كيف(هل يجزم بـ: مساء األ: أوال
١٥٦  

وال جيوز  . )١(، فجوزوه يف اجلزم) بالرفع(كيف تصنع أصنع : أنكم أجزمت أن يقال -٢
كيف تكن أكن؛ : إمنا مل جيز اازاة ا ألا ال تتحقق ا؛ ألنك إذا قلت: أن يقال

فقد ضمنت له أن تكون على أحواله كلها وذلك متعذر، وهذا يلزمكم عندما                           
 .)٢(وهذا يدل على فساد اعتراضكم. أجزمت، كيف تكون أكون

  

  :ورد البصريون على اعتراض الكوفيني مبا يأيت
أشبهت كلمات اازاة يف االستفهام، وأنّ معناها كمعىن                     )  كيف ( أنّ قوهلم إنّ        -١

كلمات اازاة غري مسلم به، ألنّ بينها وبني هذه الكلمات فروقًا كثرية ذكرناها                  
: كيف تكن أكن، كان معناها: آنفًا، ولذا فإنه ال تتحقق اازاة ا، ألنك إذا قلت

ى أحواله وصفاته كلها،        على أي حال تكون أكون، فقد ضمنت له أن تكون عل                 
وأحوال الشخص كثرية يتعذر أن يكون اازي عليها؛ ألنه يتعذر أن يتفق شيئان                  

فإنه تتحقق اازاة ا، فإنك إذا               )  أينما  ( و  )  ما ( و  )  مىت ( وأما    .  يف مجيع أحواهلما
أينما تكن أكن، فقد ضمنت له مىت كان يف بعض األماكن أن يكون أيضا                       : قلت

مىت تذهب أذهب، ضمنت له يف أي : ن، وال يتعذر، وكذلك إذا قلتيف ذلك املكا
زمان ذهب أن تذهب معه، وهذا أيضا غري متعذر، خبالف كيف؛ فإنه يتعذر أن                          

  .)٣(يكون اازي على مجيع األحوال وصفاا كلها لكثرا وتنوعها، فبان الفرق
ورد عن ثقة فوجهه أنه      ، بعيد، ولو ) بالرفع(كيف تصنع أصنع : أنّ استعمال مثل -٢

ألنّ أمساء   . قصد حاالً معلومة بقرينة متيزها عنده، وهذا يصح مع الرفع ال مع اجلزم
  .)٤(اجلزم حكمها العموم إذا جزمت

كيف تكن أكن، وكيف تكونُ أكونُ، غري صحيحة، ألنّ الفرق                    :  مساوام بني    -٣
ا الكالم قد خرج على حال          بينهما أنا إذا رفعنا الفعل بعد كيف فإمنا نقدر أنه هذ            

                               
 ٢/٦٣اللباب يف علل البناء واإلعراب ) ١(
 ٢/٦٤٤اإلنصاف ) ٢(
 ٢/١٩٩، شرح مجل الزجاجي البن عصفور ٢/٦٤٥اإلنصاف ) ٣(
 ٢/٦٣اللباب يف علل البناء واإلعراب ) ٤(



  ؟)كيف(هل يجزم بـ: مساء األ: أوال
١٥٧  

علمها اازي؛ فانصرف اللفظ إليها؛ فلذلك صح الكالم، ومل يكن هذا التقدير يف  
ء أن ال يكون معلوما؛ ألنّ األصل يف                                   اجلزم ا على اازاة ألنّ األصل يف اجلزا

إنْ قمت قمت، فوقت القيام غري            :  ، وأنت إذا قلت        )  إنْ  ( اجلزاء أن يكون بـ          
يف )  كيف ( م، فلما كان األصل يف اجلزاء أن يكون غري معلوم بطل أن تقدر                       معلو

اجلزاء واقعةً على حالٍ معلومة ألا خترج من اإلام وتباين أصل كلمات اجلزاء؛                      
  .)١(فلذلك مل جيز اجلزم ا على تقدير حالٍ معلومة

  :أما املذهب الثالث
له، إالّ أنّ      ومل أطلع على احتجاج         -كما ذكرنا مطلع املسألة     -قال به بعض العلماء 

ويضم ((: ، قال الزجاجي) ما(وصحة اجلزاء ا باتصاهلا بـ ) كيف(بعض العلماء ربط بني 
)) كيفما تصنع أصنع   :  فيجازى ا كقولك      )  ما ( إليها   

 وإذا   (( :  وقال اجلوهري موافقًا          .  ) ٢( 
))فْعلْأَ تفْعلْ كَيفَما تقول به ىجياز أَن صح) ما( إليه ضممت

على قول     بري    ابن  وعلّق   .  ) ٣( 
 ومن البصريني عند) كيفما(ـ ب وال) كيف(ـ ب جيازى ال املكان هذا يف((: اجلوهري، قائالً

))) كيفما(ـ ب يجازي من الكوفيني
جيوز بشرط اقتراا بـ          :  وقيل  (( :  وقال ابن هشام   . )٤(

))) ما(
)٥(.  
رطية عنده قليل، وال جييز اجلزم ا، ألنّ رأي البصريني ألنّ جميئها ش اختار ابن عادلو

  .الذين أجازوا ذلك قياسا ال مساعا، لكنه جيوز أن جيازى ا دون جزم
  
  
  
  

                               
 ٢/٦٤٥اإلنصاف  )١(
 ٦٤حروف املعاين والصفات  )٢(
 )ك ي ف(الصحاح مادة ) ٣(
 )ك ي ف( ٩/٣١٣لسان العرب ) ٤(
 ٢٧١مغين اللبيب ) ٥(



  هل جييء احلال من املنادى؟: مساء األ: أوال
١٥٨  

  هل يجيء الحال من المنادى؟

  :يف قوله تعاىل) تؤيت(عند إعرابه  ابن عادلقال 
)   g f e d c b a  ` _ ^ ] \ [ Z Y X W

 q p o n m lk j ih( ]٢٦: آل عمران.[  

: لقوله   مستأنفةً، مبينة      تكون    أن    جيوز    عليها   عطف   اجلملة، وما       هذه  )  تؤتي  : ( ولهق(( 
)كالم لْكاملنادى من حاالً تكون أن وجيوز) الْم.  

 - واحلـال ، به مفعول ألنه؛ جوازه الصحيح، خالف املنادى من احلال انتصاب يفو
 قـولَ  الْحـذَّاق  أعرب املفعول، ولذلك هيئة لبيان يكون - الفاعل هيئة لبيان يكون كما

  :النابغة
  األبد سالف علَيها وطَالَ أقْوت  فَالسند بِالْعلْياِء مية دار يا 

)))أقوت( ، وكذلك) مية دار( من حاالً) بالعلياء( 
)١(.  

  :)٢(ثالثة مذاهبتباينت آراء النحاة يف جواز جميء احلال من املنادى إىل 
، )٥(، والواسطي الضرير)٤(، وابن طاهر)٣(اجلواز مطلقًا ومن القائلني به املربد: ذهب األولامل

  .)٧(، وهو ظاهر كالم ابن مالك)٦(، وابن طلحة)٥(الضرير
، ) ٨( املنع مطلقًا، وهو مذهب الكوفيني وبعض البصريني، وابن األنباري                          :  املذهب الثاين      

                               
 ٥/١٢٦اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ١١١، ابن طلحة النحوي ٤/٢١٨١ارتشاف الضرب ) ٢(
 ٢/٤٨٨، واملساعد ١/٣٢٩اإلنصاف ) ٣(
 ١١١وابن طلحة النحوي ، ٤/٢١٨١ارتشاف الضرب ) ٤(
 ١٤٠شرح اللمع يف النحو ) ٥(
 ١١١ابن طلحة النحوي ) ٦(
 ٣/٣٩٠شرح التسهيل ) ٧(
 ١/٣٢٩اإلنصاف ) ٨(



  هل جييء احلال من املنادى؟: مساء األ: أوال
١٥٩  

  .)١(والرضي
ألا تكون مبينة أو مؤكدة، فإن كانت مبينة امتنع          التفصيل يف أمر احلال؛ : املذهب الثالث

  .)٢(عند األخفش، واملازين، وأيب علي الفارسي، وإن كانت مؤكدة جاز ذلك عندهم

  :األدلة واملناقشة
ال نص عن سيبويه يف إجازة        ((: أشار أبو حيان أن ال رأي لسيبويه يف هذه املسألة، قال

))أو منع
)٣(.  
  
  

  :بأمور األولواحتج أصحاب املذهب 
  :)٤(أناديه قائما، وال أناديه قاعدا وأنشد: قال املربد -١

  )٥(يا بؤس للجهل ضرارا ألقوام  قالت بنو عامر خالوا بين أسد
  :وقول الشاعر -٢

يا أيا بساحته ها الربع٦(كم قد بذلت ملن وافاك أفراحا    مبكي(  
  .املنادى) الربع(من  حال) امبكي(ك حال من البؤس املنادى، وكذل) ضرارا(فـ 

  

  :وأما أصحاب املذهب الثاين
فيلحظ أنّ املنع عند الكوفيني بسبب العامل حيث استدلوا على أنّ املفرد ليس منصوبا، 

  :بأمور
                               

 ١/٣١٤شرح كافية ابن احلاجب ) ١(
 ١١١، ابن طلحة النحوي ٢/٤٨٨، واملساعد ١/٣٢٩، واإلنصاف ١/٣٧٠األصول يف النحو ) ٢(
 ٤/٢١٨١ارتشاف الضرب ) ٣(
 ٢/٤٨٨د املساع) ٤(
 . ، وغريها١/٣٣٠، واإلنصاف ٢/٢٧٨، ومن شواهد سيبويه ١٧٩البيت للنابغة الذبياين يف ديوانه ) ٥(
 ٤/٢١٨٢، ارتشاف الضرب ٢/٤٨٨، املساعد ٣/٣٩٠ينظر شرح التسهيل البن مالك : جمهول القائل) ٦(



  دى؟هل جييء احلال من املنا: مساء األ: أوال
١٦٠  

، فال جيوز عند الكوفيني يا زيد راكبا، ألنّ زيدا ليس )١(امتناع احلال أن تقع معه -١
، فاملنع بسبب تناقض )٢(ني كاملازينمنصوبا عندهم بفعل، وأما عند بعض البصري

أنّ النداء يف : الكالم ألنك إذا قلت يا زيد راكبا، على معىن احلال لكان التقدير
حال الركوب، وإن مل يكن راكبا فال نداء، وهذا مستحيل؛ ألن النداء قد وقع 

: قولهيا زيد، فإن مل يكن راكبا مل خيرجه ذلك عن أن يكون قد نادى زيدا ب: بقوله
)ا: (وليس ذلك يف سائر الكالم، أال ترى أنك لو قلت) يا زيدا راكباضرب زيد (

  .)٣(فلم جتده راكبا مل جيز أن تضربه
يا بؤس للجهلِ، ذكر سيبويه أنه ضرورة، وأنّ الالم مقحمة وأنّ األصل، : أنّ قوله -٢

د األعلم ليست حاالً من املنادى، وع) ضرارا(وعليه فـ . )٤(يا بؤس اجلهلِ
حاالً من اجلهل، وزيادة الالم قياسا، وتوكيدا لإلضافة، وزيادة ) ضرارا(الشنتمري، 

ورجح الرضي . )٥(لك، ويف النداء ال أبا: يف مثل) ال(الالم شاذة، وال تزاد إال يف 
بؤس، الذي مبعىن الشدة، وهو مضاف إىل صاحب احلال ) ضرارا(أنّ عامل 

وعد إقحام الالم بني املضافني يف املنادى شاذًا حىت يف . )٦(ة، والالم زائد) اجلهل(
ورجح البغدادي أن يكون حاالً من املضاف لسبب بالغي، ألنّ فيه . )٧(الشعر

 .)٨(مناسبة جيدة فإنّ اجلهل ضار وبؤسه ضرار
  
  

                               
 ١/٣٢٣اإلنصاف : ، وينظر٦٦٤نسب أبو حيان هذا للفراء يف تذكرة النحاة ) ١(
 . ))واستقبح قوم، منهم املازين، احلال من املنادى، وأجازه قوم منهم املربد ((: ، قال ابن عقيل٢/٤٨٨املساعد ) ٢(
 )٤٥(، املسألة رقم ١/٣٢٩اإلنصاف ) ٣(
 . ))يا بؤس اجلهل: محلوه على أنّ الالم لو مل جتيء لقلت ((: ، قال سيبويه٢/٢٧٨الكتاب ) ٤(
 ٣٣٩، وحتصيل عني الذهب ١/٥٩٨سيبويه النكت يف تفسري كتاب ) ٥(
 ١/٣١٤شرح كافية ابن احلاجب ) ٦(
 ٢/٢١١شرح كافية ابن احلاجب ) ٧(
 ٢/١٣٠خزانة األدب ) ٨(



  هل جييء احلال من املنادى؟: مساء األ: أوال
١٦١  

  :) أهل التفصيل( وأما أصحاب املذهب الثالث
، ) ١( ) مؤسسة ( ندما تكون احلال مبينة        فأجازوا عندما تكون احلال مؤكدة ومنعوا ع                    

: واملازين من الذين يفصلون ويدل على ذلك ما رواه ابن السراج عن املربد عن املازين، بقوله
 أنّ   إال    منه   أنكر    مل :  قال    للمدعو    احلال     من   أنكرت     ما :  عثمان    أليب قلت: ) املربد( وقال((

 عن   ومنسك    احلال     هذه    يف   ندعوك     أي    راكبا   زيد يا يقولون ال شريطة على تدع مل العرب
 إن   فإنه  :  قلت :  قال  .  حال    كل   على   الدعاء      وقع    فقد   زيد    يا :  قال    إذا     ألنه    ماشيا   دعائك   
 هذه   يف   أريدك      أي    راكبا     زيد    يا :  فقال    احلال     هذه    غري   يف   إليه    حيتج   ومل راكبا إليه احتاج
 ألنّ   قلت املصدر ملحت عالم: قال بلى: قلت حقًا دعاء زيد يا: تقول قد ألست: قال احلال
 تقول   بأن    بأسا   أرى     فال: قال حقًا دعاء أدعو: قلت فكأين زيدا أدعو: كقويل زيد يا: قويل
))القياس وألزم قائما زيد يا: هذا على

)٢(.  
  :ومما احتجوا به

  :قول الشاعر -١
  وخلّفوا نفرا مجا صياصيه  يا بشر أعور إنّ القوم قد ذهبوا

. جيوز أن تكون حاالً من بشر، ألا حال مؤكدة) أعور(إنّ : حيث قالوا
  .)٣(أن يكون منصوبا على الذم) أعور(وقال املانعون إنّ األظهر يف 

  
  :وقول الراجز -٢

  العوج دارات بني سلْمى دار يا
ترريحٍ كلُّ عليها ج وجهيس  
  ياجوج جِبالِ من جاَءت هوجاَء

  )٤(جسماهي أَو اخلَطِّ مينيِ عن من
                               

 ٤/٢١٨١ارتشاف الضرب ) ١(
 ٣٧١ - ١/٣٧٠األصول يف النحو ) ٢(
  ١١٣ -  ١١٢ابن طلحة النحوي ) ٣(
، والرجز )مسهج( ٢/٣٠١، ولسان العرب ١/١٠٥بن مالك ، وشرح التسهيل ال٢/١٤٧األمايل أليب علي القايل ) ٤(

 . والرجز لبعض السعديني



  هل جييء احلال من املنادى؟: مساء األ: أوال
١٦٢  

  .، ألا مؤكِّدة) دار(حاالً من ) بني دارات العوج(فيجوز عندهم أن تكون 
. )١(وذكر املرادي أنّ الفراء، واملربد، والسهيلي، قد أنكروا وجود احلال املؤكدة

ويف كالمه نظر ألنّ احلال املؤكدة أنواع؛ املؤكدة . وخالفهم يف ذلك أكثر النحويني
، واملؤكدة ملضمون اجلملة، وال أحسبه يقصدها كلها، ألنّ لعاملها، واملؤكدة لصاحبها
والسهيلي، مل ينكر احلال املؤكدة، وإمنا رد املثال الذي ذكره . بعضها مل يذكرها القدماء

n  (8  النحويون هلا، وهو قوله  m l k j ( ]ه له وجاهة ]٩١:البقرةورد ،
l] : وأما قوله عز وجل((: وقوة، قال  k j Zا حال مؤكدة، ومعىن ، فقد حكوا أ

: احلال املؤكدة أن يكون معناها كمعىن الفعل، ألنّ التوكيد هو املؤكد يف املعىن، وذلك حنو
j ] وأما . هذه هي احلال املؤكدة يف احلقيقةقم قائما، مشيت ماشيا، وأنا زيد معروفًا؛ 

l  k Z فليست حبال مؤكدة، ألنه قال :[ n m l Zهم ، وتصديقه ملا مع
ليس يف معىن احلق؛ إذ ليس من شروط احلق أن يكون مصدقًا لفالن وال يكون مكذبا له، 

))بل احلق يف نفسه حق وإن مل يكن مصدقًا لغريه
)٢(.  

واألظهر أنّ مرد اجلواز واملنع يرجع إىل النظر إىل املنادى، حيث اختلف النحويون                                    
، ) ٥( ، واحليدرة اليمين        ) ٤( ، وابن الطراوة         ؛ فهو عند الكوفيني، وابن كيسان، والسريايف    )٣(فيه

 )٩(، ومجهور البصريني)٨(، مفعول من جهة املعىن فقط، وعند سيبويه)٧(، والنيلي)٦(وابن مالك
وأصل هذا اخلالف؛ اختالفهم حول . مفعول صحيح من جهة املعىن واللفظ معا )٩(البصريني

إا وأخواا        :  ن حيث عدها بعضهم حرفًا للتنبيه؛ فينبه ا املنادى، وقال آخرو                 ) يا(حول 

                               
 ١/٣٣١توضيح املقاصد ) ١(
 . ، ولوال ضيق املقام ألوردت كل رده ألبرز قوته ووجاهته ودليل فهمه للقضية٣٩٧نتائج الفكر ) ٢(
 ٤٤٢التبيني : ينظر) ٣(
 ١/٥٢التذييل والتكميل ) ٤(
 ١/٥٢٨كشف املشكل ) ٥(
 ٣/٣٨٥التسهيل شرح ) ٦(
 ٤٨٩القسم الثاين / الصفوة الصفية اجلزء األول ) ٧(
 ٢/١٨٢، ١/٢٩١الكتاب ) ٨(
 ٧٥٤ -  ٢/٧٥٣، واملقتصد ١٠٩، واملسائل العسكرية ١/٣٣٣، واألصول يف النحو ٤/٢٠٢املقتضب ) ٩(



  هل جييء احلال من املنادى؟: مساء األ: أوال
١٦٣  

أمساء أفعال تتحمل ضمريا مستكنا، ونقل هذا عن الكوفيني، وقيل إا رد التنبيه، ألم                                
يا  :  أال يا اسجدوا، واحلرف حنو            :  يا زيد، ويليها الفعل حنو         :  رأوا أا يليها االسم حنو          

بادى حمذوف،      إن وليها أمر أو دعاء فهي حرف نداء واملن              : وتوسط ابن ملك فقال. )١(ر
وقيل إن املنادى منصوب بفعل            .  ) ٢( فهي رد التنبيه     )  حبذا(أو ) رب(أو ) ليت(وإن وليها 

احلروف نيابةً، وقيل اسم فعل، وقيل               :  أدعو أو أنادي، وقيل ناصبه القصد، وقيل               : تقديره
  .)٣(فعل

ينادى على  وعلى كل حال فالذين يرون أنّ املنادى مفعوالً حقيقيا، ويرون أنه ميكن أن
حال معينة دون غريها، فإم جييزون انتصاب احلال من املنادى، فكما أن احلال تبني هيئة 

رأيت زيدا جالسا، : جاء زيد ضاحكًا، كذلك تبني هيئته مفعوال يف حنو: الفاعل يف حنو
  .وكذلك املنادى؛ ألنه مفعول حقيقي

 واختار اجلوازاب احلال من املنادى فقد ذكر أنّ هناك اختالفًا يف انتصابن عادل  وأما
، معلّالً هذا االختيار بأن املنادى مفعول به، واحلال كما جتيء لبيان ) املذهب األول(مطلقًا 

 - الذين مل يسمهم  - هيئة الفاعل، جتيء كذلك لبيان هيئة املفعول واستدل بإعراب احلذّاق 
، ومل يذكر ) دار مية(حاالً من ) ياءبالعل(إخل، حيث أعربوا . . يا دار مية: لبيت النابغة

، أو يف املعىن فقط، وخالف ) يف اللفظ واملعىن(اخلالف يف كون املنادى مفعوال حقيقيا 
  .ايزين مطلقًا أو حصر اجلواز يف كون احلال مؤكدة

  :الترجيح
يبدو للمتأمل يف النقاشات السالفة، وأدلة كل فريق أنّ األظهر أنّ مذهب املانعني 

  :لقًا هو املتجه لعدة أسبابمط
قلة الشواهد اليت ساقها ايزون، وهي من القلة مبكان جيعل القول بالقياس عليها                      -١

  .ضعيفًا

                               
 ٣٤٩اجلىن الداين ) ١(
 ٣٤٩، اجلىن الداين ٣/٣٨٥شرح التسهيل البن مالك ) ٢(
 ٤/٢١٧٩، ارتشاف الضرب ٣/٣٨٤، شرح التسهيل البن مالك ٢٢٦سرار العربية أ: ينظر) ٣(



  هل جييء احلال من املنادى؟: مساء األ: أوال
١٦٤  

  .أن تؤول حبيث ال تكون أحواالً من املنادى -كما مر  -أنه ميكن  -٢
ملبينة                                 -٣ وأما الذين أجازوا ذلك بالتفصيل فقد اختلفوا كذلك يف تعريف احلال ا

  .وبعض النحويني أنكر وجود املؤكدة، كما مر. ؤكدةواحلال امل
  .أنّ املنع جاء من الكوفيني، وبعض البصريني لسببني خمتلفني، مما يقوي املنع -٤

  .واهللا أعلم بالصواب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وبابه؟) شياطني(ما الفصيح يف : مساء األ: أوال
١٦٥  

  وبابه؟) شياطين(ما الفصيح في 

  :يف قوله تعاىل) شياطينهم(عند إعرابه  ابن عادلقال 
)² ± ° ¯ ® ¬ «  » º ¹ ¸ ¶ µ  ́ ³

  ].١٤:البقرة[ )¼

، لغةٌ رديئة   وبابه أن يعرب باحلركات؛ ألنه مجع تكْسري، وهي ) شياطني(يف  والفصيح((
، ) ١( ) لفالن البستان حوله البستانون          : ( ، مسع منهم   مل وهي إجراؤه إجراء اجلمع املذكر السا    

))]٢١٠: اءالشعر[ )وما تنزلَت بِه الشياطون(: شاذَّاوقرئ 
)٢(.  

  

  :األدلة واملناقشة
إال أنّ هناك قراءة ، ]٢١٠:الشعراء[ )5 6 7 8   (: على قراءة )٣(أمجع القراء

 /وقد نسبها أكثر النحويني واملفسرين للحسن البصري . )٤()وما ترتلت به الشياطون(شاذة 
قت هذه وقد ال. ، وبعضهم مع ابن السميفع أو الضحاك أو األعمش أو مجيعهم)٥(وحده

القراءة معارضة شديدة من العلماء، ألا خمالفة لرسم املصحف، وقواعد العربية، وبعضهم 
ورماها بعضهم باللحن والوهم، وحاول بعضهم . )٦(شكك بنسبتها إىل احلسن، كالطربي

: يونس بن حبيباآلخر أن يدافع وحيسن الظن به وبصاحبيه أو يعلل، أو يوجه، فقال 

                               
، )البساتني(، يف مقابل )البساتون: (هكذا يف الكتاب املطبوع، والصحيح كما يف النصوص األخرى اليت سيقت،) ١(

  ٢/٣٢٤: وقد ذكرها ابن عادل يف مواضع أخرى على الصحيح، انظر
  ١/٣٦٠اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
  ١٩/١٢٥تفسري الطربي ) ٣(
  ٢/١٣٣احملتسب ) ٤(
الدر املصون : ، ينظر)احلسن البصري(أغلب املفسرين نسبوا هذه القراء للحسن، أما السمني احلليب فصرح باسم ) ٥(

٣/٩٤ 
 ١١/١٢٥تفسري الطربي ) ٦(



  وبابه؟) شياطني(ما الفصيح يف : مساء األ: أوال
١٦٦  

ما أشبه هذا بقراءة : يقول دخلنا بساتني من ورائها بساتون، فقلتمسعت أعرابيا ((
))احلسن

إن ((: مؤرج السدوسي، وقال )٢(وينسب بعضهم هذا السماع إىل األصمعي. )١(
))كان الشيطان من شاط يشيط كان لقراءما وجه

وجاء عن احلسن ((: الفراءوقال . )٣(
)).املسلمني واملسلمون الشيخ ظن أنه مبرتلة غلطوكأنه من ) الشياطون(

ورد عليه النضر . )٤(
إن جاز أن حيتج بقول رؤبة والعجاج وذويهما، جاز أن حيتج بقول احلسن ((: بن مشيل

))وصاحبه، مع أنا نعلم أما مل يقرأا بذلك إال وقد مسعا يف ذلك شيئا
 األخفشونسب  )٥(

، ألم شبهوا ) الشياطون(وقد قال ناس من العرب ((: إىل العرب، قال) الشياطون(لفظة 
إذا كانت بعدها نون وكانت يف مجع وقبلها كسرة، بياء ) شياطني(هذه الياء اليت كانت يف 
هذا جحر ضب : (فلما صاروا إىل الرفع أدخلوا الواو، وهذا يشبه. اإلعراب اليت يف اجلمع

))) خرِبٍ
فقد  املربدوأما . )٧(ليههي غلط منه أو ع: أبو حامتوقال . أي التأثر بااورة. )٦(

هذا غلط عند العلماء إمنا يكون بدخول شبهة، ملا رأى احلسن يف آخره ياء ونونا وهو ((: قال
احذروا زلة العامل، وقد قرأ هو : يف موضع رفع اشتبه عليه باجلمع املسلم فغلط ويف احلديث

رفع لوجب حذف ، ولو كان هذا بالواو يف موضع ) وإذا خلوا إىل شياطينهم(مع الناس 
))النون لإلضافة

مشككًا بصحة هذه النسبة للحسن، وموجها للقراءة لو  الطربيوقال . )٨(
، حلنبالواو وذلك ) وما ترتلت به الشياطون: (و ذُكر عن احلسن أنه كان يقرأ ذلك((: ثبتت

أن ذلك نظري املسلمني  توهم، أن يكون إن كان صحيحا عنهوينبغي أن يكون ذلك 
))ني، وذلك بعيد من هذاواملؤمن

وأما . )١٠(غلط عند مجيع النحوينيوهذا : النحاسوقال . )٩(

                               
  ١٤١٠احملرر الوجيز ) ١(
  ١/٤٩٤البحر احمليط ) ٢(
  ١٣/٩٥تفسري القرطيب ) ٣(
  ٢/٢٨٥القرآن  معاين) ٤(
  ١٣/٩٥تفسري القرطيب ) ٥(
  ١/١٤معاين القرآن ) ٦(
  ١٤١٠احملرر الوجيز ) ٧(
  ١٣/٩٥، وتفسري القرطيب ٦٨٩إعراب القرآن للنحاس ) ٨(
  ١٩/١٢٥تفسري الطربي ) ٩(
  ١٣/١٤٢تفسري القرطيب : ، وينظر٦٨٩إعراب القرآن ) ١٠(



  وبابه؟) شياطني(ما الفصيح يف : مساء األ: أوال
١٦٧  

وعلى كل حال فـ ((: الذي كان حياول أن حيتج لكل قراءة شاذة، قال بعد احملاولة ابن جين
))لكن يشبهه، كما أنّ من مهز مصائب كذلك عنهم. غلط) الشياطون(

: املهدويوقال . )١(
وذكر الزخمشري هذه القراءة وحاول أن . )٢(بية وخمالف للخطوهو غري جائز يف العر

فنفى أن يكون ذلك حلنا بل  ابن عطيةوأما . )٣(يوجهها بالتحري أي الوهم أو عن طريق اللغة
هو : العكربيوقال . )٥(وقال عنها يف موضع آخر إا قراءة مردودة. )٤(بل هو شاذ قبيح

يف احلكم على هذه  أبو حيانوتردد . )٦(التصحيح كالغلط شبه فيه الياء قبل النون بياء مجع
وبعد حماولة . )٧(القراءة، فحكم عليها أوالً بالشذوذ، والشذوذ القبيح، واللحن الفاحش

فهؤالء الثالثة من . الشياطون، كما قرأه احلسن وابن السميفع: وقرأ األعمش((: التوجيه قال
))ا، ألم من العلم ونقل القرآن مبكاننقلة القرآن، قرؤوا ذلك، وال ميكن أن يقال غلطو

)٨( .
وجعلوها حلنا وال تصل إىل ) الشياطون: (وقرأ احلسن البصري((: وقال عنها السمني احلليب
))اللحن، إال أا لغية رديئة

)٩(.  
  

ومن االستعراض السابق يتبني لنا، أنّ كثريا من العلماء اكتفوا بنعت القراءة باللحن أو 
بالوهم واجلهل بالعربية مع أنه مل ينفرد ا وكان  /وذ أو اموا احلسن الغلط أو الشذ

لو أشاء أقول إنّ القرآن نزل بلغة احلسن لقلت ((: موصوفًا بالفصاحة حىت قال فيه الشافعي
))لفصاحته

) الشياطني(وال شك أنّ هذه القراءة خمالفة للقواعد اليت وضعها النحاة، فـ . )١٠(

                               
  ٢/١٣٣احملتسب ) ١(
  ١٣/٩٥تفسري القرطيب ) ٢(
  . كما ختريت العرب، ولعل الصواب حتري، ألنه األقرب للسياق. . . ، يف الكتاب املطبوع فتخري٣/١٣١شاف الك) ٣(

  . للسياق
  ٦٣٣احملرر الوجيز ) ٤(
  ١٤١٠احملرر الوجيز ) ٥(
  ١/٨٠التبيان يف إغراب القرآن ) ٦(
 ١/٤٩٤البحر احمليط ) ٧(
  ٧/٤٣البحر احمليط ) ٨(
  ٣/٩٤الدر املصون ) ٩(
 ١٥اذة وتوجيهها من لغة العرب القراءات الش) ١٠(



  وبابه؟) شياطني(ما الفصيح يف : مساء األ: أوال
١٦٨  

، ووصف هذه ) بستان(مجع تكسري لـ ) بساتني(، وكذلك ) نشيطا(مجع تكسري لـ 
القراءة بالشذوذ متفق مع ما اصطلح عليه علماء القراءات، فهي خمالفة لرسم املصحف، 

، ملا أسلفنا، ولكن كوا حلنا فيه نظر ملا ورد عن العرب مما رواه يونس بن )١(وخمالفة للنحو
دخلنا بساتني من ورائها ((: عا أعرابيا يقولمن أما مس -كما تقدم  - حبيب واألصمعي 

كان خير : ((ويف حديث فضالة. )٢(، وقوهلم يف يربين وفلسطني يربون وفلسطون ))بساتون
  .)٣())جمانني أو جمانون: رجال من قامتهم يف الصالة من اخلصاصة حىت يقول األعراب

كما سبق  - رج حينما قالوأما أقوى التوجيهات لتلك القراءة فهي تلك اليت بدأها املؤ
، ومجعه شياطإن كان الشيطان من شاط يشيط كان لقراءما وجه، ألن املبالغة منه : - 

التشديد، ومل جيزم ) يعين احلسن وابن السميفع(شياطون، بتخفيف الياء وقد روي عنهما 
طن أو من هو من التشي مأخوذأ، ) شيطان(بالنسبة لـ )٥(، وابن السراج)٤(اخلليل، وسيبويه

أي نونه أصلية، من شطن، أي  البصرينيعند ) فَيعال(ط، وذكر األلوسي أن شيطان وزنه شي
دعالن(وزنه  الكوفينيوعند . )٦(بوعلى ، أي نونه زائدة من شاط إذا هلك أو احترق، )٧()فَع

خمشري ، وهذا التوجيه يتفق مع التوجيه الثاين للزوعلى رأي الكوفيني فالقراءة موافقة للعربية
وهو التوجيه الثاين أيضا أليب . )٨(وحقه أن تشتقه من الشيطوطة وهي اهلالك: حينما قال

و ) يربين(، بـ ) الشياطني(وهذا أوىل من القول بالتوهم أو التحير مبشاة . )٩(حيان
، كما قال به بعضهم كما ) املسلمني(، أو التوهم أا مثل مجع السالمة كـ ) فلسطني(

مر.  

                               
  ٨٢منجد املقرئني ) ١(
  ٧/٤٣، والبحر احمليط ٣/١٣١الكشاف ) ٢(
  ١٣/٩٧، ولسان العرب ١٦٩النهاية يف غريب احلديث) ٣(
  ٢١٨-٣/٢١٧الكتاب ) ٤(
 ٢/٨٦األصول يف النحو ) ٥(
  ١/١٦٦تفسري األلوسي ) ٦(
  ٢/١٧٥احمليط يف اللغة ) ٧(
  ٣/١٣١الكشاف ) ٨(
  ٧/٤٣حر احمليط الب) ٩(



  وبابه؟) شياطني(ما الفصيح يف : مساء األ: أوال
١٦٩  

وبابه أن يعرب باحلركات؛ وعلّل ذلك بأنه ) شياطني(أنّ الفصيح يف  تار ابن عادلواخ
مجع تكسري، ومجع التكسري يعرب باحلركات كما هو مقرر يف النحو، ، أما رأيه يف 

بأا شاذة، ومل حياول أن  /، فهو أا لغة رديئة، وحكم على قراءة احلسن ) شياطون(
  .يوجهها أو يدافع عنها

ألنه قد  )١(يل أنّ ذكر ابن عادل هذه القراءة يف هذا املوضع بالذات غري مناسبويظهر 
، يف كل القرآن وهذا غري            )  الشياطون    ( ،  )  الشياطني   ( قد يظن معه أن احلسن كان يقرأ            

، ألنه    )  ألول مرة) شياطني(ولكن قد يقال إنه ذكرها للمناسبة عندما مر به لفظ (صحيح، 
، ونص الثعليب    ) وإذا خلوا إىل شياطينهم(أن احلسن قرأ مع الناس قد نص املربد كما أسلفنا 

وهذه تشمل أربع     . )٢(بالواو يف موضع الرفع يف كل القرآن) الشياطني(أن احلسن كان يقرأ 
، وقد وردت       )  ٢٢١، و  ٢١٠الشعراء (، و ) ٧١األنعام (، و ) ١٠٢البقرة . (آيات فقط

اثنيت عشرة مرة، ) الشياطني(واحدة، بينما وردت ، مرة ) ١١٢ة يآ(، يف األنعام ) شياطني(
، وهذا يثبت أنّ القراءة عنده لغة                .  أربع مرات مرفوعة، ومثلها منصوبه، ومثلها جمرورة                      

  .واهللا أعلم. وليست ومهًا كما حاول أن يصفها بعضهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                               
 . ، ألا يف حالة رفع)وما ترتلت به الشياطني: (املوضع املناسب هو عند قوله تعاىل) ١(
  )١٠٢البقرة آية ( ١/١٩٤الكشف والبيان ) ٢(



  عن الظرفية، وهل تكون ظرف مكان أوزائدة أو حرفاً للتعليل، أو للمفاجأة ؟) إِذْ(هل خترج : مساء األ: أوال
١٧٠  

  
  

زائدة أو حرفاً عن الظرفية، وهل تكون ظرف مكان أو) ِإذْ(هل تخرج 
  ؟ ، أو للمفاجأةللتعليل

  8يف قوله ) إذْ(عند إعرابه  ابن عادل قال

)  /  .  -  ,  +  *)  ( '  &  %  $ #  "  !
 > = < ; :  9  87  6 5  4  3  2  1   ].٣٠: البقرة[ )0 

باحلَرف يف الوضع        وبين لشبهة   ماض، خيلص املضارع للمضي،            ظرف زمان     )  إذ  ( ((  
) يومئذ  : ( حنوتصرف إال بإضافة الزمن إليه، وال ي((: مث قال. . واالفتقار، وتليه اجلُمل مطلقًا

وال  كذا،     وقت   ذكر  ا :  ، فإم يقدرون       كثر املعربني    أ وال يكون مفعوالً به، وإن قال به               ،  
: ، مث قال )).. ظرف مكان، وال زائدا، وال حرفًا للتعليل، وال للمفاجأة خالفًا ملن زعم ذلك

قالوا   :  أي  ) قَالُوا أَتجعلُ فيها(ـ أنه منصوب ب أحسنها، فيه تسعة أوجه) إذ(واعلم أنّ . . ((
))قول اهللا عز وجل إين جاعل يف األرض خليفة، وهذا أسهل األوجه وقْتذلك القول 

)١(.  

  :واملناقشة األدلة
و إذ وهي ملا مضى      ((: عند مجهور النحويني ظرف ملا مضى من الزمان، قال سيبويه) إِذْ(    

))ة معمن الدهر، وهي ظرف مبرتل
: قال) إذ(بل إنه حيكم على مضي الزمان مبشاته لـ . )٢(

إىل االبتداء واخلرب، ألنه يف              ، و  مجلة هذا الباب أن الزمان إذا كان ماضيا أضيف إىل الفعل      ((
معىن إذ، فأضيف إىل ما يضاف إليه إذ، وإذا كان ملا مل يقع مل يضف إال إىل األفعال، ألنه يف 

)) ال تضاف إال إىل األفعال           معىن إذا، وإذا هذه    
عند سيبويه تدل على املاضي        )  إذْ  ( فـ  .  ) ٣( 

، إالّ أنّ ذلك مل يرض عنه                        )  إذا   ( بينما تدل     بعض    على املستقبل، وتبعه اجلمهور يف هذا

                               
  ١/٤٩٤اللباب ) ١(
 ٤/٢٢٩الكتاب ) ٢(
 ٣/١١٩الكتاب   )٣(



  عن الظرفية، وهل تكون ظرف مكان أوزائدة أو حرفاً للتعليل، أو للمفاجأة ؟) إِذْ(هل خترج : مساء األ: أوال
١٧١  

ال تقع إال ظرفًا أو مضافًا           )  إذْ  ( وزعم اجلمهور أن         (( :  النحويني كابن هشام، حيث قال           
))إليها

)١(.  
$ ( إىل مجلة إما أمسية حنووهي مالزمة لإلضافة   #  " ، ] ٢٦: األنفال[ ) ! 

£ (و Ã  (أو فعلية حنو، ]٤٠: التوبة[ )¡ ¢   Â  Á À ¿  ¾ ، ] ٨: آل عمران[ )½ 

~ �  (و  } |  {  z( ]والفرق بينها وبني أختها          ،  ]٨٦: األعراف
إذ  جئت إذ زيد قائم و        :  أا تضاف إىل اجلملتني االمسية، حنو           _ كما ذكر سيبويه _ ) إذا(

ووجه قبحه أن      (( :  زيد يقوم، وقد استقبحوا إذ زيد قام، قال السيوطي موضحا هذا القبح                       
ملا كانت ملا مضى وكان الفعل مناسبا هلا يف الزمان وكانا يف مجلة واحدة مل حيسن                              )  إذْ  ( 

)) إذ زيد يقوم فإنه حسن      : الفصل بينهما خبالف ما إذا كان مضارعا حنو
ال )  إذا   ( بينما  .  ) ٢( 

m  (7 8 ال إىل الفعلية تضاف إ  l  k  j  i  h  g  f( ]وتشعبت ]. ٢ – ١:الليل
. ) ٣( وخاصةً عند متأخري النحويني، فقد قسمها ابن هشام إىل أربعة أوجه  ) إذ(اآلراء حول 

واملرادي إىل ستة أقسام، وذكر أا لفظ مشترك بني االمسية واحلرفية، وأنه ال خالف يف                                     
ا؛                  وكيف يكون    .  ) ٤( امسية هذا القسم       ا واحدال خالف وهي عند سيبويه واجلمهور قسم

واحتجوا على امسيتها بعدة         . م، ومشتركة بني االمسية واحلرفيةاظرف وعند غريهم عدة أقس
  :أمور
لتنوين       -١ ا ل  ترمن      -قبو عالمات               :  حنو  -يف غري  ين من  لتنو ا ، و وحينئذ  ، مئذ يو

  .)٥(االسم
يف هذا املثال ) إذ(ك إذْ جاء زيد، فـ جميئُ: وقوعها خربا مع مباشرة الفعل، يف حنو -٢

  .)٦(جميئُك: ظرف تعرب خربا للمبتدأ

                               
 ١١٢مغين اللبيب ) ١(
 ٣/١٧٤مهع اهلوامع ) ٢(
 ١١١مغين اللبيب ) ٣(
 ٢١١اجلىن الداين ) ٤(
 ٢١١، واجلىن الداين ٢/٢٠٧شرح التسهيل البن مالك ) ٥(
  ٣/١٧٢، ومهع اهلوامع ٢/٢٠٦شرح التسهيل البن مالك ) ٦(



  عليل، أو للمفاجأة ؟عن الظرفية، وهل تكون ظرف مكان أوزائدة أو حرفاً للت) إِذْ(هل خترج : مساء األ: أوال
١٧٢  

ـ  ] ٨: آل عمران     [   ) بعد إذ هديتنا (: اإلضافة إليها بال تأويل كقوله تعاىل -٣ ) إذ  (  ، ف
I    (8 ، ويف قوله ) هديتنا: (هنا مضافة إىل اجلملة الفعلية  H G( 

لزلة    [  لز خ    :  مضافة إىل مجلة     )  إذْ  (   ، ] ٤: ا إلضافة من خصائص            حتدث أ بارها، وا
  .)١(األمساء

رأيتك أمس إذ جئت، فإذْ يف هذا بدل من أمس، والبدل                    : إبداهلا من االسم، حنو -٤
  .)٢(يتبع املبدل منه

  .)٣(أا تدلّ على الزمان داللةً ال تعرض فيها للحدث -٥

  :)٤(وقالوا بلزوم بنائها، واستدلوا على ذلك بأمور
  .ف من، و عن، وكَموضعها على حرفني فأشبهت احلرو -١
  .افتقارها إىل اجلملة اليت بعدها، واالفتقار من موجبات البناء -٢
التنوين املسمى تنوين العوض الذي يقوم مقام اجلملة،                        –كذلك    –افتقارها      -٣ إىل 

  .يومئذ، وحينئذ: حنو
بزمن معني فاحتاجت إىل ما يوضحها ويكشف                        -٤ اختصاص هلا  كوا مبهمة ال 

  .واألمساء الناقصة احملتاجة إىل الصالت) الذي(بذلك معناها، فأشبهت 
يومئذ أي عندما يتصل ا تنوين العوض أي             : مبنية على السكون، ولكن يف حنو) إِذْ(و

وأمثاهلا؟ ، رأي اجلمهور أا               )  يومئذ  ( العوض عن اجلملة احملذوفة، ملاذا كسرت الذال يف               
ن التنوين الساكنة، فكان التخلص بكسر            كسرت اللتقاء الساكنني، أي الذال الساكنة ونو

وخالف يف ذلك األخفش حيث ذهب إىل أن هذه الكسرة ليست للتخلص من                          .  ) ٥( الذال
التقاء الساكنني وإمنا هي كسرة إعراب، وبنا رأيه على أن سبب بنائها إمنا هو إضافتها إىل                     

                               
 ٢١١، واجلىن الداين ٢/٢٠٧شرح التسهيل البن مالك ) ١(
 ٢١١، واجلىن الداين ٢/٢٠٧شرح التسهيل البن مالك ) ٢(
 ٢/٢٠٦شرح التسهيل البن مالك ) ٣(
، ٣/١٧٢، ومهع اهلوامع ١/٢٨٤، البحر احمليط ٢١١، وجلين الداين ٢/٢٠٧اشرح التسهيل البن مالك : ينظر) ٤(

 ٤/٩٥وشرح املفصل 
  ٢١١، واجلىن الداين ٢/٥٠٥سر صناعة اإلعراب ) ٥(



  عن الظرفية، وهل تكون ظرف مكان أوزائدة أو حرفاً للتعليل، أو للمفاجأة ؟) إِذْ(هل خترج : مساء األ: أوال
١٧٣  

  .ر باإلضافة معربوارو. )١(اجلملة فلما حذفت، عاد إليها إعراا فجرت باإلضافة
  :وقد ردوا على األخفش باآليت

ليس إضافتها إىل مجلة، بل االفتقار إليها، واالفتقار إىل اجلملة                       ) إذْ(أن سبب بناء  -١
وقد وجدت     .  عند حذفها أبلغ من وجودها، فحينئذ يكون البناء أوىل من اإلعراب   

زمان معرب على  زرته يوم اجلمعة، فيوم ظرف: ظروف مضافة معربة غري مبنية حنو
  .)٢(الرغم من إضافته إىل اجلمعة، فاإلضافة وحدها ال تصلح لكي تكون سببا للبناء

  :جمرورة دون إضافتها إىل مجلة، كقول أيب ذؤيب اهلذيل) إذْ(وورود  -٢
  )٣(إذ صحيح بعاقبة وأنت  يتك من طالبك أم عمرٍو

اء الساكنني وليس يف البيت مكسورة مع تنوين وال موجب هلذا إال التق) إذ(فهنا     
وأنت حينئذ صحيح، فحذف       :  وقد ذكر األخفش أنّ الشاعر أراد              . ما تضاف إليه

املضاف وأبقى اجلر، وهذا غري مرضي عند النحويني، وال جيوز إال إذا كان احملذوف 
) كل ( ما كل بيضاء شحمة، وال سوداء مترة، فحذف               : معطوفًا على مثله، كقوهلم

  .)٤(وال يشبه ما يف البيت ما ذكر، فيمنع. لة األوىل عليهامن الثانية لدال
، و  )  كم ( بعد  (( : وذكروا أنه وجد لألخفش يف بعض تعاليقه على حاشية الكتاب -٣

))من التمكن أن اإلعراب مل يدخلها قط) إذ(
فهذا تصريح منه ببناء إذْ، والرأي       . )٥(

علّق ابن جين بأنه شبيه بالسهو          ، وقد   ) ٦( ) معاين القرآن      ( السابق بإعراا أورده يف            
 .)٧(منه

                               
 ٢١١اجلىن الداين ) ١(
 ٢١١اجلىن الداين ) ٢(
 ١/١٢١، وشرح أشعار اهلذليني ٢/١٤٤األصول يف النحو ) ٣(
 ٢٠٨ -  ٢/٢٠٧شرح التسهيل البن مالك ) ٤(
 ٦/٥٤٤خزانة األدب ) ٥(
 ٢/٢٧١معاين القرآن لألخفش ) ٦(
 ٢/٥٠٥سر صناعة اإلعراب ) ٧(



  عن الظرفية، وهل تكون ظرف مكان أوزائدة أو حرفاً للتعليل، أو للمفاجأة ؟) إِذْ(هل خترج : مساء األ: أوال
١٧٤  

وأنه على فرض صحة رأيه فإن اإلضافة ليست السبب األوحد لبنائها، بل ذكروا                -٤
. منها؛ وضعها على حرفني، وإامها: كل واحد منها كاف لو انفرد_ أسبابا عدة 

  .فتبقى لذلك على بنائها. )١(إخل. . 
ا بفتح الذال ختفيفًا، فلو كانت معربة              حينئذً :  وذكروا أنه ورد عن العرب قوهلم                 -٥

، وهو جمرور                              ليه إ املضاف  هلا ألا يف موضع  ا ملا فتحت ذ يقول  باإلضافة كما 
  .)٢(دائما

جتويز بعض النحويني، كابن السراج بناء وإعراب أمساء الزمان إذا أضيف إىل                                    -٦
تمادا على حنو     ، والفتح بناء، اع         )  بالفتح  ( ، ويومئذ     )  بالرفع   ( يومئذ   :  ، حنو  )٣(مبين
*     ( 8 قوله   )  (  '  & ومثّل هلا ابن السراج         ،  ] ١١: املعارج    [   ) % 
التنوين ها هنا مقتطع ليعلم أنه ليس يراد به               :  ، قالئذئذ، ويومسري عليه يوم: بنحو

من عذابٍ    :  اإلضافة، والكسر يف الذال من أجل سكون النون، فتقرأ هذا إن شئت    
          ومن عذابٍ يومئذ ،ءة                        . ) ٤( يومئذ وقال الفخر الرازي مبينا القراءتني ومعلالً لقرا

)) باجلر والفتح على البناء لسبب اإلضافة إىل غري متمكن         ) ئذيوم(قُرئ ((: الفتح
 )٥ ( .

  .يف البناء) إذْ(وما ذاك إال لقوة 
تدل على الزمن املستقبل قال به ) إذا(تدل على الزمن املاضي، و ) إذ(وكما ذكرنا آنفًا فـ 

، ) ٧( ، وابن هشام      ) ٦(ه، وتابعه فيه اجلمهور إال أنّ بعض النحويني املتأخرين كابن مالكسيبوي
d ( 8  ، أوجبا داللتها على املستقبل يف بعض النصوص، حنو قوله         )٧(هشام  c

  l  k  j  i  h  g  f  e (   ]  فـ  ،  ] ٧١  –  ٧٠: غافر )  يعلمون (
H    (8 مستقبل لفظًا ومعىن ألن سوف ختلص املضارع للمستقبل، وحنو قوله   G

                               
 ٢/٢٠٧شرح التسهيل البن مالك ) ١(
 ٢١١اجلىن الداين ) ٢(
 ٢/١٤٠األصول يف النحو ) ٣(
 ١٤١- ٢/١٤٠األصول يف النحو ) ٤(
 ٣٠/١١٢مفاتيح الغيب ) ٥(
 ٩شواهد التوضيح : ، وينظر٢/٢١٠رح التسهيل البن مالك ش) ٦(
 ١١٣مغين اللبيب ) ٧(



  للتعليل، أو للمفاجأة ؟ عن الظرفية، وهل تكون ظرف مكان أوزائدة أو حرفاً) إِذْ(هل خترج : مساء األ: أوال
١٧٥  

  I (   ]    لزلزلة  –على رأيهم      –أي يف بوم القيامة، وهو مستقبل، فتكون إذ هنا                   ،  ] ٤: ا
، ورد اجلمهور بأن األمور املستقبلية املتحققة الوقوع ألن اهللا تعاىل أخرب ا،                                )  إذا   ( مبعىن  

باب                  املاضي، لتحققها فهي من  بلفظ  ?     ( جيوز أن يعرب عنها   >  =  <  ;( 
  .)١(]٩٩:الكهف[

عند اجلمهور ال خترج عن الظرفية وال تتصرف إال بإضافة                     )  إذ  ( فـ   وكما مر آنفًا     
ال تقع إال ظرفًا       )  إذ (أن  وزعم اجلمهور. . ((: الزمن إليها، ومل يرض بذلك ابن هشام، قال

))أو مضافًا إليها
وإن كان أجاز إعراا يف بعض املواضع على غري الظرفية إال أنه صرح                      . )٢(

وبعض القدماء وأكثر املتأخرين من النحويني خيرجون                    .  ن ظرفًا   بأن غالب أحواهلا أن تكو           
  :من الظرفية فيعربوا بصور شىت حسب معىن النص الذي يتصدون إلعرابه، من ذلك) إذ(

، ) ٥( ، والزجاج      ) ٤( األخفش   :  ) ٣( ، وممن جوز ذلك       :  مفعوالً به   )  إذ  ( أن تكون       -١
ملفسرين وذلك يف كثري        ، وعليه أكثر ا      ) ٨( ، وابن هشام      )٧(، وابن مالك)٦(والعكربي

ليت صدرت قصصها بـ                    ا نية  آ لقر ا ت  آليا ا ذ  ( كثري من  قبلها       )  إ الء  فيقدر هؤ
والغالب على املذكورة يف أوائل القصص يف الترتيل أن ((: ، قال ابن هشام)٩()اذكر(

))) اذكر: (أن تكون مفعوالً به، بتقدير
"   (8 ، مث مثل هلا بنحو قوله )١٠(  !

                               
 ٣/١٧٢، ومهع اهلوامع ١١٣، ومغين اللبيب ٢١٢اجلىن الداين : ينظر) ١(
 ١١٢مغين اللبيب ) ٢(
 ٣/١٧٣مهع اهلوامع ) ٣(
 ١٤٦، ١/١٠٢معاين القرآن ) ٤(
 ١/١٣٠معاين القرآن وإعرابه ) ٥(
 ١/٣١٩ب القرآن التبيان يف إعرا) ٦(
 ٢/٢٠٦شرح التسهيل ) ٧(
 ١١١مغين اللبيب ) ٨(
: أصبحت علما، وذكر هلا قاعدة، قال) اذكر(يوجب الدماميين يف مثل هذا أن تقلب مهزة الوصل هلمزة قطع ألن ) ٩(

شرح . ))فإا تقطع يف حال العلمية، فتنبه ملثله فيما يرد عليك) انطلق(مىت مسي بفعل فيه مهزة وصل كـ ((: قال
، وأمايل ابن ٢٨٠، واملسائل املنثورة للفارسي ٣/١٩٨الكتاب : ينظر: ، وقد سبق إىل ذلك٤٤٢مغين اللبيب 

 ٢/٨١٥احلاجب 
 ١١١مغين اللبيب ) ١٠(



  عن الظرفية، وهل تكون ظرف مكان أوزائدة أو حرفاً للتعليل، أو للمفاجأة ؟) إِذْ(هل خترج : مساء األ: أوال
١٧٦  

)  ( '  &  %  )5 6 7 8   (و، ]٣٠:البقرة[ )# $ 
ويوجب ابن هشام هنا، ويف أمثاله أن تكون مفعوالً به لفعل حمذوف             ، ]٥٠: البقرة[

ه     ذكر   ( تقدير قوله                    )  ا نا يف مثل  حيا أ لفعل يذكر  ا ا  أن هذ وحجته   ،  8)  

 �  ~  }  | مما يدل على صحة     ،  ] ٨٦: األعراف     [   ) } 
هنا ظرفًا بالوهم        ) إذ  ( وام الذين يعربون . ذلك التقدير والقرآن يفسر بعضه بعضا

ل        لفاحش، قا ( ا ألمر                          ( ا نّ  لوقت، مع أ ا بالذكر يف ذلك  ألمر  ا القتضائه حينئذ 
لالستقبال، وذلك الوقت قد مضى قبل تعلق اخلطاب باملكلفني منا، وإمنا أراد ذكر      

))الوقت نفسه ال الذكر فيه
ال حيتاج إىل تأويالت          -برأيهم     -وهذا اإلعراب         .  ) ١( 

ومن القواعد الراسخة يف النحو أن ماال حيتاج إىل تأويل أوىل                 تكون معقدة أحيانا،
يف هذه اآليات       )  إذ  ( ي على أن إعراب         وقد نص أبو البقاء الكفو          .  ج إليه   مما حيتا  

وأمثاهلا مفعوال به وليس ظرفًا اتفاق أهل التفسري، ولكنه عد ذلك جتوزا مع مالزمة  
  .)٢(إمكان مظروفية املضاف إليه الظرفية حيث عدلوا عن احلقيقة إىل ااز لعدم

بأن تكون مفعوال     ) إذ(الذي جييز أن تتصرف : بدالً من املفعول به) إذ(أن تكون  -٢
G   (8 الً منه، وذلك مثل قوله دبه جييز كذلك أن تكون ب  F  E D  C

 L K J  I H( ]فـ ، ]١٦: مرمي)ت ) إذبدل اشتمال من مرمي، شا
 ) G  F  E  D C  B  A  @  ? ، وكثريا ما تقع       ] ٢١٧: البقرة   [  ) < 

يف قوله   )  اليوم   ( من  ) إذ(إشكاالت إعرابية يف هذا، فقد أشكل على ابن جين إبدال 
، ]٣٩ :الزخرف[ )ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم يف العذاب مشتركون(: تعاىل

الختالف الزمانني، وقد راجع يف هذا شيخه أبا علي مرارا فآخر ما حتصل منه أن               
صلتان وأما يف حكم اهللا تعاىل سواء؛ فكأن اليوم ماض أو كأن                الدنيا واآلخرة مت

 .إذ مستقبلة
 

                               
 ١١١مغين اللبيب ) ١(
 )والذال األلف فصل(الكليات ) ٢(



  عن الظرفية، وهل تكون ظرف مكان أوزائدة أو حرفاً للتعليل، أو للمفاجأة ؟) إِذْ(هل خترج : مساء األ: أوال
١٧٧  

  
من  )  إذ  ( ، فال يعين اخلروج عن الظرفية فقد تبدل               )  إذ  ( جمرد البدل من  وأما       

³   (8 كما يف قوله ) إذ(  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨

  ¶  µ وال يعد ذلك      )  يوم  ( وغريها وقد تبدل من         ،  ] ١٣٣: البقرة   [   ) ´ 
7 8   (8 ألا بدل من ظرف، وذلك يف مثل قوله ) إذ(ا يف تصرفً  6  5 4

  >  =  <  ;  : $     ( بدل من    ،  ] ١١٠: املائدة    [   ) 9   #  "

  .)١(]١٠٩: املائدة[ ) %
يف مثل قوله     ) ٣( ، وابن قتيبة  )٢(، وذهب إليه أبو عبيدةللتأكيد زائدة) إذ(أن تكون  -٣

 8)  )  ( '  &  %  $ #  " ويف  ،   ] ٣٠ : البقرة  [ ) ! 
استهجن             مواضع   اُستنكر هذا و كالزجاج            هأخرى، وقد   ، ء لعلما ا ، ) ٤( كثري من 
نّ أبا حيان قال إنه ليس بشيء، و أرجع ذلك إىل أما ضعيفان        إ، حىت )٥(والطربي

بينما أنا جالس      : ولكن زيادا قال به أيضا، ابن الشجري يف حنو. )٦(يف علم النحو
ألنك لو جعلتها   ) إذ(احلكم بزيادة وصواب هذا الكالم عندي ((: إذ جاء زيد، قال

غري زائدة أعملت فيها اخلرب مذكورا أو مقدرا، وهي مضافة إىل اجلملة الفعلية، اليت 
مضافة إليه     )  إذ  ( وفاعله، وهذا الفعل هو الناصب لبينما، فإذا قدرت                       )  جاء  ( هي  

ح إعماله    ألنّ املضاف إليه ال يص    ) بينما(وهي على باا غري زائدة، بطل إعماله يف 
))يف املضاف، كذلك ال يصح أن يعمل فيما قبل املضاف

)٧(.  

                               
  ٤/٥٢، البحر احمليط ٢/٣١٨، التبيان يف إعراب القرآن ٥٣٠/ ١الكشاف ) ١(
  ٣٧جماز القرآن  )٢(
  ٢٥٢تأويل مشكل القرآن   )٣(
 ١/١٠٨معاين القرآن وإعرابه ) ٤(
  ١/٢٥٨تفسري الطربي ) ٥(
  ١/٢٨٧البحر احمليط ) ٦(
  ١١٦، ومغين اللبيب ٢/٥٠٥أمايل ابن الشجري ) ٧(



  حرفاً للتعليل، أو للمفاجأة ؟ عن الظرفية، وهل تكون ظرف مكان أوزائدة أو) إِذْ(هل خترج : مساء األ: أوال
١٧٨  

W ( 8  بقوله   ) ١( مثل هلا بعض النحويني   : للتعليل) إذ(أن تكون  -٤  V

  ^  ]  \  [  Z  Y  X (   ]    أي ولن ينفعكم اليوم        ؛  ] ٣٩: الزخرف
واختلف يف التعليلية هل هي حرف     ، اشتراككم يف العذاب ألجل ظلمكم يف الدنيا

لتعليل              ) ٢( لة، وينسب هذا الري لسيبويه          مبرتلة الم الع       ؛ أو ظرف مبعىن وقت، وا
ال )  إذ  ( ألن   . مستفاد من قوة الكالم ال من اللفظ، وعلى القول بالظرفية إشكاالت

ألنه ال يعمل يف     )  ينفع ( تبدل من اليوم الختالف الزمانني، وال تكون ظرفًا لـ                       
 يتقدم عليها، وألن       ؛ ألن معمول خرب أن وأخواا ال              )  مشتركون   ( ظرفني، وال      

آلخرة ال يف زمن                               اكهم يف ا املوصول، وألن اشتر ال يتقدم على  الصلة  معمول 
  :)٤(وجعلوا منه قول الفرزدق. )٣(ظلمهم

  إذ هم قريش وإذ ما مثلُهم بشر       فأصبحوا قد أعاد اهللا نعمتهم
، وقد )٧(، وابن بري)٦(، والسهيلي)٥(وممن قال حبرفية التعليلية أيضا، ابن جين

وقد قال السيوطي إا يف هذه احلال مزيدة وحرف مبرتلة الم العلة، مث صرح بأن            
  .)٨(القول بذلك فيه خمالفة لرأي اجلمهور

"    ( 8  ومثلوا هلا بقوله      )  قد ( أي تكون مبعىن   : للتحقيق) إذ(أن تكون  -٥  !

)  ( '  &  % وقال . مبعىن قد قال ربك، ]٣٠:البقرة[ ) # $ 
  .عن هذا الرأي بأنه ليس بشيء )١٠(وابن هشام )٩(املرادي

                               
  ٢/٤٧معترك األقران يف إعجاز القرآن ) ١(
  ٤٧/ ٢، ومعترك األقران ١٣٤نتائج الفكر ) ٢(
  ١١٤مغين اللبيب : ، وينظر٣/٢٢٤ اخلصائص) ٣(
  ٢/٢٠٩، وشرح التسهيل البن مالك ٢١٣اجلىن الداين : ينظر) ٤(
  ٣/٢٢٢اخلصائص ) ٥(
 . ونسب ذلك لسيبويه) أن(يرى السهيلي أن التعليلية حرف مبعىن  ١٣٥-١٣٤نتائج الفكر ) ٦(
  ١٦جواب املسائل العشر ) ٧(
  ٣/١٧٥مهع اهلوامع ) ٨(
   ٢١٥اجلىن الداين ) ٩(
  ١١٦مغين اللبيب ) ١٠(



  عن الظرفية، وهل تكون ظرف مكان أوزائدة أو حرفاً للتعليل، أو للمفاجأة ؟) إِذْ(هل خترج : مساء األ: أوال
١٧٩  

Å   (8 ذكر بعضهم أا تأيت للحال كقوله : للحال) إذ(أن تكون  -٦  Ä  Ã

Í  Ì  Ë Ê  É  È  Ç  Æ ( ] ٦١:يونس[)١(.  
؛ وقد ذكرها ) بينما(و ) بينا(وال تكون كذلك إال بعد : للمفاجأة) إذ(أن تكون  -٧

فلما  )  إذا   ( و أما    (( :  سيبويه ومل يصرح بلفظ املفاجأة ولكنه مفهوم من كالمه؛ قال    
وتكون للشيء توافقه يف حالٍ أنت  ظرفيستقبل من الدهر، ، و فيها جمازاة، وهي 

مثلها، وال يليها إال الفعل          )  إذ  ( وتكون . مررت فإذا زيد قائم: فيها، و ذلك قولك
بينما أنا كذلك إذْ جاء زيد، وقصدت قصده إذ انتفح علي : الواجب، وذلك قولك

) . ا توافقه وجم عليه من حالٍ أنت فيها            فهذا مل   .  فالن   (
ويلحظ على كالم     .  ) ٢( 

، لذا   )  إذ  ( الفجائية، ولكنه سكت عن        )  إذا   ( سيبويه السابق أنه نص على ظرفية           
فقيل إا ظرف زمان وقيل إا ظرف مكان، فاملربد                    .  ) ٣( اختلف النحويون حوهلا        

تالف بينهم يف   رأى بقاءها على ظرفيتها، وكذلك ابن جين والشلوبني على اخ                        
، وابن     ) ٤( العامل فيها، ومن الذين يرون أا حرف ابن بري، وأبو حيان، والرضي                 

مالك ولكنه يرى القياس يف تركها ألن معىن املفاجأة موجود ا وبدوا، وبكالمها   
مروي عن العرب نثرا ونظما، وكان األصمعي يؤثر تركها، و قد عدوا من ذلك                        

بينما حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه           (( :  اهللا عنه   قول عمر بن اخلطاب رضي         
  :، ومثله قول الشاعر ))وسلم إذ طلع علينا رجل

  إذ أتى راكب على مجله  بينما هن باألراك معا
  :ومثال تركها قول اآلخر

  .)٥(معلّق وفضه وزناد راعي  بينا حنن نرقبه أتانا
  .)٦(ئدومن هؤالء أيضا، ابن الشجري ولكنه يرى أا حرف زا

                               
  ٢/٤٦معترك األقران ) ١(
  ٤/٢٣٢الكتاب ) ٢(
  ٢١٣اجلىن الداين ) ٣(
  ٣/٢٨٦شرح كافية ابن احلاجب ) ٤(
  ٢١٤، واجلىن الداين ٢١٠_٢/٢٠٩شرح التسهيل البن مالك : ينظر) ٥(
  ١١٦، ومغين اللبيب ٢/٥٠٥أمايل ابن الشجري ) ٦(



  عن الظرفية، وهل تكون ظرف مكان أوزائدة أو حرفاً للتعليل، أو للمفاجأة ؟) إِذْ(هل خترج : مساء األ: أوال
١٨٠  

  
¶   (8  عندما تعرض الزخمشري يف تفسريه، لقوله: مبتدأ) إذ(ن تكون أ -٨  µ  ´

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ملن  ( ذكر أنه قرئ،     ، ]١٦٤: آل عمران[ )¸ 
 ناهللا   م  (         ز أن تكونوجو ، )  أخطب ما يكون     :  يف حمل الرفع كإذا يف قولك           )  إذ

وقد علق ابن      .  ) ١( وقت بعثه    األمري إذا كان قائما، مبعىن ملن من اهللا على املؤمنني                     
مبتدأ، وال ) إذ(فمقتضى هذا الوجه أن ((: بقوله -مستغربا  –هشام على هذا الرأي 

) . . نعلم بذلك قائالً      : ورفض ابن هشام لرأي الزخمشري قام على عدة أمور                       ،    )
، والنحاة كانوا ميثلون          )  إذ  ( والكالم حول       )  إذا   ( انفراده ذا الرأي مث تنظريه بـ     

حسب املعىن إن كان ماضيا أو مستقبالً، وإيهامه            ) إذا(، و تارة بـ ) إذ(بـ تارة 
بأن املثال الذي ذكره مما يتكلم به على النحو الذي ذكره، و املشهور أن حذف                            

  .)٢(اخلرب يف ذلك واجب
، فيجزم ا،     )  ما ( وال تكون كذلك إال إذا اقترنت بـ                :  شرطية )  إذ  (أن تكون  -٩

واإلضافة من خصائص األمساء،            .  زمها اإلضافة إىل ما يليها        ألا إذا جتردت ل         (( 
مع                     مة ركبت  ز جا قصد جعلها  ، فلما  م فية للجز نت منا عن   )  ما ( وكا لتكفها 

)) اإلضافة، ويئها ملا مل يكن هلا من معىن وعمل           
واستشهدوا هلا بقول الشاعر           .  ) ٣( 

  :)٤(العباس بن مرداس
  ا اطمأن السحقًا عليك إذ    إذما أتيت على الرسول فقل له

) إنْ  ( وهي عند سيبويه حرف كـ    . )٥(والدليل على شرطيتها إتيانه بالفاء جوابا هلا
وقد   .  ، والفارسي     )٧(، وابن مالك، وظرف عند ابن السراج)٦(، وكذلك عند املربد

                               
  ١/٣٣٣الكشاف ) ١(
  ١١٣- ١١٢مغين اللبيب ) ٢(
   ٢/٤٦املقتضب : ، وينظر٢١٤اجلىن الداين )   ٣(
  ٢/٤٦، املقتضب ٣/٥٧الكتاب ) ٤(
  ١/٧٢٨النكت يف تفسري كتاب سيبويه ) ٥(
  ٢/٤٥املقتضب ) ٦(
  ٢/١٥٦األصول يف النحو ) ٧(



  دة أو حرفاً للتعليل، أو للمفاجأة ؟عن الظرفية، وهل تكون ظرف مكان أوزائ) إِذْ(هل خترج : مساء األ: أوال
١٨١  

أن املربد ممن يرى بقاءها على ظرفيتها، وكالم          )٢(، وابن هشام)١(وقد ذكر املرادي
( :  أصبحت حرفًا بعد تركيبها، قال          املربد صريح يف أا        ومن احلروف اليت         . .  (

))إنْ، وإذما: جاءت ملعىن
)٣(.  

رأي اجلمهور، فقال إنه ظرف زمان ماضٍ، وإنه مبين، وإنه تليه                               ابن عادل     واختار     
واعترض على إعرابه مفعوالً به أو ظرف           . اجلمل مطلقًا، وال يتصرف إالّ بإضافة الزمن إليه

وذكر أنّ يف إعرابه تسعة أوجه، اختار أحسنها . و حرف تعليل أو للمفاجأةمكان أو زائدا أ
أي كوا ظرف زمان للماضي، وعلّل هلذه االختيار أنه أسهل تلك األوجه ألنّ فيه احملافظة     

وهو موافقته  -وإن مل يذكره  -وهو الظرفية، وهناك سبب قوي آخر ) إذ(على أصل وضع 
  .واهللا أعلم. يف هذا االختيار كثريا وأحسب أنه وفق. لرأي اجلمهور

  :الترجيح
للباحث أنّ مذهب       يترجح   من النقاشات السابقة وردود بعض النحويني على بعض                

ء اهللا       –اجلمهور هو األوىل واألقرب للصواب                   وا            –إن شا فلقد كانت حجة الذين رأ
 حيصل، بل    أن ذلك سيخلصهم من التأويالت، و لكننا رأينا آنفًا أن ذلك مل                       )  إذ(تصرف 

دا                                       بزيا لقول  نكرها جلهم مثل ا ابات أ لباب يف ذلك قد أفضى إىل إعر رأينا أن فتح ا
يف اآلية الواحدة،        –كما مر  –إخل، ورأينا كذلك االختالفات الكثرية . . . ووقوعها مبتدأ

ثلة ويف املثال الواحد مما يرجح رأي اجلمهور، وأنه إذا كان البد من التأويالت يف بعض األم
فالقول بأا ظرف أوىل ألنه قول واحد، وألنه األصل فيها، أما اآلراء األخرى فإا سوف               

اإلعراب                    لتخبط يف  ا حمالة إىل  تنضبط وستؤدي ال  لتوجه              .  ال  ا ا وقد بين أبو حيان هذ
واستغرب من عدم توفيق أكثر الناس إىل التأويل الذي ذكره يف آية البقرة وأمثاهلا، وهي                                        

(    ( 8  قوله    (  '  &  %  $  #  " لبقرة   [   )   !  : ، قال   ] ٣٠: ا
 جاعل إين: (للمالئكة اهللا قول وقت ، أي) أجتعل قالوا: (بقوله نصبه العربية تقتضيه والذي((

                               
  ٢١٤اجلىن الداين ) ١(
  ١٢٠مغين اللبيب ) ٢(
  ٢/٤٥املقتضب ) ٣(



  مىت جيوز يف الوصف؛ اإلتباع أو القطع؟: مساء األ: أوال
١٨٢  

 جميئك   وقت    أي  ،  أكرمتك     جئتين   إذ  :  الكالم     يف   تقول    ، كما  )  أجتعل    قالوا   (، ) األرض يف
، الواضح     السهل    الوجه     هذا    حسن   إىل    فانظر  .  كذا    لك   قلت   كذا    يل   قلت   وإذ   ،  أكرمتك
)) عشواء     خبط   وخبطوا   ،  دهياء     يف   وارتبكوا     ،  به   القول     إىل    الناس   أكثر يوفق مل وكيف

 )١ ( .
  .، ورمبا غريه)٢(وهذا التأويل الذي ذكره قدمي قد سبق إليه الزجاج

  
  

  متى يجوز في الوصف؛ اإلتباع أو القطع؟

  :يف قوله تعاىل) رب(عند إعرابه  قال ابن عادل
  ].٢: الفاحتة[ ) ( ) ' &  (

 منصوبا، وفيه       وقرِئ   .  منه   البدلِ ، أو) هللا( النعت على جمرورا) رب: (اجلمهور وقرأ(( 
 من   القطع    على   أو  ) .  العاملني     رب    أمحد  : ( احلمد، تقديره        عليه   دلَّ    بِما   إما  :  أَوجه     ثالثةُ  

 ئوقُرِ  .  واملوصوف      الصفة    بني   الفَصلِ    إىل    ؤدي  ي   أضعفُها، ألنه  وهذا النداِء على التبعية، أو
 عرض قد وإذْ. ) رب هو: (محذّوف، أي أملبتد خربا التبعية، فيكونُ من القَطْعِ على مرفُوعا

كْريف القَطْعِ ذ فلنستطرد ،ةبعيومِ      التمعل ،هكْرذ     هتدأنَّ    اعلم  :  فنقول    فَائ     كان   إذا     املوصوف 
 اإلتباع     الوصف    يف   جاز    -  ترحما    ذما، أو       ، أو   امدح    الوصف   صفته، وكان بدون لومامع

   والقطع  .   بِ    على   إما  :  والقطعا        فعل   بإضمار    النصفعِ     على   الئقٍ، وإمرٍ   على   الربأملبتد   خ 
) احلَمد أَهلُ هللا احلَمد: (قولهم حنو، أاملبتد هذا الناصبِ، وال هذا إظهار جيوز محذُوف، وال

 .وِيل( بنصبِ رأه  (      ه، أيلَ، أو       أعين  :  ورفعأَهلُ    هو   أَه    وإِذا    .  احلمد     تكررت     عوتالن ،
ا    هذه، كُنت      واحلالةُ     ريخإما  :  أوجه     ثالثة    بني   م     اجلَميعِ، أو       إتباع   قَطْع       اجلَميع، أو   قَطْع 

ضِ، وإتباععضِ البعإذا أنك إالّ. الب أَتتعب وقطعت ،البعض أ أَنْ وجب البعضدبباإلتباعِ،     ت
كْسٍ، حنو غري من بالقَطْعِ تأيت ثُمع ) :   مررت    لِ    بزيدالفَاض     ئَالَّ  )  الكَرِمي؛ ل    بني   الفصلُ    يلزم 

                               
 ١/٢٨٧البحر احمليط ) ١(
 ١/١٠٨آن وإعرابه معاين القر) ٢(



  مىت جيوز يف الوصف؛ اإلتباع أو القطع؟: مساء األ: أوال
١٨٣  

  الصفَة      وفواملوص    باجلملة     ةاملَقْطُوع ( (
( :  قال  و .  ) ١(   قطعه   جاز    رفعا    قطعه   جاز    ما   كل (

))نصبا
)٢(.  

إذا كان املوصوف مفردا معلوما بدون صفته، ففي         ) موضوع االختيار(يف هذه املسألة 
  :عدة مذاهبجواز قطع وصفه أو إتباعه؛ 

مذهب سيبويه وهو أنه إذا كان املوصوف معروفًا بدون تلك الصفة؛ جاز              : املذهب األول
وتابع سيبويه يف هذا كل          . ) ٣( اإلتباع وجاز القطع وال يشترط كونه مدحا أو ذما أو ترمحا       

، )٨(، وابن الناظم)٧(، وابن أيب الربيع)٦(، وابن مالك)٥(، وأبو البقاء العكربي)٤(الصيمري: من
  .)١٣(، والسيوطي)١٢(، واألمشوين)١١(، وابن عقيل)١٠(، وابن هشام)٩(، واملرادي)٨(الناظم

وهو    اشتراط اجلواز بأن يكون املقطوع داالً على مدح أو ذم أو ترحم،                              :  املذهب الثاين      
ء      ) ١٤( اخلليل  :  مذهب كثري من النحاة مثل         ملربد     ) ١٥( ، والفرا ، ) ١٧( ، وابن السراج        ) ١٦( ، وا

                               
  ١٨١ -١/١٨٠اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
  ٥/٢٣٣اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٤/١٩٢٧، ارتشاف الضرب ٢/٧٤الكتاب ) ٣(
 ٩٠تبصرة املبتدي وتذكرة املنتهي ) ٤(
 ١/٤٠٧اللباب يف علل البناء واإلعراب ) ٥(
 ٣/٣١٩شرح التسهيل ) ٦(
 ١/٥٤٩امللخص يف ضبط قوانني العربية ) ٧(
 ١٩١شرح ألفية ابن مالك البن الناظم ) ٨(
 ١٠١-٢/١٠٠توضيح املقاصد واملسالك ) ٩(
 ٣/٤٩٠، والتصريح مبضون التوضيح ٤٣٤شرح شذور الذهب ) ١٠(
 ٣/١٦٨شرح ابن عقيل ) ١١(
 ٢/٧٢شرح األمشوين ) ١٢(
 ٥/١٨٣مهع اهلوامع ) ١٣(
 ٢/٣٤٥، وشرح كافية ابن احلاجب ٢/٧٤الكتاب ) ١٤(
 ١٠٨-١/١٠٥القرآن  معاين) ١٥(
 ٩٣٣- ٢/٩٣٠الكامل ) ١٦(
 ٢/٤٠األصول يف النحو ) ١٧(



  مىت جيوز يف الوصف؛ اإلتباع أو القطع؟: مساء األ: أوال
١٨٤  

، ) ٥( ، وابن عصفور      ) ٤( ، واحليدرة اليمين        ) ٣( ، والباقويل      ) ٢( ، وابن السيد      ) ١( والواسطي الضرير 
  .)٧(، وأبو حيان)٦(، والرضي)٥(عصفور

رحم، ورمبا      جواز القطع يف املدح والذم ومنعه يف الت         )٨(مذهب يونس: املذهب الثالث
وأما يونس فزعم أنه ليس يرفع شيئًا من الترحم على إضمار شيء     ((: قال سيبويه. انفرد ذا

وإن قال ضرباين قال . يرفع، ولكنه إن قال ضربته مل يقل أبدا إال املسكني، حيمله على الفعل
لرفع،   وكذلك مررت به املسكنيِ، حيمل الرفع على ا                 .  املسكينان، محله أيضاَ على الفعل           

))واجلر على اجلر، والنصب على النصب
)٩(.  

  :األدلة واملناقشة
  :مثّل النحاة للنعت املقطوع املستغين عنه صاحبه، للمدح والذم والترحم مبثل

l(: قوله تعاىل يف الذم -١  k  j( ]على قراءة النصب ، ]٤:املسد
  ) .السبعية(

Ì Ë  (: قوله تعاىل يف املدح -٢  Ê  É  È  Ç  Æ  Å Ä  Ã  Â

 Ñ  ÐÏ  Î  Í Ú Ù Ø × Ö Õ Ô  ÓÒ

 Ý Ü  Û( ]فانتصب  ].١٦٢:النساء)على القطع) املقيمني.  
  :قول عروة الصعاليك العبسي يف الذم -٣

                               
 ١١٤شرح اللمع يف النحو ) ١(
 ٨٣إصالح اخللل ) ٢(
 ٢٤٨شرح اللمع ) ٣(
 ٦١٨- ١/٦١٧كشف املشكل ) ٤(
 ٢١٠-١/٢٠٩شرح مجل الزجاجي ) ٥(
 ٣٤٥شرح كافية ابن احلاجب ) ٦(
 ٤/١٩٢٦ارتشاف الضرب ) ٧(
 ١٠١، وتوضيح املقاصد ٤/١٩٢٦، وارتشاف الضرب ٢/٧٧، ٢/٧٠الكتاب ) ٨(
 ٢/٧٧الكتاب ) ٩(



  مىت جيوز يف الوصف؛ اإلتباع أو القطع؟: مساء األ: أوال
١٨٥  

  )١(اهللا من كذبٍ وزور عداةَ   سقوين اخلمر مث تكنفوين
  :يف املدح –أخت طرفة ألمه  –قول اخلرنق بنت بدر بن هفان القيسية  -٤

مالعداة     ال يبعدن قومي الذين ه وآفة اجلُزرِسم  
  )٢(معاقد األزرِ الطيبونو    بــكل معترك النازلني

  
واملخالفون يستدلون ببعض النصوص اليت ورد فيها القطع من غري مدح وال ذم وال 

  :ترحم، استدلوا مبثل
  :املدان قول حسان بن ثابت يهجو بين عبد -١

  )٣(جسم البغال وأحالم العصافري  ال بأس بالقوم من طولٍ ومن عظمٍ 
: واستشهد سيبويه ببيت حسان على أنّ القطع قد يأيت ال يراد به املدح أو الذم، قال

) فلم يرد أن جيعله شتما، ولكنه أراد أن يعدد صفام ويفسرها                       ((  (
هذا  :  وأقول    .  ) ٤( 

مستبعد ألنه كان يهجوهم وكانوا يفخرون بطوهلم وعظم أجسامهم وا هجاهم، مث                
  :)٥(ملّا استرضوه، وذلك قولهعاد ومدحهم باألجسام والبيان 

  لذي جسم يعد وذي بيان   وقد كنا نقول إذا رأينا
  املدان وجسما من بين عبد     كأنك أيها املعطى بيانا

Ê  (8 يف قوله ) املقيمني(أنّ  -٢  É  È  Ç  Æ  Å Ä  Ã  Â

 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë

Ý Ü  Û  Ú( ]بل انتصب بالعطف على قوله: قيل، ]١٦٢:النساء) :أنزل  مبا
أي بإجابة      )  يؤمنون بالذي أنزل إليك وباملقيمني              : ( وهو جمرور، كأنه قال          )  إليك  

                               
 . ، سقوين النسء أي اخلمر٢/٣٤٩، ويف جمالس ثعلب ٢/٧٠الكتاب ) ١(
 ٢/٣٤٤، وشرح كافية ابن احلاجب ١/٢٠٢، والكتاب ٢٩ديوان اخلرنق ) ٢(
 ٢/٧٤، الكتاب ٢٧٠شرح ديوان حسان بن ثابت األنصاري ) ٣(
 ٢/٧٤الكتاب  )٤(
 ٢٧٠شرح ديوان حسان بن ثابت األنصاري : ينظر) ٥(



  مىت جيوز يف الوصف؛ اإلتباع أو القطع؟: مساء األ: أوال
١٨٦  

  .)١(املقيمني
وجوز سيبويه قطع الصفة ملوصوف مفرد معروف ال حيتاج إىل الصفة، ومل يشترط                           

وإن شئت جعلته صفةً فجرى على األول، وإن شئت                (( :  كونه مدحا أو ذما أو ترمحا، قال  
احلمد ِهللا احلميد هو، واحلمد ِهللا أهلَ احلمد، وامللك هللا أهلَ               : وذلك قولك. هقطعته فابتدأت

  :ولو ابتدأته فرفعته كان حسنا، كما قال األخطل. امللك
  أبدى النواجذ يوم باسلٌ ذكر  نفسي فداء أمري املؤمنني إذا

  خليفةُ اهللا يستسقى به املطر  اخلائض الغمر وامليمونُ طائره
أهلِ احلمد     :  لصفة فإنّ كثريا من العرب جيعلونه صفةً، فيتبعونه األول فيقولون                      وأما ا    

إن شئت جررت، وإن شئت نصبت، وإن شئت               :  واحلميد هو، وكذلك احلمد ِهللا أهله             
))ابتدأت

)٢(.  
( :  وقال يف موضع آخر        وقد جيوز أن ينصب ما كان صفة على معىن الفعل وال يريد                    (

  :وقال. ا مما ذكرت لكمدحا وال ذما وال شيئً
 ين حوز الرزامياوما غرعواشيها باجلو وهو خصيب  حمصن  

وحمصن اسم الرزامي، فنصبه على أعين، وهو فعل يظهر، ألنه مل يرد أكثر من أن يعرفه  
))بعينه، ومل يرد افتخارا وال مدحا وال ذما، وكذلك سمع هذا البيت من أفواه العرب

)٣(.  
 الوصف املقطوع أن يدل على مدح أو غريه، وقد مثل لكل من               فسيبويه ال يشترط يف

يرى جواز إظهار العامل يف الوصف املقطوع إذا مل يكن للمدح أو للذم أو                               وهو    احلالني، 
  .الترحم، وعدم إظهاره فيما عداها

، وغريهم، القطع إذا كان            ) ٦( ، وابن هشام      ) ٥( ، وكذلك أبو حيان        ) ٤( وال يجيز الرضي   
أو ملتزم ) أمس الدابر(، وقول العرب ) نفخةٌ واحدةٌ: (توكيد مثل قوله تعاىلالوصف رد ال

                               
 ٢/٢٧٥الربهان ) ١(
 ٢/٦٢الكتاب ) ٢(
 ٢/٧٤الكتاب ) ٣(
 ٢/٣٤٣شرح كافية ابن احلاجب ) ٤(
 ٤/١٩٢٦ارتشاف الضرب ) ٥(
 ٣/٤٩٠التصريح مبضون التوضيح ) ٦(



  اع أو القطع؟مىت جيوز يف الوصف؛ اإلتب: مساء األ: أوال
١٨٧  

وزاد أبو       ) .  هذا الرجل     : ( أو جاريا على مشار إليه مثل      ) اجلماء الغفري: (الذكر مثل قوهلم
  .مررت ذا العامل: حيان نعت املبهم، مثل

صفور مشريا منتقدا قال ابن ع. )١(واشترط الزجاجي يف جتويز القطع أن تتكرر الصفات
ومن الناس من مل يجز القطع إال بشرط تكرار الصفة وذلك فاسد ألنه قد حكي من ((: ذلك

احلمد ِهللا أهلَ احلمد، واحلمد ِهللا احلميد بنصب احلميد وأهل احلمد وحكى ذلك    : كالمهم
  )٢(. ))سيبويه

))رد عليهواآلية ((: ونسبه الرضي صراحة إىل الزجاجي مث رد عليه بقوله
يقصد قوله . )٣(

l(: تعاىل  k  j( ]على قراءة نصب محالة    ]٤:املسد ، )      ٤( ) قراءة السبع ( .
 ا هو متصل به معىن، ألنّ املوصوف يف مثل ذلك نصا للشيء عموعلّل ذلك بأنه يكون قطع

  ) .جاءين القوم أمجعون أكتعون: (يف معىن الصفة دالّ عليه، فلهذا مل يقطع التأكيد يف
يبين  ((: قال ابن السيد. )٥(عبارة الزجاجي ال تدلّ صراحةً على اشتراط تعدد الصفاتو

أبو القاسم الصفات اليت جيوز فيها القطع من الصفات اليت ال جيوز فيها، بل ظاهر كالمه أنّ 
 يوهم  ذلك جائز يف كل صفة وجعل أيضا العلة املوجبة لقطعها التكرير، فصار ظاهر كالمه 

))ال جيوز يف الصفة املفردةأنّ القطع 
: وقال املرادي يف شرح كالم ابن مالك يف األلفية                    .  )٦(

قد يوهم كالم الناظم أنّ القطع مشروط بتكرار النعوت، كما أومهه كالم غريه، وليس                                   ((
)) ذلك بشرط    

وعلّلوا وجوب اإلتباع ومنع القطع يف النعوت اليت يفتقر إليها املنعوت                           .  ) ٧( 
  .)٨(ا؛ لترتهلا منه مرتلة الشيء الواحدحبيث ال يعرف إال 

وأما الغرض من قطع النعوت اليت ال حيتاجها املنعوت فذكروا أنّ القطع يفيد املبالغة، أو 

                               
 ١٥اجلمل ) ١(
 ٢/٦٢، وما حكاه عن سيبويه يف الكتاب ١/٢٠٩شرح مجل الزجاجي ) ٢(
 ٢/٣٤٤شرح كافية ابن احلاجب ) ٣(
 ٤٣٤شرح شذور الذهب ) ٤(
 )). . . . . وإذا تكررت النعوت، فإن شئت أتبعتها األول، وإن شئت قطعتها منه ((: ، قال١٥اجلمل ) ٥(
 ٨١- ٨٠إصالح اخللل ) ٦(
 ٢/١٠٠توضيح املقاصد واملسالك ) ٧(
 ٢/٧٢شرح األمشوين : ينظر) ٨(



  مىت جيوز يف الوصف؛ اإلتباع أو القطع؟: مساء األ: أوال
١٨٨  

وذكر أبوعلي الفارسي أنه . )١(الداللة على أمهية املقطوع، وعند الفراء يفيد التجدد يف املدح
خيالف يف إعراا، ألنّ املقام يقتضي                إذا ذكر صفات يف معرض املدح والذم، فاألحسن أن     

اإلطناب، فإذا خولف يف اإلعراب كان املقصود أكمل، ألنّ املعاين عند االختالف تتنوع                       
  .)٢(، وعند اإلجياز تكون نوعا واحداوتتفنن
  

وردوا على من فضل القطع يف معرض املدح أو الذم، بإمجاع القراء السبعة على اإلتباع 
0&  (8 يف قوله   /  .  -  ,  +  *  ) ( ، ]٤-٢:الفاحتة[ )' 

ورد   .  فضعفوا قراءة النصب على القطع مع أنّ املوصوف غري حمتاج للصفة، وكوا للتعظيم
بعضهم على هذا االعتراض بأنّ القطع مطّرد ما مل تكن الصفة خاصة مبن جرت عليه؛ ال                          

هنا اإلتباع، وقالوا إنّ             يليق وال يتصف ا سواه، وهذا متحقق يف سورة الفاحتة، فاألحسن  
¢   (   ونقض هذا مبثل قوله تعاىل يف املدح  . هذا الضرب قليل جدا  ¡  �  ~  }

 ©  ¨  §  ¦  ¥ ¤ 8 :  و يف الذم، مثل قوله        ،  ] ٥: التحرمي   [   ) £ 
) ± °  ¯  ® فقد جرت كلها على ما قبلها باإلتباع، ومل جييء                ،  ] ١٠: القلم  [   ) ¬ 

  .)٣(فيها القطع
ت بدوا مجيعا، جاز إتباعها كلها وقطعها كلها واجلمع            إن تعين مسمى املنعو: وقالوا

وإن مل يعرف إال مبجموعها وجب             .  بينهما بشرط تقدمي النعت املتبع على النعت املقطوع             
وإن تعين ببعضها جاز فيما عدا ذلك البعض اإلتباع، والقطع، إىل               . إتباعها كلها للمنعوت

  .)٤( املتبع على األصحالرفع أو النصب، أو اجلمع بينها بشرط تقدمي
أنّ املعرفة إذا نعتت بنعت أو أكثر واملنعوت                   :  واخلالصة فيما خيص مسألة االختيار           

إىل النصب     )  أو نعوا    ( قطع نعتها   .  حيتاجها، فبعض النحويني جييز فيها القطع واإلتباع                 ال 
  .لعلى تقدير أعين، وعلى الرفع على تقدير هو، وال جيوز عندهم إظهار هذا العام

                               
 ٣/٤٩٣، والتصريح ١/١٠٥، ومعاين القرآن للفراء ٢/٣٩٠الكامل للمربد : ينظر) ١(
 ٢/٢٧٥الربهان يف علوم القرآن ) ٢(
 ٢/٢٧٦الربهان يف علوم القرآن : ينظر) ٣(
 ٣/٤٩١التصريح ) ٤(



  مىت جيوز يف الوصف؛ اإلتباع أو القطع؟: مساء األ: أوال
١٨٩  

وبعضهم يشترط جلواز القطع يف مثل هذا أن يكون النعت داالً على مدح أو ذم أو                                
ويوجب اإلتباع فيما عداه،            .  أمدح أو أذم، أو املمدوح أو املذموم          : ترحم، فيكون التقدير

  .وجيوز يف هذه احلال عندهم أن يظهر العامل
يتحدث عن القطع   كما هو واضح من النص املذكور يف أول املوضوع، مل وابن عادل

بتوسع ومل يذكر كل مباحثه، بل حتدث يف حالة من حاالته؛ أعين عندما يكون املنعوت                              
وذكر حال تعدد النعوت مع االستغناء عنها وأنه . مفردا، ال حيتاج إىل نعته أو نعوته املتعددة

ا أتبعت    خمير بني إتباع اجلميع أو قطع اجلميع أو قطع البعض وإتباع البعض، إال إنك إذ                               
؛ وعلّل ذلك    البعض وقطعت البعض وجب أن تبدأ باإلتباع مث تأيت بالقطع من غري عكس                       

وابن أيب     .  ) ١( ؛ وعلله الرضي بالقبحاملَقْطُوعة باجلملة واملوصوف الصفَة بني الفصلُ يلزم لئَالَّ
  .)٢(الربيع بأنه الصحيح، والثابت من كالم العرب

وأرى أنه       .  دي املذهب الثاين، الذين رمبا مثّلوا األغلبية                  وواضح أنّ ابن عادل من مؤي    
  .وفّق يف هذا االختيار كثريا

  :الترجيح
  :يترجح للباحث صحة املذهب الثاين؛ لألسباب التالية

كون لسبب وجيه كاملدح تأنّ القطع خالف األصل، وخمالفة األصل ينبغي أن  -١
  .أو الذم أو الترحم أو غريه

ما أشار إليه كثري من النحويني هو للمبالغة يف املدح                أنّ الغرض من القطع ك     -٢
أو الذم أو اإلشارة إىل أمهية املنعوت أو لتجديد املدح أو الذم، فإذا مل يكن                             

  .لغرض من هذه األغراض انتفت فائدته، وصار عبثًا
إذا حنن مل نأخذ ذا فإننا لن نستطيع أن حنكم خبطأ أحد بدعوى أنه ذهب                        -٣

  .هو مل يقصده قطإىل القطع، ورمبا 
تقبل                            -٤ القطع بدون سبب، ومل  ليت ظاهرها  ا لقليلة  لنصوص ا ا ما روي من 

                               
 ٢/٣٤٥شرح كافية ابن احلاجب ) ١(
 ١/٥٤٩امللخص يف ضبط قوانني العربية ) ٢(



  هل يسوغ جميء صاحب احلال نكرة؟: مساء األ: أوال
١٩٠  

  .التأويل حتفظ وال يقاس عليها
  .أنّ غالب النصوص اليت وردت هي على القطع على املدح أو الذم أو الترحم -٥
أنّ التسامح يف هذا وأمثاله بدعوى التسهيل على الناس سوف يتسبب عنه                           -٦

 . أعلمواهللا. فوضى لغوية
  
  
  
  
  

  هل يسوغ مجيء صاحب الحال نكرة؟

  8يف قوله ) تثري األرض(عند إعرابه مجلة  قال ابن عادل

)  ;  :  9  8  7  6  5  4   :)١(ورادا على ابن عطية، ]٧١: البقرة[ )3 

 ال  أنا  :  فاجلواب    .  نكرة    ؛ ألا   )  بقرة  (   من   يعين   حاالً    تكون    أن    جيوز    ال :  قوله   وأما (( 
 حال   هي   بل :  تقول    تقدم، أو       كما )  ذلول   (   يف  الضمري من ، بل) بقرة( من حال أا نسلم

 ساغ النكرة وصفت ، وإذا) ذَلُول ال: (بقوله وختصصت وصفت قد النكرة ؛ ألنالنكرة من
))اتفاقًا منها احلال إتيان

)٢(.  

حتدث عنها النحويون        -موضوع االختالف بني ابن عطية وابن عادل           -هذه املسألة 
. جميء احلال إذا كان صاحب احلال نكرة، وتقدمي احلال على صاحبها                           : حتت موضوعني   

وليس هناك يف الواقع خالف قوي يف جواز جميء احلال من النكرة إذا وجد املسوغ، ولكن     
حاالً من ) تثري األرض: (رمبا ظن ابن عطية أال مسوغ يف اآلية فحكم بعدم جواز كون مجلة

                               
 ١٠٠احملرر الوجيز ) ١(
 ٢/١٦٩ب اللباب يف علوم الكتا) ٢(
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النكرة، واخلالف احلقيقي            )  بقرة  (  اجلواز بل بتجويزه بدون مسوغ أو                     ؛  هنا؛ ليس يف 
  :مبسوغ؛ وهناك يف هذا مذهبان

وهذا   .  جواز جميء صاحب احلال نكرة مبسوغ بكثرة، وبدون مسوغ بقلة       : املذهب األول
وشرطها أن تكون نكرة،         (( :  قال ابن احلاجب عن احلال . مذهب سيبويه، وأغلب النحويني

))راك، ومررت به وحده، وحنوه متأولوأرسلها العغالبا، وصاحبها معرفة 
)١(.  

ومن هؤالء     )  بتقبيح أو بدون تقبيح       ( عدم جواز جميء صاحب احلال نكرة            : املذهب الثاين
  .)٣(، وابن عطية)٢(الوراق

  :األدلة واملناقشة
واألصل يف صاحب      .  ) ٤( اشترط النحاة يف احلال أن تكون نكرة؛ ألنّ النكرة أصل                       

وا ألنه حمكوم عليه باحلال، وحق احملكوم عليه أن يكون معرفة؛                       احلال أن يكون معرفة، قال   
وقيل ألنّ احلاجة إىل أحوال املعارف أهم، خبالف     . )٥(ألنّ احلكم على اهول ال يفيد غالبا

  .)٧(وقد جييء نكرةً مبسوغ يقربه من املعرفة. )٦(النكرة
  :)٨(واستدل أصحاب املذهب األول مبا يأيت

رب وصاحبها باملبتدأ يف املعىن فحقه أن يكون معرفة، وجيوز أن جييء            تشبه احلال باخل
نكرةً مبسوغ كاملبتدأ؛ وعلل الرضي لفائدة املسوغات أنه يصري املنكّر مع سبق هذه األشياء     

  :)١٠(ومن هذه املسوغات. )٩(مستغرقًا، فال يبقى فيه إام
                               

 ٢/٥٤، وشرح كافية ابن احلاجب للرضي ٥٠٦ – ٢/٥٠٣شرح املقدمة الكافية ) ١(
 ٥١١علل النحو ) ٢(
 ١٠٠احملرر الوجيز ) ٣(
 ٢/٥٥شرح كافية ابن احلاجب للرضي ) ٤(
 ٢/٦٢٤التصريح مبضمون التوضيح ) ٥(
 ٢/٥٠٤شرح املقدمة الكافية البن احلاجب ) ٦(
 ٣/٨أمايل ابن الشجري ) ٧(
 ٢/٦٢٤، والتصريح ١/٤١٦، وشرح األمشوين على ألفية ابن مالك ١/٣٣٠شرح الكافية الشافية ) ٨(
 ٢/٦١شرح كافية ابن احلاجب ) ٩(
، وشرح شذور الذهب ٢/٦١، وشرح كافية ابن احلاجب ٢/٣٣١، وشرح التسهيل البن مالك ٢/٨١الكتاب ) ١٠(
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فـ  .  )١())فرس له سابقا بني اخليل، فأتى >سابق رسول اهللا : ((ما ورد يف احلديث -١
وعده ابن النحاس مما جاء مبسوغ، ألن           . وهو نكرة) فرس(حالٌ؛ صاحبها ) سابقًا(

  .)٢()له(الفرس خصص بـ 
  :)٣(إذا تقدم عليه احلال كقول الشاعر -٢

  )٤(يلوح كأنه خلَلُ    ملية موحشا طللُ
. لى صاحبها فموحشا حالٌ من طلل وسوغ جميء احلال من النكرة تقدمي احلال ع                        

  .)٥(وعده ابن هشام قياسيا يف هذا املوضع وشبهه باالبتداء بالنكرة يف قياسيته
ملية  :  وذكروا أن احلال يف هذا وشبهه كانت صفة يف األصل؛ فأصل البيت السابق                 

بل جعلها ابن النحاس احلليب قاعدة            .  ) ٦( طللٌ موحش، فلما قُدمت الصفة صارت حاالً 
))لنكرة إذا قدمتها عليها انتصب على احلال كل صفة((: عامة؛ قال

)٧(.  
' (: بالتخصيص بالوصف كقراءة -٣  &  %  $  #  " ،   ]٨٩:البقرة[ )! 

7 8  (8 ، وقوله ) مصدق(بنصب   6  5  4 3  2  1 : الدخان[ ) 0 
  :وكقول الشاعر ]٥ – ٤

  )٨(يف فُلُك ماخرٍ يف اليم مشحونا    جنّيت يا رب نوحا، واستجبت له
¯ °  (8 إلضافة، كقوله بالتخصيص با -٤  ®   .]١٠: فصلت[ )» ¬ 
A(8 و جاء بعد نفي،كقوله أ -٥  @  ?  >  =  <  ;  ]٤:حلجرا[): 
  :أو بعد يٍ كقول قطري بن الفجاءة -٦

                               
 ٢/٦٢٤تصريح ، وال١/٤١٦، وشرح األمشوين ١/٣٢٢، وتوضيح املقاصد ٢٥٣

 ٢٣٥، وشرح شذور الذهب ٢/٦١شرح كافية ابن احلاجب ) ١(
 ١/٥٤٠شرح املقرب ) ٢(
 ٢٧٩، حتصيل عني الذهب )لعزة(ويروى : إىل كثري، قال الشنتمري ٢/١٢٣نسب يف الكتاب ) ٣(
 ٢/١٢٣من شواهد سيبويه ) ٤(
 ٢٥٤شرح شذور الذهب ) ٥(
 ١٤٦أسرار العربية : ينظر) ٦(
 ١/٥٤٨ب شرح املقر) ٧(
 ٢/٣٣١شرح التسهيل البن مالك ) ٨(
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  )١(يوم الوغى متخوفًا حلمام  ال يركنن أحد إىل اإلحجام 
  :أو بعد استفهام، كقول رجل من طي -٧

  )٢(يف إبعادها األمال لنفسك العذر    يا صاحِ هل حم عيش باقيا فترى
q  (8أن تكون احلال مجلة مقرونة بالواو، كقوله  -٨  p  o  n  m l  k

 s  r( ]ألنّ الواو ترفع توهم النعتية: قيل؛ ]٢٥٩: البقرة)٣(.  
: أو مثل قوهلم. هذا خامتٌ حديدا: أن يكون الوصف ا على خالف األصل، كقوهلم -٩

على هذين العددين يف حال           جاءين رجالٌ مثىن وثالث، ألنّ املقصود تقسيمهم                  
  .)٤(ايء، والوصف ال يفيد هذه الفائدة

  .اهللا منطلقني هؤالء ناس وعبد: أن تشترك النكرة مع املعرفة يف احلال، كقولك - ١٠
  .اهللا معرفة ومنطلقني حال منهما، وهي من أمثلة سيبويه نكرة، وعبد) ناس(فـ 

:  إذا تقدم، حيث قال         ويرى الزخمشري أنّ جميء صاحب احلال نكرة قبيح إال                     
  :وتنكري ذي احلال قبيح إال إذا قدمت عليه كقوله((

))عفاه كل أسحم مستدمي    لعزة موحشا طلل قدمي 
)٥(.  

  .وواضح أنه جييز ذلك مبسوغ واحد وهو تقدم احلال على صاحبها
فإنّ قُدمت صفة النكرة ((: ويرى ابن الشجري وجوب نصب الصفة إذا قُدمت، قال - ١١

يف الدار قائما رجل، كما : ار ما كان ضعيفًا يف التأخري ال جيوز غريه، تقولعليها ص
 : قال

  . . . .لعزة موحشا طلل
بطل كونه صفة ملّا تقدم؛ ألنّ الصفة ال تكون إال تابعة، والتابع ال يقع قبل 

))املتبوع
)٦(.  

                               
 ٢/٣٣٢شرح التسهيل البن مالك ) ١(
 ٢/٣٣٢شرح التسهيل البن مالك ) ٢(
 ٢/٣٣٤شرح التسهيل البن مالك ) ٣(
 ٢/٦٢شرح كافية ابن احلاجب ) ٤(
 ٣/٨٦الكشاف : ، وينظر٦٣املفصل ) ٥(
 ٣/٩أمايل ابن الشجري ) ٦(
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ل تسويغ   ورأى الرضي ووافقه ابن هشام وغريه؛ أن تقدمي حال النكرة عليها ليس ألج         
، بل لئال يلتبس احلال بالصفة، حال كون صاحبها منصوبا، مث طُرد املنع رفعا                                احلال منها

ا    ا لو أتت متأخرة اللتبست بالصفة، فقدمت                           .  ) ١( وجرويوجب ابن احلاجب تقدميها أل
اهللا   هذان رجالن وعبد   : يف قوله) منطلقني(واللتباس الصفة باحلال أعرب سيبويه . )٢(لتتميز

اهللا،    ، وال صفة لعبد    )  هذان  (إنه ال يصلح أن يكون صفةً لـ : نطلقني، على احلال، وقالم
ولوال هذا املانع الذي ذكره سيبويه اللتبست                  .  ) ٣( وجاز احلال ألنه جيوز أن جيمع بينهما              

ويتضح هذا جليا يف اشتباه ذي احلال املنصوب، بالوصف يف                    .  الصفة باحلال عند التأخري         
))فطرد املنع رفعا وجرا((: وقال الرضي معلقًا على هذا. الً راكبارأيت رج: مثل

)٤(.  
أما ابن عصفور فقد سوى بني كون احلال من معرفة أو نكرة إذا تقدمت احلال على 

على ذي احلال جاءت من املعرفة والنكرة على كل ) أي احلال(فإن تقدمت ((: صاحبها، قال
))حال

)٥(.  
حلال                     وجوز كثري من النحويني         حلال نكرة مبسوغ واحد هو تقدمي ا جميء صاحب ا

، ولكن اشترط األخريان كون )٨(، وابن اخلباز)٧(، وابن جين)٦(الزخمشري: عليها، ومن هؤالء
قائما هذا زيد، ألنّ هذا ال : راكبا جاء زيد، وال جيوز: فيجوز عندمها. كون العامل متصرفًا

  .يتصرف
  

  :ال نكرة بال مسوغ مبا يأيتواستدلوا على جواز جميء صاحب احل
جوز بعض النحويني جميء احلال من نكرة بال شروط من هؤالء سيبويه واخلليل ويونس، 

                               
 ٢/٦٢شرح كافية ابن احلاجب ) ١(
 ٢/٥٠٧شرح املقدمة الكافية البن احلاجب ) ٢(
 ٢/٨١الكتاب ) ٣(
 ٢/٦٢شرح كافية ابن احلاجب ) ٤(
 ١٥٣املقرب ) ٥(
 ٦٣املفصل ) ٦(
 ١١٧اللمع يف العربية ) ٧(
 ٢٠٥توجيه اللمع ) ٨(
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أنّ كون احلال : وإمنا أجزت هذا ألمرين، أحدمها. . . ((: وابن الشجري، قال ابن الشجري
)) . . . . . مررت بامرأة جالسةً، وهذا رجلٌ مقبالً: من النكرة جائز؛ جيوز أن تقول

بل  .  ) ١( 
ذكر املرادي أنّ سيبويه جعله مقيسا بغري شرط، وإن كان اإلتباع أقوى، مث ذكر أن يونس              

ال جيوز يف غري املوصوف إال          :  -ومل يسمهم     –واخلليل يريان القياس أيضا خالفًا ملن قال        
سوغات،   فأنت ترى أن تقدم احلال على صاحبها من أقوى امل                   .  ) ٢( مساعا ما مل يتقدم عليه       
؛ غري أنّ خالدا األزهري ذكر اخلالف )٣(وذكر مثله السمني احلليب. ولكنه ليس رأي اجلميع

وإذا ثبت جميء احلال من النكرة بال مسوغ، هل يقاس ((: يف قياسية الذي بدون مسوغ؛ قال
)) عليه أو ال؟ ذهب سيبويه إىل اجلواز، واخلليل ويونس إىل املنع        

ادي   ويبدو أن قول املر         .  ) ٤( 
( :  أصح ألنّ سيبويه روى عنهما اجلواز بدون شروط، قال سيبويه                       وزعم اخلليل أنّ هذا         (

مررت برجلٍ      :  ومثل ذلك    .  جائز، ونصبه كنصبه يف املعرفة، جعله حاالً ومل جيعله وصفا                    
فيها رجلٌ قائما، وهو قول          :  وقد جيوز على هذا       .  قائما، إذا جعلت املرور به يف حال قيام        

وزعم يونس أنّ ناسا         :  إىل أن قال      . . . . . عليه مائةٌ بيضا؛ : ومثل ذلك. هللاخلليل رمحه ا
))مررت مباٍء قعدةَ رجلٍ: من العرب يقولون

)٥(.  
وال جييء احلال من نكرة غري مقاربة للمعرفة وهي ((: وخصه ابن عصفور بالسماع، قال

وقع   :  ذي سمع من ذلك    متأخرة عنها إال حيث سمع، وال يقاس على شيء من ذلك، وال                 
))أمر فجأةً، ومررت مباٍء قعدةَ رجل

واختار أبو حيان جميء احلال من النكرة بال مسوغ         . )٦(
  .)٧(كثريا قياسا، ونقله عن سيبويه، وإن كان دون اإلتباع يف القوة

 .)٨(ملية موحشا طلل: وعد الزخمشري تنكري ذي احلال قبيحا إال إذا قُدمت عليه، كما يف
جاء رجلٌ ضاحكًا، قبح مع         :  وعده ابن يعيش جائزا مع قبحه، ألنك إذا قلت                    . ) ٨( طلل 

                               
 ٣٤٧- ١/٣٤٦أمايل ابن الشجري ) ١(
 ١/٣٢٢توضيح املقاصد واملسالك ) ٢(
 ١/٢٩٧الدر املصون ) ٣(
 ٢/٦٣٣يح التصر) ٤(
 ٢/١١٢الكتاب ) ٥(
 ١/٣٤٦شرح مجل الزجاجي ) ٦(
 ٤/٢١مهع اهلوامع ) ٧(
 ٦٣املفصل ) ٨(
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ورأى أنّ جعله وصفًا ملا قبله هو الوجه، فإن قدمت صفة النكرة نصبتها على احلال   . جوازه
وذلك المتناع جواز تقدمي الصفة على املوصوف، ألنّ الصفة جتري جمرى الصلة يف اإليضاح 

وذكر أنّ النحاة        .  ملوصوف كما ال جيوز تقدمي الصلة على املوصول        فال جيوز تقدميها على ا
قالوا جبواز تقدمي احلال على صاحبها النكرة مع قبحه جتنبا ملا هو أقبح منه؛ وهو تقدمي الصفة 

أحسن القبيحني، ألنّ احلال من النكرة              :  على املوصوف، وذكر أنّ ذلك يسميه النحويون              
وأقول إنّ يف املثال الذي ذكره نظر، ألنّ                    .  ) ١( ف أقبح منه    قبيح وتقدمي الصفة على املوصو      

رأيت رجالً      :  مرفوع، فكيف يكون وصفًا له، ولو أنه قال               )  رجلٌ  ( منصوبة و    )  ضاحكًا ( 
  .ضاحكًا، لكان لقوله وجه، اللتباس الوصف باحلال حينئذ لكوما منصوبني

  :؛ من ذلكسوغبدون موورد بعض الشواهد اليت جاء ت فيها احلال من النكرة 
)) قاعدا وصلى وراءه رجالٌ قياما >صلى رسول اهللا : ((ما ورد يف احلديث املشهور -١

  .)٢(، وليس فيه مسوغ) رجال(حال من النكرة ) قياما(فـ . 
  .)٣(عليه مائةٌ بيِضا، ومررت مباٍء قعدةَ رجلٍ: قول ناسٍ من العرب -٢

نه مرويا باملعىن، وهو          واعترض بعضهم على االستدالل باحلديث؛ الحتمال كو     
فيه                        فصل  و  ، مطلقًا بعضهم  ه  ز جا أ و  ، مطلقًا بعضهم  منعه  كبري  ف  خال

  .)٤(املتوسطون
  :قول عنترة -٣

  )٥(سودا كخافية الغراب األسحم    فيها اثنتان وأربعون حلوبة
  ) .حلوبة: (يف بعض خترجياا حال؛ صاحبه نكرة حمضة، وهو قوله) سودا(فـ 

  

                               
 ٦٤ - ٢/٦٣شرح املفصل  )١(
 ٦٠٥، سنن أيب داود ٢٥٨٩٢، مسند أمحد ٣٠٧، موطأ مالك ٤١٢، مسلم ٦٨٨البخاري ) ٢(
 ٢/١١٢الكتاب ) ٣(
 . ثيث إىل االستشهاد باحلديثالسري احل: ينظر يف هذا بتفصيل إىل بعض الكتب مثل) ٤(
 ٢٥١، شرح شذور الذهب ١٣ديوان عنترة بن شداد ) ٥(



  هل يسوغ جميء صاحب احلال نكرة؟: مساء األ: أوال
١٩٧  

  :)١(الثاين مبا يأيتواستدل أصحاب املذهب 
قبح الوراق جميء احلال من النكرة وأوجب عند التجويز فيها أن يكون على التشبيه                        

، ولكن عبارته يف إجيابه عند جوازه أن يكون على التشبيه                        فالوراق مل يستثنِ       .  ) ٢( باملعرفة   
وجود   باملعرفة؛ غريبة، رمبا قصد بالوجوب تقدم احلال على صاحبها، وبالتشبيه باملعرفة                              

م قالوا كما مرإنّ املسوغ يقرب النكرة من املعرفة: املسوغ؛ أل.  
: وقد علل الوراق لتقبيحه احلال من النكرة بعقد مقارنة بني املعرفة والنكرة، قال                                 

نعتا لـ   )  ضاحكا ( قبح احلال من النكرة، إذا قلت جاءين رجل ضاحك فأجريت                        وإمنا   (( 
على احلال، كان معىن احلال، ) ضاحكا(فنصبت جاءين رجل ضاحكًا، : مث لو قلت) رجل(

جاءين رجل ضاحك، فليس جيب أن يكون يف حال                :  ومعىن الصفة واحدا، ألنك إذا قلت  
اخلرب ضاحكًا، وكذلك إذا نصبته على احلال، فلما استوى معنامها كان النعت أوىل من                               

ءين زيد الظريف، جا: احلال التفاق اللفظ، وليس كذلك حكم نعت املعرفة، ألنك إذا قلت
حاالً له وقت اخلرب، ألنك ذكرته لتبني به زيدا وزيد معرفة قد              ) الظريف(وجب أالّ يكون 

وأما النكرة فليس      . كان مستغنيا بنفسه، فلما خفت اختالطه بغريه من الزيدين بينته بالنعت
يف حال اخلرب      عينا بائنا، فالصفة إمنا تفيد فيها ختصيصا، وليس جيب بقاء ذلك التخصيص                      

فلهذا حسن احلال من املعرفة، وقبح من النكرة، ووجب جوازه فيها على التشبيه باملعرفة،                   
))وإمنا وجب أن تقدم احلال على العامل فيها إذا كان فعالً متصرفًا، ألن احلال مفعولة

)٣(.  
ومن وجوه اإلنكار؛ عدم حتبيذه وتأويل النصوص الواردة حبيث ال يكون صاحبها                                  

 يصلح   ال   هذا  (( :  ، فقد نقل البغدادي اعتراض بعضهم على جعل موحشا حاال، قال                     نكرة
  :وجوه من ملطلوبه

 ضمري من حاالً كونه طلل، جلواز من حال أنه نسلّم ال منصوص، إذ غري حمتمل أنه: األول
  .نكرة احلال ذو يكون الظرف، فال

  .منصوب واحلال مرفوع احلال ذا بالصفة، ألن يلتبس ال احلال ذي عن تأخر لو أنه: الثاين

                               
 ٢/٦٢٤، والتصريح مبضمون التوضيح ١/٤١٦شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ) ١(
 ٥٠٩علل النحو ) ٢(
 ..ووجه:(، كذا، واألقرب ٥٠٩علل النحو ) ٣(



  هل يسوغ جميء صاحب احلال نكرة؟: مساء األ: أوال
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 أو   الفاعل     من   إال تكون ال مبتدأ، واحلال لل، ألنهط من حاالً يكون أن جيوز ال أنه: الثالث
))قوما يف ما أو املفعول

  .مث قال ويف كل من األخريين نظر ظاهر، ومل يبين. )١(
إن كان    ))  ٢( لعزة  ( حاالً من الضمري يف       )  موحشا (جيوز أن يكون ((: وقال ابن احلاجب

وإذا كانت معرفة فجعل . عائدا على النكرة، ألنّ ضمري النكرة معرفة خالفًا لبعض النحويني
احلال من املعرفة أوىل من جعلها من النكرة مقدمة عليها، ألنّ هذا هو الكثري الشائع، وذاك        

))قليل نادر، فكان أوىل
)٣(.  

وال جيوز أن تكون هذه          (( :  ل ، قا  )  يف تفسريه   ( وذهب ابن عطية إىل عدم جواز هذا              
))يف موضع احلال؛ ألا من نكرة) تثري األرض(اجلملة 

3  (8 يف قوله ) بقرة(يقصد . )٤(

 >  =  < ;  :  9  8  7  6  5 والظاهر أنه يرى املنع مطلقًا . ]٧١: البقرة[ )4 
ألنّ ذلك تكرر كثريا يف تفسريه حيث مل يتحدث  –كالوراق  –يء صاحب احلال نكرة 

Ú   ( 8  أي مسوغ إال أنه ملا أتى على تفسري قوله عن   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ( 
حال من النكرة، ألا نكرة           (( : ، قال) بالغةً(علل لقراءة احلسن بن أيب احلسن ، ]٣٩: القلم[

، فهل هذا قول آخر له أم أنه احتاج إليه لتخريج تلك القراءة، ألنا              ) علينا: (خمصصة بقوله
حال من نكرة يرد ذلك الرأي بدعوى أنّ احلال من نكرة؛ دون أن رأيناه يف كل موضع فيه 

))يتعرض لذكر مسوغ
)٥(.  

  :واخلالصة أنّ خالفات النحويني يف هذه املسألة سلكت طريقني
اخلالف حول جواز تقدمي احلال على صاحبها أو منعه، ورأينا بعض ايزين                             :  األول    

  .احلال نكرةلتقدم احلال يعدون من شروط ذلك أن يكون صاحب 
اخلالف حول جواز جميء احلال من النكرة أو منعه؛ وجتويزه مبسوغات أو بدون : الثاين

  .ال؛ وهذا هو موضوع هذا االختيار ومسوغات؛ وإذا كان بدون مسوغات فهل ينقاس أ

                               
 ٣/٢١٠خزانة األدب ) ١(
 . . . . . )وحشا طلللعزة م( ألنه روى البيت ) ٢(
 ١/٣٠٠أمايل ابن احلاجب ) ٣(
 ١٠٠احملرر الوجيز ) ٤(
 ١٧٦٤، ١٣٤٦، ٨٧٨احملرر الوجيز : ينظر مثال) ٥(



  هل يسوغ جميء صاحب احلال نكرة؟: مساء األ: أوال
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على ابن عطية، أنه على رأي اجلمهور ايز  ابن عادلونستطيع أن نستنتج من اعتراض 
النكرة مبسوغ يقرا من املعرفة، ونلحظ أنه متابع هلم أيضا يف تفضيل أن                          ي احلال من      

وحرص بعض النحويني على اهلروب عن              .  يكون صاحب احلال معرفة كلما أمكن ذلك             
القول مبجيء احلال من النكرة إال إذا اُضطروا إىل ذلك، حىت املسوغات ذكروا أم قبلوها             

  .عرفة اليت هي األصلالعتقادهم أا تقرب النكرة من امل
، ليس     )) اتفاقًا منها احلال إتيان ساغ النكرة وصفت وإذا((: وال خيفى بعد ذلك أنّ قوله

دقيقًا؛ إال إذا كان مل يعتد مبخالفة املخالفني الذين اشتغل النحويون بدراسة أقواهلم كالوراق 
  .بن عطية وغريمهااو

  :الترجيح
األصل أن تكون احلال نكرة ويكون صاحبها  يترجح عند الباحث رأي اجلمهور؛ ألنّ

معرفة، وإذا مل يكن األمر كذلك ووجد مسوغ يقرب النكرة من املعرفة أخذوا به؛ وما بقي 
بدون مسوغ رأينا كثريا من املواضع اليت قيل فيها أن صاحب احلال نكرة قليلة؛ من املمكن   

  .الذي ال يكاد يذكر أن يؤول كثري منها، مث ال يبقى بعد ذلك إال القليل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ما أعرف املعارف؟: مساء األ: أوال
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  ما أعرف المعارف؟

  :يف قوله تعاىل) اهللا(عند إعرابه لفظ اجلاللة  ابن عادلقال 
  ].١: الفاحتة[ ) % $ # " !  (

 املنام    يف   رؤي     سيبويه   أن    حكي ،  املعارف      أعرف     -)  اهللا  ( يعين لفظ اجلاللة      - وهو(( 
)) املعارف      أعرف  امسه جلعل؛ رياكث خريا: فقال؟ بك اهللا فعل ما: فقيل

ولكنه يف موضع     .  ) ١( 
يعين   -  عندهم    حيزها    يف   وما  )  أنْ  (   و (( :  قال  آخر ذكر أنّ الضمري، أعرف املعارف،                   

)) ذلك تقرير تقدم ، وقداملُضمر تشبِه املعارف؛ ألنها أعرف قبيل من -البصريني 
ولكنه   .  ) ٢( 

يف )  يف تفصيله   ( مري املتكلم موافقًا البن مالك          يف آخر الكتاب ذكر أنّ أعرف املعارف ض               
))االشتراك عن املعارف، وأبعد أعرف املتكلم وضمري((: قال، )٣(ذلك

)٤(.  

                               
 ١/١٣٨اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٨/٧٣اللباب يف علوم الكتاب) ٢(
 ١/٧٧، املساعد ٢/٩١٠، ارتشاف الضرب ١/١١٦شرح التسهيل ) ٣(
 ١٨/٥٥اب اللباب يف علوم الكت) ٤(



  ما أعرف املعارف؟: مساء األ: أوال
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عرف املربد النكرة بأنه االسم الواقع على كل شيء من أمته، ال خيص واحدا من اجلنس 
تدخله األلف        وما كان من النكرات ال          :  مث قال . رجل، وفرس، وحائط: دون سائره، مثل

كلما  :  هذا خري منك، وأفضل من زيد، وقال               :  والالم فهو أقرب إىل املعارف، حنو قولك               
وقد اختلف النحاة يف تعريف النكرة واملعرفة وكثرت                    .  ) ١( كان الشيء أخص فهو أعرف           

من تعرض حلد املعرفة عجز عن الوصول إليه               :  االعتراضات واالستثناءات، قال ابن مالك             
ف أبو حيان النكرة بقوله. )٢(عليه دون استدراكا : وعراالسم املوضوع على أن يكون شائع

االسم املوضوع على أن خيص     : وعرف املعرفة بقوله. يف جنسه، إن اتفق أن يوجد له جنس
وهذا الذي اعترض         .  ) ٣( وزعم ابن مالك أنه ال ميكن حد املعرفة   : واحدا من جنسه، مث قال
وكما اختلفوا يف التعريف اختلفوا يف أيهما       . )٤(وا منه ابن احلاجبعليه أبو حيان قد قال حن

واعلم ((: أصلٌ لآلخر، فالنكرة هي األصل عند سيبويه ومجهور البصريني، واملعرفة فرع، قال
. ، مث يدخل عليها ما تعرف به         أول   أنّ النكرة أخف عليهم، وهي أشد متكنا؛ ألن النكرة                    

))النكرةفمن مث أكثر الكالم ينصرف يف 
وخالف    .  )٦(وذكر املربد أن أصل األمساء النكرة. )٥(

  .)٧(يف ذلك الكوفيون وابن الطراوة، فالنكرة عندهم أصل مثل املعرفة

  
وقد يؤيد هذا أنّ كل . )٨(وذكر السيوطي، اإلمجاع يف أن اسم اهللا تعاىل أعرف املعارف

ولكن هناك احتمال آخر           من بينها،  ) اهللا(كل من حتدث عن ترتيب املعارف مل يذكر اسم 
قد يكون أجدر باحلسبان وهو أم نزهوا اسم اهللا سبحانه من أن يفاضلوه مع غريه أو                                

                               
 ٤/٢٧٦املقتضب ) ١(
 ١/١١٥شرح التسهيل ) ٢(
 ٢/٩٠٧ارتشاف الضرب ) ٣(
 ٣/٧٨٦شرح املقدمة الكافية : ينظر) ٤(
 ١/٢٢الكتاب ) ٥(
 ٤/٢٧٦املقتضب ) ٦(
 ٢/١٠٥التذييل والتكميل ) ٧(
 ١/١٩١مهع اهلوامع ) ٨(



  ما أعرف املعارف؟: مساء األ: أوال
٢٠٢  
) اهللا  ( يقارنوه مبا سواه، وقد يدل على ذلك صنيع الزجاج عندما حتدث عن تصريف لفظ                    

ما  وأكره أن أذكر مجيع           فأما اسم اهللا عز وجل فاأللف فيه ألف وصل،                 . .  (( : تعاىل، قال
))ترتيها هللا عز وجل) اهللا(قال النحويون يف اسم اهللا أعين قولنا 

)١(.  
  

واختلفوا بعد ذلك يف بقية املعارف، ومذهب أئمة النحو املتقدمني واملتأخرين أنّ                                 
وهذه املعارف بعضها أعرف من بعض، وحنن مميزو ذلك إن              ((: املعارف متفاوتة، قال املربد
))ضها أنكر من بعضشاء اهللا، كما أنّ النكرة بع

وخالف يف ذلك ابن حزم، حيث ذهب . )٢(
عرفت هذا أكثر       : ذهب إىل أا كلها متساوية، ألن املعرفة ال تتفاضل، إذ ال يصح أن يقال

أن تطرق االحتمال إليه أقل من              :  من هذا، وأُجيب بأن مرادهم بأن هذا أعرف من هذا                        
نقل أنه قيل يف كل املعارف اخلمسة            واستغرب ابن هشام أنه مسع من ي   . )٣(تطرقه إىل اآلخر

  .)٤(أنه أعرف املعرف
  
العلَم اخلاص، واملضاف إىل املعرفة، واأللف                      :  واملعارف عند سيبويه مخسة أشياء           

هذا هو املشهور وزاد بعض النحويني املنادى،                     .  ) ٥( والالم، واألمساء املبهمة، واإلضمار                 
وعلل الرضي لذلك بأم كانوا يعدونه  ، )٧(وأغفل أكثر النحويني ذكر املنادى. )٦(واملوصول

يا رجل؛ ومن مل يعده من النحويني يف              :  والنداء، حنو   : قوله((: يعدونه فرع املضمرات، قال
)) املعارف، فلكونه فرع املضمرات، ألنّ تعرفه، لوقوعه موقع كاف اخلطاب     

ويف النداء      .  ) ٨( 
؟ ، وإذا تعرف فبأي شيء؟ ،             خالف بني النحويني ألنه قد ينادى اسم نكرة، فهل يتعرف           

                               
 ١/٤٣معاين القرآن وإعرابه ) ١(
 ٤/٢٨٠املقتضب ) ٢(
  ١/١٩١، مهع اهلوامع ٢/٩٠٧ارتشاف الضرب ) ٣(
 ١/٢٤٢شرح اللمحة البدرية ) ٤(
 . أنه جعل الضمري آخرا –إن كان مرتبا  –، ويلحظ على كالم سيبويه ٢/٥الكتاب ) ٥(
 ٢/٩٠٨ارتشاف الضرب ) ٦(
 ١/١٩٠، ومهع اهلوامع ٣/٣٢٥شرح كافية ابن احلاجب ) ٧(
 ٣/٣٢٥شرح كافية ابن احلاجب ) ٨(
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واحتج   .)١(منوية أو بالقصد، وصحح ابن مالك تعريفه بالقصد) أل(يا رجل، هل بـ : حنو
ولو كان النداء        (( :  عليه أبو حيان بنداء النكرة غري املقصودة حيث مل تتعرف بالنداء، قال                       

))املقصودة غري معرفًا كما ذهب إليه املصنف لَعرف النكرة
وميكن الرد على هذا، بأنّ            .)٢(

ابن مالك قال بتعريفها بالقصد، وأبو حيان وغريه من النحويني مسوها نكرةً غري مقصودة يف 
  .) ٣( حال ندائها، فال يعترض عليه ذا القول، ألا ال تدخل ضمن ما عده ابن مالك معرفةً    

يدخل أيضا املنادى         ال و   (( :  بقوله وقد توىل ابن مالك نفسه الرد على هذا االعتراض املتوقع 
))يا رجالً خذ بيدي: الباقي على شياعه؛ كقول األعمى

وذكر أبو حيان أن ابن مالك               . )٤(
ابن احلاجب قد ذكره قبله ونص               هو من زاد املنادى يف املعارف، وهذا غري صحيح، ألنّ               

قال بعد أن عدد        على تعرفه بالقصد، وال أدري هل هو أول من زاده أيضا أم سبق إليه،                              
يا رجل، ألنه ملا قصده بعينه وجب أن يدخل يف حد               : واملعرف بالنداء كقولك((: املعارف
)) املعرفة   

والغريب أنه ملا شرح ابن هشام كتاب اللمحة                 .  ، وهذا عني ما قاله ابن مالك            ) ٥( 
املقبل عليه    وبقي عليه اسم اجلنس      ((: البدرية أليب حيان استدرك عليه النداء، قال ابن هشام

  )٦(. ))يا رجلُ؛ إذا أردت به معينا: يف النداء حنو
فيني                                  لكو ا اخلالف بني  ئل  لة من مسا ملسأ ا هذه  ري  ألنبا ا بن  ت  لربكا ا بو  أ وجعل 

ألن اخلالف     )  أعرف املعارف       ( ، وليس بـ  )٧()مراتب املعارف(والبصريني، وعنون هلا بـ 
ال عند الكوفيني بينما ترتيبه جييء ثالثًا عند              ، فهو يأيت أو      )  املبهم  ( يف هذه املسألة يف مرتبة          

أيهما يقدم على      )  العلم  ( و  )  املبهم  ( البصريني، ورابعا عند سيبويه وخالفهم منحصر بني                
صاحبه، فالكوفيني ال يقولون إن املبهم أعرف من الضمري حىت يكون اخلالف على أعرف                    

أيهما أعرف من       )  ملبهم والعلم    ا ( املعارف، هذا اخللط سبب مشكلة، ولو كانت املسألة يف    

                               
 ١/١٩٠، ومهع اهلوامع ١/١١٦شرح التسهيل ) ١(
 ٢/١١١التذييل والتكميل ) ٢(
 . هذا الرد اجتهاد من الباحث، واهللا أعلم بالصواب) ٣(
 ١/٩٠شرح الكافية الشافية ) ٤(
 ١/٣٠٥، وينظر التصريح ٣/٧٨٧شرح املقدمة الكافية ) ٥(
 ١/٢٣٩شرح اللمحة البدرية ) ٦(
 ٢/٧٠٧اإلنصاف يف مسائل اخلالف ) ٧(
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وسوف  .  أيهما أعرف املعارف واقتصر على ذلك لكان أحسن    ) الضمري واملبهم(اآلخر، أو 
يقتصر الكالم على األقوال يف أعرف املعارف دون اخلوض يف اخلالف يف ترتيبها، ألن                                    

  .االختيار هنا خيص ذلك فقط
  :وأهم مذاهب النحاة حول أعرف املعارف ثالث مذاهب

أن الضمري أعرف املعارف، وهو مذهب سيبويه ومجهور البصريني،                        :  ملذهب األول      ا 
  .)١(وأكثر املتأخرين

، وإىل    ) ٣( ، ونسب إىل الكوفيني        ) ٢( أن العلَم اخلاص أعرف املعارف               :  املذهب الثاين      
ونسبه إىل الصيمري، والذي يف       )٦(، واختاره أبو حيان)٥(، وإىل أيب سعيد السريايف)٤(سيبويه
فلما كان املضمر أخص األمساء وأعرفها مل جيز أن               ((: خيالف ذلك، قال) التبصرة(به يف كتا

املضمر أخص؛ فلذلك وصف          بعد واالسم العلم      .  يكون تابعا ملا هو أنقص منه يف التعريف 
)) جبميع ما يصح الوصف به من املعارف           

فهذا نص واضح أنه يرى أن املضمر أعرف                .  ) ٧( 
م، فالصيمري إذن على مذهب مجهور البصريني، وقد ذكر حمقق                       األمساء ويأيت بعده العلَ           

وهذا   .  كتابه أنه مل يذكر له كتاب آخر ولذا جتد النحويني يشريون إليه بصاحب التبصرة                      
  .يدل على أنه إن مل يكن كتابه التبصرة الوحيد فهو أهم كتبه بال شك ألنه اشتهر به

عرف املعارف، وقد نسب إىل ابن السراج،                   ، أ  )  اسم اإلشارة     ( أن املبهم  : املذهب الثالث
  .)٨(والفراء والكوفيني

                               
 ٢/٩٠٨، وارتشاف الضرب ٢/٦ الكتاب) ١(
قال أبوحيان . ، أنه البد من تقييده باخلاص كزيد وعمرو، ليخرج أسامة وحنوه١/٧٨ذكر ابن عقيل يف املساعد ) ٢(

وعده معرفة على طريق ااز . ))وما هو نكرةٌ معىن معرفة لفظًا كأسامة ((، ٢/١٠٦يف التذييل والتكميل 
٢/١٠٨ . 

، ١/١٩١، ومهع اهلوامع ٢/٩٠٨، ارتشاف الضرب ٤٩٤واللباب يف علل البناء واإلعراب  ،٣٤٥أسرار العربية ) ٣(
 ، وهذا خيالف ما يف اإلنصاف أن الكوفيني يرون أن املبهم أعرف املعارف١/١٩١

 ١/١٩١، ومهع اهلوامع ٢/٩٠٨ارتشاف الضرب ) ٤(
 ٣٤٦أسرار العربية ) ٥(
 ١/١٩١مهع اهلوامع ، و٢/٩٠٨، ارتشاف الضرب ٢/١١٣التذييل والتكميل ) ٦(
 ٨٤تبصرة املبتدي وتذكرة املنتهي ) ٧(
، وشرح مجل ٣/٥٦، وشرح املفصل البن يعيش ٢/٧٠٨، واإلنصاف يف مسائل اخلالف ٣٤٥أسرار العربية ) ٨(
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  :األدلة واملناقشة

إنه يرى أن      :  ليس هناك نص لسيبويه، وإمنا هي استنتاجات من كالمه، فالذين قالوا                         
، مث احتج به كل من رأى          ) ١( الضمري أعرف املعارف، استنتجوها من كالمه عن الضمري                   

إنه يرى أن العلم أعرف املعارف رمبا                   :  والذين قالوا       .  لك الضمري أعرف املعارف بعد ذ           
اخلاص، وختم                                   لعلَم  با بدأ  ملعارف،  ا د  ألنه حني عد ، يضا ا ذلك من كالمه أ استنتجو

واستغرب ابن هشام تعدد اآلراء يف أعرف املعارف وخاصة هذه النسبة                               .  ) ٢( باإلضمار   
  .)٣(لسيبويه

  :احتجاج أصحاب املذهب األول
ذهبوا إىل أنّ الضمري أعرف املعارف يف نوع الضمري، وأي الضمائر                              اختلف الذين      

وأعرفها املتكلم مث ضمري املخاطب، مث العلَم اخلاص مث ضمري                    (( :  أعرف، فقال ابن مالك          
))الغائب السامل من إام

)٤(.  
  

ال أعلم أحدا ذهب إىل هذا التفصيل يف            ((: واعترض أبو حيان على هذا التفصيل قائالً
ر فجعل العلَم أعرف من ضمري الغائب إال هذا الرجل، والذين ذكروا أن أعرف                                 املضم  

)) املعارف هو الضمري قالوه على اإلطالق، مث يليه العلَم   
فإن كان قصده أم مل يفصلوا           .  ) ٥( 

ئر منهم                      لضما ا ا يف  فصلو لنحويني  ا من  ا  ألنّ كثري لربكات      :  قط فهذا غري صحيح  ا بو  أ
. ) ٣( ، وابن عقيل)٢(، والرضي)١(، وابن عصفور)٨(، وابن احلاجب)٧(يش، وابن يع)٦(األنباري

                               
 ١/٧٩، واملساعد ٢/١٣٦الزجاجي البن عصفور 

  ٢/٦الكتاب ) ١(
 ٢/٩٠٨، وارتشاف الضرب ٢/٥الكتاب ) ٢(
 ١/٢٤٢درية شرح اللمحة الب) ٣(
 ١/١١٥شرح التسهيل ) ٤(
 ٢/١١٤التذييل والتكميل ) ٥(
 ٣٤٥أسرار العربية ) ٦(
 ٥/٨٨شرح املفصل ) ٧(
 ٣/٣٥٤شرح كافية ابن احلاجب ) ٨(
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وإن كان قصده أنه مل يقل أحد غريه إنّ العلَم أعرف من ضمري الغائب فهذا                              .  ) ٣( عقيل 
: وقال أصحابنا     (( :  صحيح فيما نعلم، ويبدو أنّ هذا هو ما قصده ألنه قال يف االرتشاف                         

) ) أعرف املعارف املتكلم مث املخاطب مث الغائب                  
غري أنّ املربد وضع قاعدة للمفاضلة            .  ) ٤( 

فأخص . وكلّما كان الشيء أخص فهو أعرف((: تسمح مبا ذهب إليه ابن مالك، حيث قال
)) . . . أنا والتاء يف فعلت        :  املعارف بعد ما ال يقع عليه القول إضمار املتكلم حنو        

فهذا  .  ) ٥( 
يفهم من قوله كلما، ويبدو أنّ ابن الكالم يوحي بعدم اجلمود والثبات، بل بالتغري، وهذا ما 

ا فقد يعرض                                  ا وال مستقرق قاعدة املربد حني ذكر أنّ أعرف املعارف ليس ثابتمالك طب
أعرف   ( لألدىن من املعارف أن يكون هو األعرف، وقد يقدم العلَم على ضمري املتكلم                              

( :  ، قال   )  املعارف عند أكثر النحويني           أعرف من ضمري      وكذلك يعرض للعلَم ما جيعله         (
ومنه قوله    .  من أنت؟ أنا فالن        :  املتكلم كقول من شهر باسم ال شركة له فيه ملن قال له            

  8 )    ̀  _ وقد   .  بل بالعلَم بعده     )  أنا  ( فالبيان مل يستفد بـ       ،  ] ٩٠: يوسف [   ) ^ 
من  :  يعرض للموصول مثل الذي عرض للعلَم كقول من شهر بفعل ال شركة فيه ملن قال                      

))فعل كذاأنت؟ أنا الذي 
ولو كان األمر على ما ذهب إليه أبو حيان لقال املربد أعرف          . )٦(

وقد ذكر     .  املعارف؛ الضمري مث العلم مث كذا وكذا، ومل يقدم لكالمه مبا يضبط املسألة                             
وقد وضح ابن      .  ) ٧( الصبان اخلالف يف ضمري الغائب، وقول بعضهم إنه ليس معرفة بالكلية         

لتطرق إليه إيهام       .  قام زيد وعمرو كلمته        :  امسان وأكثر حنو        فلو تقدم   :  مالك رأيه بقوله      
ومما يدلل على عدم االستقرار يف تعريف الضمري أنّ اجلمهور                    . )٨(ونقص متكنه يف التعريف

على أنّ الضمري العائد إىل النكرة معرفة كسائر الضمائر، وذهب بعضهم إىل أنه نكرة، ألنه       

                               
 ٢/١٣٧شرح مجل الزجاجي ) ١(
 ٣/٣٥٤شرح كافية ابن احلاجب ) ٢(
 ١/٧٧املساعد ) ٣(
 ٢/٩٠٨ارتشاف الضرب ) ٤(
 ٤/٢٨١املقتضب ) ٥(
 ١/١٥٩حاشية الصبان على شرح األمشوين : ، وينظر١/١١٧التسهيل شرح ) ٦(
 ١/١٦٠حاشية الصبان على شرح األمشوين ) ٧(
 ١/١١٦شرح التسهيل ) ٨(
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ورد بأنه . ربه رجالً: مثل) رب(، ولذا جاز أن تدخل عليه ال خيص من عاد إليه من بني أمته
وذهب آخرون إىل أنّ الضمري العائد على واجب التنكري                        .  خيصصه من حيث هو مذكور       

واستدل اجلمهور على أنّ         .  ) ١( كاحلال والتمييز، نكرة، خبالف غريه كالفاعل واملفعول                      
وألنّ ضمري الغائب خيتلف عن ضمري  الضمري أعرف املعارف ألنه ال يوصف وال يوصف به،

c    ( 8  املتكلم يف تعيينه لصاحبه، فقد أجاز الكسائي أن يوصف كما يف قوله       b  a  `

 e  d( ]وهو عند اجلمهور على البدل          ،  ] ٦: آل عمران )ا بني          .  ) ٢وقال الرضي مقارن
احتياجه  وكون املتكلم أعرف املعارف ظاهر، وأما الغائب، فألنّ((: ضمريي املتكلم والغائب

))إىل لفظ يفسره جعله مبرتلة وضع اليد
أي حيتاج إىل شيء يوضحه، ويعينه؛ كما تضع               .  )٣(

  .يدك على شيء فيعرف أنك تقصده بالذات
  :واستدل أصحاب هذا املذهب مبا يأيت

و إمنا صار اإلضمار معرفة ألنك        ((: أنّ الضمري ال يضمر إال وقد عرف، قال سيبويه -١
بعدما تعلم أنّ من حيدث قد عرف من تعين وما تعين، وأنك تريد                         إمنا تضمر امسا     

))شيئًا يعلمه
)٤(.  

أنّ الضمري ال اشتراك فيه لتعينه مبا يعود إليه، ولذلك ال يوصف وال يوصف به،                            -٢
وعلل السريايف عدم وصف املضمر بأنّ املتكلم مل               . )٥(وليس كذلك العلم أو املبهم
طب يعرفه، والوصف إمنا يؤتى به للتفرقة بني األمساء                    يضمر إالّ ما ظن أنّ املخا         

إمنا مل يوصف املضمر ألنك إمنا تضمر ما ترى أنّ املخاطب يعرفه، ((: املتشاة، قال
))وإمنا الصفة حتلية يفرق ا بني أمساء لوازم مشتركة اللفظ

ورد بأن الضمري يقبل . )٦(
وقد يكون املذكور        .  ربه رجالً    :  ، مثل  )  رب  ( يقبل التنكري، ولذلك تدخل عليه           

قبله، والذي يعود إليه الضمري نكرة، فيكون الضمري كذلك نكرة، وهو أيضا يف                               
                               

 ١/١٩٣مهع اهلوامع ) ١(
 ٢/٣٣٣شرح كافية ابن احلاجب ) ٢(
 ٢/٣٣٥شرح كافية ابن احلاجب ) ٣(
 ٢/٧٠٧، اإلنصاف ٢/٦الكتاب ) ٤(
 ٥/٨٧يش شرح املفصل البن يع) ٥(
 ٢/٣٤٤شرح كتاب سيبويه ) ٦(
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شاذ، وقد جعلت النكرة        )  ربه رجالً    ( ورد العكربي بأن      . )١(حاجة إىل ما يوضحه
ن ورد ابن يعيش كذلك بأنا ال نسلم أنه يكو. )٢(بعده مفسرة له، مبرتلة تقدمها عليه

  .)٣(نكرة ألنا نعلم قطعا من عين بالضمري
أنّ الضمري باقٍ على أصل وضعه األول بينما املعارف األخرى دخلها االشتراك                               -٣

ورد بأن الضمري يتنقل فيكون          .  وحتولت عن أصلها، ولذا افتقرت إىل أن توصف                 
، يطلق على كل واحد ) أنا: (للمتكلم وللمخاطب وللغائب، والضمري الواحد مثل

  .)٤(ن املتكلمني، وليس موضوعا ملتكلم دون غريهم
  :واحتج أصحاب املذهب الثاين باآليت

أن األصل يف العلم أن يوضع لشيء بعينه ال يقع على غريه، فال اشتراك فيه يف أصل          -١
ورد عليهم     .  ) ٥( وضعه، فأشبه ضمري املتكلم، وإمنا تقع الشركة عارضة فال أثر هلا                   

األصل يف مج          الشتراك بعد ذلك                  بأنّ هذا هو  للعلم ا املعارف، ولكنه حصل  يع 
وهلذا افتقر إىل الوصف ولو كان باقيا    ما أزاله عن األصل الذي ذكرمتوه وحصل له

  .)٦(على األصل ملا افتقر إىل الوصف، ألن األصل يف املعارف أال توصف
للمتكلم                              -٢ فيكون  يتنقل،  بل   ، ه مسما م  يلز ال  لضمري  ا ، و ه م ملسما الز لعلم  ا نّ  أ

مررت بزيد الظريف وزيد : ورد بأنّ العلم يقبل التنكري يف مثل. واملخاطب والغائب
زيدان والزيدان وعمران              :  آخر، وإذا ثين العلم أو مجع قبل األلف والالم، مثل                        

  .)٧(والعمران وال تدخالن إال على نكرة

                               
 ١/١٩٣، ومهع اهلوامع ٢٦٨، ورصف املباين ٥/٨٧، ٣/٥٦شرح املفصل البن يعيش ) ١(
 ١/٤٩٦اللباب يف علل البناء واإلعراب ) ٢(
 ٥/٨٧شرح املفصل ) ٣(
 ٢٠/٤٣٠مية جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تي: ، وينظر٤٩٦ – ١/٤٩٤اللباب يف علل البناء واإلعراب ) ٤(

٢٠/٤٣٠ 
 ١/٢٣٨شرح اللمحة البدرية ) ٥(
 ٥/٨٧، ٣/٥٦، شرح املفصل البن يعيش ٣٤٦، وأسرار العربية ٢/٧٠٩، اإلنصاف ٣/٢٧٠اخلصائص ) ٦(
 ٢/٧٠٨اإلنصاف ) ٧(
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ئيات                             -٣ كليات وضعا جز ملعارف هي  ا وباقي   ، الً لعلم جزئي وضعا واستعما ا ن  أ
  .)١(ستعماالًا

  .)٢(أنّ العلَم يدلّ على املراد حاضرا وغائبا على سبيل االختصاص -٤
  :أصحاب املذهب الثالث

، وغريهم، القول ذا املذهب إىل ابن )٥(، وابن عقيل)٤(، واألنباري)٣(نسب ابن بابشاذ
ة واملعرفة مخس     (( :  بشكل آخر، قال       -أشهر كتبه  -ابن السراج وقد رأيناه رتبها يف أصوله 

ملكىن     :  أشياء   ، وما أضيف                          )  الضمري  ( االسم ا األلف والالم ، واملبهم، والعلم، وما فيه 
))إليهن

وإن كان مبهما إالّ أنه يشبه الظاهر ألنه يصح بصلته،                   )  الذي   ( وأكّد ذلك بأنّ  . )٦(
املضمر الذي هو أعرف         والذي جعله عنده رديئًا يف القياس أنك خترج   : قال أبو بكر((: قال
))كان مبهما فهو كالظاهر ألنه يصح بصلته وإن) الذي( إىل الظاهر ألنّ ارفاملع

فهذان   .  )٧(
نصان صرحيان على أن ابن السراج ال خيرج عن مذهب مجهور البصريني، إال إن كان له                                 

  .رأي آخر يف كتاب آخر مل نطلع عليه
  

البصريني يف     ولذا يترجح عند الباحث أنّ رأي ابن السراج ال خيتلف عن رأي مجهور                
أنّ الضمري أعرف املعارف، وإمنا خالفه يف مرتبة املبهم فهي عنده بعد الضمري مباشرة،                                 
وترتيب العلم عند مجهور البصريني يف املرتبة الثانية، وعند سيبويه يف املرتبة الرابعة، فابن                                   

رف املعارف،      السراج يوافق الفراء والكوفيني يف تقدمي املبهم على العلم فقط ال على أنه أع           
( :  وهذا ما أثبته أبو حيان حينما قال              أن العلم أعرف من املبهم،           :  ومذهب سيبويه    . .  (

أن املبهم أعرف من العلَم، وبه قال مجاعة منهم ابن السراج، وابن كيسان، : ومذهب الفراء

                               
 ١/١٩١، مهع اهلوامع ٢/١١٤التذييل والتكميل ) ١(
 ١/١٩٢مهع اهلوامع ) ٢(
 ١/٢٥٠شرح اللمحة البدرية ) ٣(
 ٣٤٥، وأسرار العربية ٢/٧٠٨اإلنصاف ) ٤(
 ١/٧٩املساعد ) ٥(
 ١/١٤٩األصول يف النحو ) ٦(
  ٣١٣/  ٢األصول يف النحو ) ٧(



  ما أعرف املعارف؟: مساء األ: أوال
٢١٠  

)) وهو مذهب املنطقيني      
: وتظهر فائدة هذه اخلالفات يف باب النعوت، قال أبو حيان                         .  ) ١( 

)) وبنوا عليه مسائل النعوت      ((
بل إنّ بعض النحويني كابن يعيش اختذ من النعت معيارا                  .  ) ٢( 

لترتيب املعرف، فالضمري عنده أعرف املعارف، ألنه ال يوصف وال يوصف به، مث يليه                                
األعالم اخلاصة ألا توصف وال يوصف ا، مث أمساء اإلشارة ألا توصف ويوصف ا،                              

نّ هذا الترتيب له أثر عند املعربني، فإذا وصفت معرفة مبا هو أقل تعريفًا كان مث إ. )٣(وهكذا
فإذا تقرر ذلك، فإن وجدت األخص يف مذهبٍ      ((: كان ذلك صفةً أو ال فبدالً، قال الرضي

: تابعا لغري األخص، فهو بدلٌ عند صاحب ذلك املذهب ال صفة؛ فاسم اإلشارة يف قولك                 
))راج، صفةٌ عند غريه، وعليه فقسيزيد هذا، بدلٌ عند ابن الس

)٤(.  
  :ومما احتج به هلذا املذهب

أن اسم اإلشارة مالزم للتعريف غري قابل للتنكري، والعلم خبالف ذلك، فكان تعريفه  -١
ورد بأن لزوم الشيء معىن ال يوجب له مزية على ما له       . دون تعريف اسم اإلشارة

 ذي لزوم كما ثبت لنقيضك مزية           بل قد تثبت املزية لغري       .  ذلك املعىن دون لزوم          
على غريك، فتعرف باإلضافة مع عدم لزومه هلا ومل يتعرف غريك ا مع لزومه                              

  .)٥(هلا
أن تعريف اسم اإلشارة حسي وعقلي، أي بالعني والقلب، وتعريف العلَم عقلي ال               -٢

ورد عليه بأنّ ذلك راجع إىل          . غري، وتعريف من جهتني أقوى من تعريف من جهة
، وإمنا يعرف ) هذا(فه عند املتكلم، وأما السامع فال يعلم ما يف قلب الناطق بـ تعر

املشار إليه باإلقبال عليه، وهو شيء غري االسم، ويدل عليه أنّ اسم اإلشارة يصغر         
ورد عليه     .  ) ٦( ويثىن وجيمع، وال يفتقر إىل تقدم ذكر، فهو يف ذلك كاملظهر احملض          

تتعرف بالعني فقط، ومنه ما          )  حنن ( و  )  أنا  ( الضمري   :  أيضا بأن بعض املعارف مثل 

                               
 ٢/٩٠٨ارتشاف الضرب ) ١(
 ٢/١١٣التذييل والتكميل ) ٢(
 ٥/٨٧شرح املفصل ) ٣(
 ٢/٣٣٦شرح كافية ابن احلاجب ) ٤(
 ١/١٩٢، مهع اهلوامع ١/٧٩، واملساعد ١/١١٧شرح التسهيل البن مالك ) ٥(
 ٥/٨٧، شرح املفصل البن يعيش ٤٩٥ – ١/٤٩٤اللباب يف علل البناء واإلعراب ) ٦(



  ما أعرف املعارف؟: مساء األ: أوال
٢١١  

ورد عليه أيضا بأنّ املعترب يف كون . )١(وفروعه) هو(يتعرف بالعني والقلب معا كـ 
املعرفة الداللة املانعة من الشياع، سواء حصل ذلك من جهة واحدة أو من جهتني،  

ضوح، ومن املعلوم أنّ اسم           واملعترب يف ترجيح التعريف قوة منع الشياع وزيادة الو            
اإلشارة وإن عين املشار إليه حقيقته ال تستحضر به على االلتزام، ولذلك ال يستغىن 

  .)٢(غالبا عن صفة تكمل داللته
يف هذه املسألة، فقرر يف أول تفسريه أنّ لفظ اجلاللة                       ابن عادل    وقد اضطرب اختيار 

ه وقد رأينا آنفًا أن اختيار سيبويه ومعه                 أعرف املعارف، مث قرر أنه مذهب سيبوي                 )  اهللا  ( 
مجهور البصريني أنّ أعرف املعارف هو الضمري، ومنهم من نسب إليه أنه اختار العلَم، وما               

تعاىل، بل ذكر السيوطي          )  اهللا  ( إنّ أعرف املعارف اسم           :  مر بنا من ذكر أنّ سيبويه قال          
، وحينما    ) ٣( اختلفوا يف بقية املعارف        أعرف املعارف، مث) اهللا(إمجاع النحويني على أنّ اسم 

))ويستثىن اسم اهللا((: عدد اآلراء يف أعرف املعارف، قال
وذكر الصبان أنّ اخلالف يف غري . )٤(

، حيث –اهللا أعلم ا  –مث ذكر ابن عادل قصةً . )٥(غري اسم اهللا فهو أعرف املعارف إمجاعا
أى سيبويه يف املنام وسأله عن ر -مل يسمه  -حيث مل ينسبها ألحد، أو كتاب، أنّ أحدهم 

، وإذا جتاوزنا هذا           )٦(مصريه فذكر أنه وجد خريا بسبب جعله للفظ اجلاللة أعرف املعارف
مث ذكر . ، أعرف املعارف)٧(املنام فإنه مل يثبت على ذلك بل ذكر يف موضع آخر أنّ الضمري

، وللجمهور على )٨(لكأن أعرف املعارف ضمري املتكلم موافقًا البن ما -يف آخر الكتاب  -

                               
، وشرح املفصل البن يعيش ١/٤٩٤، واللباب يف علل البناء واإلعراب ١/١١٧شرح التسهيل البن مالك ) ١(

 ١/١٩٢، ومهع اهلوامع ٣/٥٦
، ومهع ١/١١٨، وشرح التسهيل ٢/١٣٦، شرح مجل الزجاجي البن عصفور ٥/٨٧شرح املفصل البن يعيش ) ٢(

 ١/١٩٢اهلوامع 
 ١/١٩١مهع اهلوامع ) ٣(
 ١/١٨٩مهع اهلوامع ) ٤(
 ١/١٥٩حاشية الصبان ) ٥(
 ١/١٣٨اللباب يف علوم الكتاب ) ٦(
 ٨/٧٣اللباب يف علوم الكتاب) ٧(
 ١/٧٧، املساعد ٢/٩١٠، ارتشاف الضرب ١/١١٦شرح التسهيل ) ٨(



  املوصولة؛ أم حرف؟) أل(أاسم : مساء األ: أوال
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))االشتراك عن وأبعد، املعارف أعرف املتكلم وضمري((: على ما ذكر السيوطي، قال
)١(.  

  :الترجيح
مييل الباحث كثريا إىل ترجيح ما ذهب إليه السيوطي يف أنّ النحويني قد أمجعوا ضمنا     

نه أمر بدهي      أ :  أعرف املعارف، ألسباب منها           )  اهللا  ( وإن مل يصرحوا، يف أنّ لفظ اجلاللة                
معروف ال حيتاج إىل تعريف، وألنه ال يقارن باهللا شيء من خلقه وألن جمرد املقارنة فيها                                   

  :إهانة له جل جالله، كما قال الشاعر
  إذا قيل إنّ السيف أمضى من العصا   أمل تر أنّ السيف ينـزل قدره

مييل إىل اعتبار أنّ  وإذا عدنا إىل األمساء األخرى اليت تصح املفاضلة بينها، فإنّ الباحث
ورمبا أقواها أنه ال      . الضمري أعرف املعارف، ألنّ أدلة وحجج من قالوا به أقوى وأكثر قبوال

  .يوصف، وال يوصف به

حرف؟ أمالموصولة؛ ) أل( أاسم  

  :يف قوله تعاىل) املغضوب(عند إعرابه  قال ابن عادل
)  ; < = > ? @ A B C ( ]٧: الفاحتة[  

) أل  (   يف   والصحيح   .  )  عليهم   غُضب   الذين     غري : ( موصولة، والتقدير         فيه )  أل  (   و ((  
)) حرف    ال   اسم   أا    املوصولة   

وقال يف موضع آخر، مفضال قول اجلمهور على قول                  .  ) ٢( 
التناقض قال                بقيته   املوصول     كون    اعتقد    أنه  :  الثاين     والوجه    (( :  الزخمشري، وفيه ما يشبه 

 من   مأخوذ     غري :  أي  ،  مستقلّ   موصول    اسم   املوصولة   )  أل  (   بل كذلك،      ، وليس   )  الذي   ( 
))امسا ال حرفًا املوصولة) أل( كون الدليل جهة من الراجح أنَّ علىشيء، 

)٣(.  

                               
 ١٨/٥٥اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ١/٢٢١اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ١/٣٧٣اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(



  املوصولة؛ أم حرف؟) أل(أاسم : مساء األ: أوال
٢١٣  

الصفة الصرحية عند النحاة يعنون ا؛ اسم الفاعل واسم املفعول والصفة املشبهة واسم       
، وجرى   )١(حرف الداخلة على اسم التفضيل أداة تعريف أي) أل(التفضيل واتفقوا على أن 

  :)٣(وانقسموا يف ذلك إىل أربعة مذاهب )٢(اخلالف يف الباقي
وتكون مبعىن ) اسم(معرفة موصولة ) أل(قال به سيبويه واجلمهور وهو أن : املذهب األول

  .)٥(ونسبه الزجاجي للكوفيني، وللبصريني يف بعض صوره. )٤(وفروعه) الذي(
، )٩(، والشلوبني)٨(، واختاره ابن يعيش)٧(للمازين ، ونسب)٦(قال به األخفش: املذهب الثاين

  .تعريف، كهي يف الرجل والفرس، وليست موصولة حرف) أل(، وهو أنّ )٩(والشلوبني
أا حرف موصول ال اسم موصول، أو كما عرب عنه بعضهم باملوصول                    :  املذهب الثالث      

نسب له وقد تعددت النقول عن املازين، فالرضي ي. احلريف، وهو مذهب املازين املشهور عنه
الرجل والفرس، أما املرادي؛ فنسب إليه                    :  القول أا حرف كما يف األمساء اجلامدة، حنو                   

  .)١٠(القول أا حرف موصول ال اسم موصول، ونسب له القول بأا اسم موصول
  .)١٢(، وقال به الزخمشري)١١(، وأخواته) الذي(أا منقوصة من : املذهب الرابع

                               
 ٧١مغين اللبيب ) ١(
  ٣/١٤٤شرح املفصل البن يعيش ) ٢(
 . الداخلة على الصفات املشتقة ذكر فيها ثالثة آراء) أل(، وأغلب من تكلم عن ٢٢٢اجلىن الداين : ينظر) ٣(
 ١/١١٥، وشرح األمشوين ٢٢٣اجلىن الداين ) ٤(
 ٤٥الالمات ) ٥(
، شرح األمشوين ٥/٢٢٧٣، وارتشاف الضرب ٢/١٩٩، املساعد ٢٢٢، واجلىن الداين ١/٨٤معاين القرآن ) ٦(

١/١١٥ 
 ١/٤٤٢التصريح ) ٧(
 ٣/١٤٤شرح املفصل ) ٨(
 ١/١١٦شرح األمشوين ) ٩(
، وشرح ٣/٩٣جب ، وشرح كافية ابن احلا٤٠، والالمات للزجاجي ٢/٢٦٥، و١/١٢٩األصول يف النحو ) ١٠(

 ١/٢٩١، ومهع اهلوامع ١/١١٥، وشرح األمشوين ٨٠، وأوضح املسالك ١/١٨٠مجل الزجاجي البن عصفور 
 ١٦٣، ورصف املباين )واللغات فيها )الذي(األصل يف (، باب ٢٩١األزهية : ينظر) ١١(
 ١٤٣املفصل ) ١٢(



  املوصولة؛ أم حرف؟) أل(أاسم : مساء األ: أوال
٢١٤  

  :األدلة واملناقشة
  :حاب املذهب األولاحتجاج أص

معىن معرفة موصولة عندهم، أا من قبيل املوصول املشترك الذي يطلق على املفرد                           
: هذا القائم كان معناه         :  وصلتها عندهم هي اسم الفاعل أو اسم املفعول، فإذا قلت. وغريه

ما يعمل   هذا باب صار الفاعل فيه مبرتلة الذي فعل يف املعىن و          ((: هذا الذي قام، قال سيبويه
ا وعمل                            :  ، وذلك قولك      فيه  زيد الذي ضرب  لضارب زيدا، فصار يف معىن هذا  ا ا هذ

))عمله
يعين أنّ األلف والالم قد            (( :  وفسر أبو سعيد السريايف كالم سيبويه السابق بقوله       . )١(

))صارتا مبرتلة الذي، وصار اسم الفاعل املتصل به مبعىن الفعل
فاجلواب يف     (( :  وقال املربد. )٢(

القائم زيد، فتجعل األلف والالم يف معىن الذي، وصلتهما على معىن صلة                        :  ك أن تقول  ذل
))الذي قام زيد: ، فقلت) الذي(وإن شئت قلته بـ . . . . . الذي،

ويف صلتها بالصفة   . )٣(
قيل والصفات املشبهة، وليس بشيء، ألن الصفة                  . .  (( :  املشبهة خالف، قال ابن هشام           

ول بالفعل، وهلذا كانت الداخلة على اسم التفضيل ليست موصولة                      املشبهة للثبوت فال تؤ   
) باتفاق    (

ونسب الزجاجي هذا املذهب للكوفيني وعده مما انفردوا به، ولكنه أشرك                             .  ) ٤( 
( :  البصريني يف صورة منه، قال           ضارب وقائم      :  اعلم أنّ األمساء املشتقة من األفعال حنو                 (

ون األلف والالم، وجيعلوا مع األلف والالم                    وذاهب وما أشبه ذلك، يدخل عليها الكوفي            
فإن جعلنا القائم مبعىن الذي          (( :  ، إىل أن قال        )) . . مبرتلة الذي، ويصلوا مبا توصل به الذي

القائم أكرمت عمرا، فبنصب القائم بوقوع الفعل عليه، وعمرو بدل منه؛ ألنّ                              :  قام، قلنا    
وهذا الوجه الثاين يوافقهم             .  لقيام صلتها  أكرمت ال تكون صلة األلف والالم وقد جعلت ا         

))والوجه األول ينفرد به الكوفيون. عليه البصريون
)٥(.  

  :)٦(بعدة أمور منها) أل(واستدل اجلمهور على امسية 

                               
 ١/١٨١الكتاب ) ١(
 ٢/٣٧شرح كتاب سيبويه أليب سعيد السريايف ) ٢(
 ٣/٨٩املقتضب ) ٣(
 ٧١مغين اللبيب ) ٤(
 ٤٥الالمات ) ٥(
 ١/١١٥، شرح األمشوين ٣/١٤٤شرح املفصل البن يعيش ) ٦(



  املوصولة؛ أم حرف؟) أل(أاسم : مساء األ: أوال
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والضمري ال يعود إال على          .  قد أفلح املتقي ربه       :  عود الضمري عليها يف السعة، مثل           -١
  .)٣(واملمرور به زيد. )٢(الضاربها زيد هند: وكذلك. )١(األمساء

اسم الفاعل واملفعول معها، ولو كانت حرفًا                      -٢ ملنعت من    –كما يقال     –إعمال 
يبعده                          بالفعل كما  الوصف عن شبهه  ذلك، ألن احلروف خمتصة باألمساء فتبعد 

  .)٤(التصغري والوصف فال يعمل
  :)٥(دخوهلا على الفعل كما يف قول الشاعر -٣

  وال األصيل وال ذي الرأي واجلدل     ما أنت باحلكم الترضى حكومته
  :)٦(كما يف قول الشاعر اجلملة االمسيةدخوهلا على  -٤

  هلم دانت رقاب بين معد  من القوم الرسول اهللا منهم
ومثل هذا غلط      (( :  -على الفعل واالسم  ) أل(بعد أن مثّل لدخول  –قال الزجاجي 

متوهم أنه أصلٌ يعمل عليه، أو أنا مل              وخطأ ال يعبأ به، وإمنا حكيناه ليتجنب، ولئال يتوهم          
))نعرفه، أو أغفلناه

)٧(.  
، ولكن ذكر ابن مالك أنه جائز يف              ) ٨( هنا عند كثري من النحويني شاذ        )  أل  ( ودخول     

: ، ومل يعده من الضرورة إلمكان تغيريه بدون عناء، قال                         ) ٩( االختيار وفاقًا لبعض الكوفيني 
فإذ مل يفعلوا ذلك مع ((: إىل أن قال )). . . . .ورةوعندي أنّ مثل هذا غري خمصوص بالضر((

ر باالختيار وعدم االضطرار                    ) استطاعته ففي ذلك إشعا (
اخلالف مبين على         .  ) ١٠(  وهذا 

                               
 ١/١١٥، وشرح األمشوين ٣/١٤٤شرح املفصل البن يعيش ) ١(
 ٢٢٣اجلىن الداين ) ٢(
 شرح مغين اللبيب ) ٣(
 ٢/١٩٩، واملساعد ٧١مغين اللبيب : ينظر) ٤(
 ١/٣٢، وخزانة األدب ١/١١٦، وشرح األمشوين ١٦يف ديوانه، شرح شذور الذهب  ينسب للفرزدق وليس) ٥(
  ، ٣٦، ويف الالمات للزجاجي ٧٢غري معروف القائل من شواهد املغين ) ٦(

 هلم ذلّ القبائل من معد  وبالقوم الرسول اهللا منهم 
 ٣٦الالمات للزجاجي  )٧(
 ٢٢٣اجلىن الداين ) ٨(
 ٢٢٣اجلىن الداين ) ٩(
 ١/٢٠٢ح التسهيل شر) ١٠(



  املوصولة؛ أم حرف؟) أل(أاسم : مساء األ: أوال
٢١٦  

أنّ الضرورة عند النحاة ) الثاين(((: ورد البغدادي هذا مث قال. )١(االختالف يف معىن الضرورة
ر، إذ ما من ضرورة إال وميكن أن               النحاة ليس معناها أنه ال ميكن يف املوضع غري ما ذُك                  

))يعوض من لفظها غريه، وال ينكر هذا إال جاحد لضرورة العقل
: وذمها ابن هشام قائالً. )٢(

إنّ  :  القاهر    هذا من الضرورات املستقبحة عند احملققني، حىت قال اإلمام عبد              : قلت((: قائالً
))استعمال مثله خطأ بإمجاع، وما هذه سبيله، فال تعترض به

ابن هشام استدل به        ولكن. )٣(
يف عمله يف كل األزمنة، ألنه حلّ حمل الفعل ال لشبهه ) أل(يف عمل اسم الفاعل املقترن بـ 

فليس من باب وصلها باملشتق، وإمنا ذلك من باب حذف بعض أجزاء ((: وقال املالقي. )٤(به
)))امين اهللا(لكثرة االستعمال، كما فُعل ذلك يف ) الذي(أجزاء 

)٥(.  
الرجل الكرمي،       :  جاء الكرمي، يعين   : لصفة معها عن املوصوف، مثلاستحسان خلو ا -٥

فلوال أا اسم موصول قد اعتمدت الصفة عليه كما تعتمد على املوصوف لقبح                       
  .)٦(خلوها عن املوصوف

إعمال اسم الفاعل معها مبعىن املضي، فلوال أا موصولة واسم الفاعل معها يف تأويل  -٦
  .)٧(سم الفاعل مبعىن احلال واالستقبالالفعل لقبح حلاقها يف إعمال ا

  :احتجاج أصحاب املذهب الثاين
حرف تعريف؛ أنّ اسم الفاعل واسم              )  أل  ( بىن األخفش على قوله أن         

فإذا نصب ما بعدمها فعلى . )٨(املفعول ال يعمالن، ألنهما حينئذ ليسا مبعىن الفعل
وحكي   (( :  ول سيبويه  وقال أبو سعيد السريايف خمتارا ق       . فعلى التشبيه باملفعول به

إذا كان يف معىن الفعل املاضي، إمنا               ) هذا الضارب زيدا: (عن األخفش أنه قال

                               
 ٢٨٠شرح مغين اللبيب : ينظر يف اآلراء يف الضرورة إىل) ١(
 ١/٣٣خزانة األدب ) ٢(
 ١/١٧٠شرح اللمحة البدرية ) ٣(
 ٢/٩١شرح اللمحة البدرية ) ٤(
 ١٦٣رصف املباين ) ٥(
 ١/١٣٨توضيح املقاصد ) ٦(
 ١/١٣٨توضيح املقاصد ) ٧(
 ١/٣٩توضيح املقاصد ) ٨(



  املوصولة؛ أم حرف؟) أل(أاسم : مساء األ: أوال
٢١٧  

وليس على نصب املفعول الصحيح والقول        ) احلسن الوجه(ينصب كما ينصب 
))ما ذكرناه عن سيبويه؛ للحجة اليت ذكرناها

)١(.  
  

  :واحتجوا حلرفيتها بأمور منها
جاء الرجلُ، ولو كانت امسا ما              :  ، كما يتخطاها يف مثل      ) ٢( أنّ اإلعراب يتخطاها          -١

جاءين الضارب، يكون موضعها رفعا بأا فاعل فكان يؤدي إىل : ختطاها، فإذا قلت
: أن يكون للفعل الواحد فاعالن من غري تثنية أو عطف األلف والالم، وإذا قلت                                

ل ال يكون له    ضربت الكاتب يكون للفعل مفعوالن وذلك ال جيوز ألن هذا الفع                       
مررت بالضارب يكون حلرف اجلر جمروران                  :  أكثر من مفعول واحد، وإذا قلت            

ورد بأنها مع املشتق داخلة على الفعل تقديرا؛ ألنّ املشتق يف تقدير . )٣(وذلك حمال
املعرفة ال يعود عليها ضمري، وإمنا نقل اإلعراب        ) أل(الفعل، فيعود عليها ضمري، و 

  .)٤(كوا على صورة احلرفإىل ما بعدها ل
قد أفلح املتقي : أنّ قول من احتج المسيتها بأنه يعود إليها الضمري من الصلة، كما يف -٢

بل يعود إىل املوصوف احملذوف، ) أل(ربه، فإن الضمري يف احلقيقة ال يعود إىل نفس 
مررت بالرجل الضارب فالضمري يعود     : مررت بالضارب، فتقديره: ألنك إذا قلت

الرجل املوصوف احملذوف ألنه يف حكم املنطوق به، وتارة ميكن القول إنه يعود إىل 
ورآه ابن عصفور رأيا فاسدا، ألنه ال جيوز . )٥()الذي(إىل مدلول األلف والالم وهو 

: جيوز حذف املوصوف وإقامة الصفة مقامه إالّ إذا كانت الصفة خاصة، مثل                             
أو يتقدم ما      .  ة من صفة من يعقل   برجلٍ مهندس، ألنّ اهلندس      : مررت مبهندس؛ أي

                               
 ٥/٨٢، ومهع اهلوامع ٤/٨٠ويه أليب سعيد السريايف شرح كتاب سيب) ١(
 ١/١٨٠شرح مجل الزجاجي : نسب ابن عصفور هذه احلجة للمازين يف) ٢(
 ٣/١٤٤شرح املفصل البن يعيش ) ٣(
 ١/٤٤٢التصريح ) ٤(
 ٣/١٤٤شرح املفصل البن يعيش ) ٥(



  املوصولة؛ أم حرف؟) أل(أاسم : مساء األ: أوال
٢١٨  

ولو ماًء باردا، فحذف           : أال ماَء ولو باردا، يريد: يدلّ على املوصوف من نعته مثل
 .)١(للداللة

ورد أيضا بأن حلذف املوصوف مظان ال حيذف يف غريها إال لضرورة، وليس                
  :القول حبرفيتها من وجهني ابن مالك وضعف. )٢(هذا منها

ء مع      أنّ ذلك    :  األول     ل  ( لو جا ذ ال فرق بني تقدير                   )  أ التنكري، إ ز مع  املعرفة جلا
املوصوف منكرا وتقديره معرفًا، بل كان ذلك مع التنكري أوىل، ألنّ حذف املنكر أكثر 

  .من حذف املعرف
لو كانت املعرفة لكان حلاقها اسم الفاعل قادحا يف صحة عملها مع                    ) أل(أنّ : والثاين

به يوجب صحة    )  أل  ( واالستقبال، واألمر خبالف ذلك، فإنّ حلاق                   كونه مبعىن احلال   
وواضح أنّ ذلك ال يعين األخفش ألنه ال يعمل اسم                  .  ) ٣( عمله وإن كان ماضي املعىن    

  .الفاعل يف أي حال، ولو جاء بعده منصوب، فإنّ نصبه على التشبيه باملفعول به
وجيوز تقدمي معموله،هذا الوصف ميتنع  ويرده أنّ((: ورده ابن هشام بقوله
 )  k   l   m   n   o   p   q     (   8 عطف الفعل عليه، كقوله       

فالاليت أغرن      :  ، ألن التقدير      )  املغريات    ( على  )  أثرن   ( فعطف  ] ٤  -  ٣: العاديات    [
))فأثرن

)٤(.  
حرف تعريف، ألنه يبعد الوصف ا عن الفعل لكوا من                  )  أل  ( إنّ  : قال األخفش -٣

احلسن   :  ه مشبه باملفعول مثل      خواص االسم كالتصغري والوصف، فاملنصوب بعد               
مررت   :  ورد بأنّ املشبه إمنا يكون سببا، وهذا ينصب األجنيب أيضا يف مثل       . الوجه

إمنا هو مشبه إن كانت         :  بالضارب غالمه والضارب زيدا، ورد أصحاب األخفش  
  .)٥(للعهد ال إن كانت موصولة) أل(

                               
 . ، ونسب ابن عصفور هذا الرأي للمازين١/١٨٠شرح مجل الزجاجي ) ١(
 ١/٤٤١، والتصريح ٢٧٦، وشرح مغين اللبيب ١/١٣٨، وتوضيح املقاصد ٣/١٤٤رح املفصل البن يعيش ش) ٢(
 ١/٢٠٠شرح التسهيل ) ٣(
 ٢٠١ -  ٢٠٠/ ١شرح التسهيل البن مالك : ، وينظر١٤٨شرح شذور الذهب ) ٤(
 ٢/١٩٩املساعد ) ٥(



  املوصولة؛ أم حرف؟) أل(أاسم : مساء األ: أوال
٢١٩  

: ، فعالم عاد يف      )  املتقي ربه    قد أفلح    : (يف قوهلم) أل(إذا كان الضمري قد عاد على  -٤
هنا ) أل(مررت باألفضل أبوه، حيث : ، ويف مثل) أل(، حيث ال ) أفلح متقي ربه(

  .)١(جممع على حرفيتها كما سبق
املتقي؛ اسم موصول، فهل ما بعدها نكرة أم               :  على قوهلم يف مثل     )  أل  ( إذا كانت       -٥

يف النكرة، وإذا كان          فأين التنوين وهو واجب عندكم: معرفة؟ ، إذا قيل نكرة قيل
 .)٢(غري معرفة؟) أل(معرفة فمن أين جاء التعريف إذا كانت 

  
اسم املوصول معرفة، واختلفوا يف معرفه، فقال أبو علي الفارسي إنه تعرف بالعهد                     -٦

وذهب ابن عصفور إىل أنه تعرف باأللف والالم، وما فيه ألف                 . )٣(الذي يف الصلة
ومن أجل ذلك حكم أبو علي، على             .  ) ٤( الالم   والم فهو يف معىن ما فيه األلف و            

  :يف قول الشاعر) اُأللَى(يف ) أل(
  وكانوا اُأللَى أُعطي م وأمانع    أمل ترين بعد الذين تتابعوا

فيها مل يستقم، ألنه       )  أل  ( بالزيادة، معلالً ذلك بأنك إذا مل حتكم بزيادة 
األلف والالم،        أحدمها من جهة      :  يلزم من ذلك أن جيتمع يف االسم تعريفان               

أال ترى أنّ اتصال الصلة ا يوجب فيها               : واآلخر من اتصال الصلة ا؛ مث قال
إذا ) الضارب(يف ) أل(وإذا أخذنا برأي أيب علي هنا، كان معناه أنّ . )٥(التعريف

، )  ضارب  ( إذا قلنا إا اسم موصول قد اكتسبت التعريف من صلتها أي من                    
. فأيهما تعرف باآلخر؟         )  أل  ( يتعرف بـ    نكرة،  ) ضارب(ولكنهم يقولون إنّ 

وأصحابنا جعلوا املوصول        (( :  وقال أبو حيان    . )٦(وأيهما املعرفة، وأيهما النكرة؟

                               
 ١٠٠دراسات نقدية يف النحو العريب ) ١(
 ٩٩لعريب دراسات نقدية يف النحو ا) ٢(
 ٤٥١شرح األبيات املشكلة ) ٣(
 ٢/١٣٦شرح مجل الزجاجي ) ٤(
 ٤٥١شرح األبيات املشكلة ) ٥(
 ٢٧٧شرح املغين : ينظر) ٦(



  املوصولة؛ أم حرف؟) أل(أاسم : مساء األ: أوال
٢٢٠  
))من قبيل ما عرف بأل، فصار من املعرف بأل، وذلك على مذهب األخفش

)١(.  
جاء القائم، هو أا لو           :  حرف يف قولك     )  أل  ( وذكر الشلوبني أنّ الدليل على أنّ                -٧

انت امسا لكانت فاعالً واستحق قائم البناء، ألنه على هذا التقدير مهمل، ألنه                             ك 
ورد ابن مالك بأنّ مقتضى الدليل . )٢(صلة، والصلة ال يتسلط عليها عامل املوصول

أن يظهر عمل عامل املوصول يف آخر الصلة؛ ألنّ نسبتها منه كنسبة أجزاء املركب 
لة، واجلملة ال تتأثر بالعوامل، فلما كانت                منه، لكن منع من ذلك كون الصلة مج         

  .)٣(صلة األلف والالم غري مجلة جيء ا على مقتضى الدليل، لعدم املنع
  :احتجاج أصحاب املذهب الثالث

نعم الضارب، ونعم القائم، وغري : الدليل على صحة هذا التأويل أنك تقول: قال املازين
بئس ال يدخالن على الذي وأخواا، ودخوهلما نعم الذي عندك؛ ألنّ نعم و: جائز أن تقول

ورده ابن هشام . )٤(على القائم والضارب يدل على أنّ األلف والالم فيهما ليستا مبعىن الذي
ورمبا وصلت بظرف، أو مجلة امسية، أو فعلية    . وليس بشيء، ألا ال تؤول باملصدر((: بقوله

)) يف فعلها مضارع، وذلك دليل على أا ليست حرف تعر  
ويرده أا ال       (( :  وقال أيضا     .  ) ٥( 

))تؤول باملصدر، وأن الضمري يعود عليها
بل ميكن التأويل باملصدر ((: ورد الدماميين بقوله. )٦(

جاء الضارب، جاء ذو : باملصدر على أن يكون يف الكالم الواقعة فيه حذف فالتقدير يف مثل
))الضرب

ق أراد أن يتوسط بينهما، ولذلك ويبدو أن املازين ملا رأى تضارب أدلة كل فري. )٧(
إا اسم  : صه ومه إخل، قالوا: ولذلك نظائر، فإنه ملا تضاربت أدلة الفعل وأدلة االسم يف حنو

  .فعل

                               
 ٢/١١٦التذييل والتكميل ) ١(
 ١/١١٦، شرح األمشوين ١/٢٠٣شرح التسهيل البن مالك ) ٢(
 ١/١٣٩، وتوضيح املقاصد ١/٢٠٣شرح التسهيل ) ٣(
 ٤١- ٤٠جي الالمات للزجا) ٤(
 ٧١مغين اللبيب ) ٥(
 ١٤٨شرح شذور الذهب ) ٦(
 ٢٧٨شرح مغين اللبيب ) ٧(



  املوصولة؛ أم حرف؟) أل(أاسم : مساء األ: أوال
٢٢١  

  :احتجاج أصحاب املذهب الرابع
ودلل على رأيه        .  وقد علل الزخمشري حلذف الذال والياء بأن العرب أرادت التخفيف    

7    (   8 بقوله    6 بة   [   )   5  لتو ، وبقول        أي ك   ،  ] ٦٩:  ا لذين خاضوا ا
  :األخطل

  )١(قتال امللوك وفككا األغالال    أبين كليب، إنّ عمي اللذا
  :)٢(وبقول األشهب بن رميلة

  )٣(هم القوم كل القوم يا أم خالد  وإنّ الذي حانت بفلج دماؤهم
  .أي عمي اللذان، والذين حانت

اقل ما هو كالكلمة الواحدة وبأنّ املوصول مع صلته اليت هي مجلة بتقدير اسم مفرد، فتث
الذ   )  الذي   ( يف  :  جزأيها مجلة، فخفف املوصول تارة حبذف بعض حروفه، قالوا     دبكون أح

  .والذْ، مث اقتصروا منه باأللف والالم
بكماهلا للتعريف ال أن األلف           )  الذي   ( ألنّ   :  ورد عليه ابن احلاجب بأن ذلك فيه نظر     

وضع ) الذي(و ((: بذلك يف قوله) يعين الزخمشري(والالم على انفرادها للتعريف، وقد صرح 
)) وصلة 

بكماهلا وصلة للتعريف، وتكون األلف والالم وحدها                     )  الذي   ( فكيف تكون    .  ) ٤( 
للتعريف، مث ذكر ابن احلاجب أن سبب هذا الوهم أن هذا االسم يفيد التعريف كما يفيده        

ال نسبك اجلملة فتصري األلف والالم، وحكم ألفها حكم ألف الم التعريف وعند حذف الذ
مفردا فلما حكم حبذف الذال منها وياؤها ولفظها لفظ التعريف ومعناها معىن التعريف،                               

: والداخلة عليه اسم مفرد كالداخلة عليه حرف التعريف حكم بأنه حرف التعريف، مث قال
ال أنه     ، )  الذي   ( الضارب حرف التعريف مبعىن           :  األلف والالم يف قولك         : األوىل أن يقال((

                               
 ٣٨٧ديوان األخطل ) ١(
شاعر إسالمي خمضرم أدرك اجلاهلية واإلسالم، أسلم ومل تعرف له صحبة وال اجتماع بالنيب : ةلاألشهب بن رمي) ٢(

ورميلة اسم أمة وكانت أمة، أبوه هو ثور بن  صلى اهللا عليه وسلم أورده ابن حجر مع املخضرمني من اإلصابة،
 ٤٦٤أيب حارثة من بين شل من متيم، وكان األشهب يهاجي الفرزدق، اإلصابة 

، ضرائر الشعر البن ٣٣، املؤتلف واملختلف لآلمدي )). . . . . . إنّ األىل حانت ((، ٤/٥٥يف البيان والتبيني ) ٣(
 ١٠٩عصفور 

 ١٤٣املفصل ) ٤(



  املوصولة؛ أم حرف؟) أل(أاسم : مساء األ: أوال
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بكماله ال ينفصل بل      )  الذي   ( فحذف ذاله وياؤه وبقي حرف تعريفه، ألن                   )  الذي   ( كان   
))جبملته للتعريف

) الذي (الالم املوصولة غري الم : واألوىل أن نقول((: ورده الرضي بقوله. )١(
))زائدة، خبالف الالم املوصولة) الذي(، ألن الم 

)٢(.  
على وزن    )  لَذي  ( بويه وسائر البصريني،        على مذهب سي   )  الذي   ( وذكر اهلروي أن          

والدليل     .  وأنّ األلف والالم دخلتا عليها للتعريف         : وحنومها، إىل أن قال) شجِي(و ) عِسي(
الَّذي قام زيد، فهذا التشديد الذي يف الالم يدلّ على أن أصلها                            :  على ذلك أنك تقول       

فأدغمت الالم اليت جاءت مع  وأنّ األلف والالم دخلتا على حرف من نفس الكلمة،) لَذي(
  .)٣()لذي: (األلف يف الالم اليت يف قولك

  
املوصولة    )  أل  ( فقد اضطرب يف هذه املسألة حيث ذكر أن الصحيح يف            أما ابن عادل 

ا اسم ال حرف، فهو يقرر أوالً أا موصول                    نفًا اخلالف يف كوا امس               –أ  اًوقد مر آ
مث يصحح ثانيا كوا        -)  قول األخفش(تعريف  أو حرف) قول مجهور البصريني( موصوالً

على املذهب      موصوالً   اًامسا ال حرفا، مفضال مذهب سيبويه ومجهور البصريني يف كوا امس  
 الذين     غري :  والتقدير    ،  موصولة    فيه )  أل  ( و (( :  قال  .  للمازين الذي يقول إا موصول حريف              

)) رف ح   ال   اسم   أا    املوصولة   ) أل( يف والصحيح، عليهم غُضب
وقال يف موضع آخر،        .  ) ٤( 

 أنه: الثاين والوجه((: مفضال قول اجلمهور على قول الزخمشري، وفيه ما فيه من التناقض قال
، مستقلّ موصول اسم املوصولة) أل( بل، كذلك وليس، ) الذي( بقيته املوصول كون اعتقد

 ال  حرفًا    املوصولة     ) أل  (   كون    الدليل     جهة   من   الراجح      أنَّ    على ،  شيء من مأخوذ غري: أي
))امسا

، بغري مقتضى الدليل؛       )  اكوا امس    ( أن تصحيحه السابق        –هنا   -وظاهر كالمه . )٥(
  .واهللا أعلم بالصواب. املوصولة؛ حرف) أل(ألنه ذكر أن الراجح من جهة الدليل أن 

  

                               
 ١/٤٨٣يف شرح املفصل اإليضاح ) ١(
 ٣/٩٣شرح كافية ابن احلاجب ) ٢(
 ٢٩١األزهية يف علم احلروف ) ٣(
 ١/٢٢١اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(
 ١/٣٧٣اللباب يف علوم الكتاب ) ٥(



  ؟هل يعمل اسم الفاعل إذا كان مبعىن املاضي: مساء األ: أوال
٢٢٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هل يعمل اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي؟

  8: ولهيف ق) خمرج(به عند إعراقال ابن عادل 
 )  X  W  V  U  T( ]٧٢: البقرة[.  

 فإن .  الفاعل     باسم   احملل    منصوبة    موصولة  )  ما ( خربه، و) خمرج( و باالبتداء رفع اهللا(( 
 حكاية    هذه    أنّ  :  فاجلواب    .  والالم      باأللف  حملّى إال املاضي مبعىن يعمل ال الفاعل اسم: قيل

i   (   8   كقوله   ا وهذ    ماضٍ    غري   فيها   الفاعل     ماضية، واسم      حال   h  g

j( ]١٨: الكهف[((
)١(.  

 احلال والالم، ويشترط األلف فيه كان إن مطلقًا فعله عمل يعمل الفاعل سماو((: وقال

                               
 ٢/١٧٩اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
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))بينهما يفصل مل ما ختفيفًا إضافته فيه، وجيوز يكونا مل إذا واالعتماد االستقبال أو
)١(.  

ماضياَ أو حاالً أو        ) أل  ( نص بعض النحويني على اإلمجاع يف عمل اسم الفاعل مع                   
املسبوق باأللف والالم من أمساء الفاعلني، وما جرى جمرامها                           (( :  مستقبالً، قال ابن مالك        

) يعمل مطلقًا بإمجاع      (
وإمنا اخلالف يف رفع الفاعل             (( :  وأما ارد فقال ابن أيب الربيع               .  ) ٢( 

)) الظاهر ونصب املفعول به         
الوصف مبعىن     اشتراط االعتماد وكون          (( :  وقال ابن هشام       .  ) ٣( 

))احلال أو االستقبال إمنا هو للعمل يف املنصوب ال ملطلق العمل
وذكر املرادي أنّ مذهب . )٤(

بعض النحويني كابن جين، والشلوبني أنّ اسم الفاعل مبعىن املاضي، ال يرفع الظاهر، وذهب 
يب الربيع إنه وقال ابن أ. )٥(قوم إىل أنه يرفعه، وهو ظاهر كالم سيبويه، واختاره ابن عصفور

  .)٦(ال يرفع وال ينصب
  

وسبب اختالفهم يف عمل اسم الفاعل عمل            . فاالختالف حقيقةً يف اسم الفاعل ارد
، فاجلمهور يوجبوما معا، وبعض النحاة كالكسائي    )٧(فعله؛ هو مشاته للفعل لفظًا ومعىن

  .)٨(يكتفون باملشاة املعنوية

  :، وانقسموا إىل مذاهب)٩(فاعلواختلف النحويون حول عمل اسم ال

                               
 ١/٥٠١اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ١/٤٦٦شرح الكافية الشافية ) ٢(
 ١/٢٩٦امللخص ) ٣(
 ٦١٢مغين اللبيب ) ٤(
 ٢/١٢توضيح املقاصد ) ٥(
 ١/١٠١٠البسيط ) ٦(
 ٥/٨٢مهع اهلوامع ) ٧(
 ١/٤٦٧شرح الكافية الشافية ) ٨(
حمل اخلالف يف عمل اسم الفاعل يف رفعه الظاهر، ونصبه املفعول به، أما رفع اسم الفاعل الدال على املضي،  )٩(

أنه ال يعد من هذا : ١/٥٣١، وذكر ابن خروف يف شرح اجلمل ٣/٢٧٢التصريح . الضمري املستتر فجائز اتفاقًا
 . من فعل متعد) فاعل(الباب إال ما كان على وزن 
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جواز عمله مطلقًا، أي إن كان للماضي أو للحال أو لالستقبال؛ وهذا قول : املذهب األول
، وجوز ذلك الفخر         ) ١( الكسائي، وتبعه هشام بن معاوية الضرير، وابن مضاء، ومجاعة                          

  .)٢(الرازي إالّ أنه وصفه بغري األحسن
داللته على احلال أو االستقبال، وال يعمل إال معتمدا  يعمل عمل فعله بشرط: املذهب الثاين

  .)٣(على شيء، وهذا قول البصريني
يعمل عمل فعله بشرط داللته على احلال أو االستقبال، مطلقًا بدون                        :  املذهب الثالث      

  .)٤(االعتماد على شيء، وهو قول مجهور الكوفيني ومعهم األخفش
: وهذا قول الرماين ومجاعة منهم             )  أل  ( إذا كان مع        أنه ال يعمل ماضيا إال  : املذهب الرابع

  .)٦(ونسبه الرضي للمربد. )٥(أبو علي الفارسي

  :األدلة واملناقشة
  :استدل أصحاب املذهب األول مبا يأيت

j   ( 8  بقوله   -١  i  h  g (   ]  يدل    ،  ] ١٨:  الكهف فباسطٌ وصف
  ) .ذراعيه(على املاضي ونصب 

;   (8 وبقوله  -٢  :  9  8 يف قراءة نافع وابن           ،  ] ٩٦:  األنعام    [   ) 7 
املفعول  )١(حيث نصب اسم الفاعل املاضي )٧()جاعل(كثري وأيب عمرو وابن عامر، 

                               
، وشرح قطر ١/٥٦١، وشرح مجل الزجاجي البن عصفور ٣/٤٨٧، وشرح كافية ابن احلاجب ١/٥١٣املقتصد ) ١(

 ٢٧٢- ٣/٢٧١، والتصريح ٢٦٨قطر الندى 
 ٢٩/٤٨التفسري الكبري ) ٢(
 ٢/١٤ضيح املقاصد تو) ٣(
 ٢/١٤توضيح املقاصد ) ٤(
 ٣/٤٨٨شرح كافية ابن احلاجب ) ٥(
، ومل أجد أحدا نسبه إليه، وما يف املقتضب يناقضه، ٨/١٣٩، خزانة األدب ٣/٤٨٨شرح كافية ابن احلاجب ) ٦(

 ٢/١١٢املقتضب : ينظر
، ويف تقريب ٢/١٩٠قراء السبعة للفارسي ، احلجة لل١٤٦، واحلجة يف القراءات السبع البن خالويه ٢٦٣السبعة ) ٧(

) جاعل(بالنصب والباقون ) الليل(بفتح العني والالم من غري ألف ) وجعل(قرأ الكوفيون  ((، ١١١تقريب النشر 
ويف . ويلحظ أن الكوفيني يستشهدون هنا بغري قراءام. ))باخلفض) اليل(بألف وكسر العني ورفع الالم يف 
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هذا معطي زيد      :  ورأي السريايف يف مثل          .  املفعول الثاين، وهذا دليل على عمله                
إمنا نصب اسم الفاعل املفعول الثاين ضرورة                :  درمهًا؛ أنّ األجود هاهنا أن يقال                

، ألنه أضيف إىل املفعول األول، فاكتفى يف اإلعمال مبا         حيث مل ميكن اإلضافة إليه
يف اسم الفاعل مبعىن املاضي من معىن الفعل، وال جيوز اإلعمال من دون مثل هذه                     

ءة رد عليه إذ ال ضرورة يف القرآن، ورأي أيب علي                                 .  ) ٢( الضرورة      وهذه القرا
معطي  :  أنه قال   أنه منصوب بفعل مدلول عليه باسم الفاعل ك      )٣(الفارسي، ومجاعة

  :)٥(، كقول الشاعر)٤(درمها أي أعطاه درمها: وما أعطى؟ قال: زيد، قيل
خلصومة ضارع بك يزيد٦(وخمتبط مما تطيح الطوائح    لي(  

إنّ أبا علي ختلّص ذا التأويل من االضطرار إىل إعمال اسم الفاعل مبعىن : وقال الرضي
هذا ضارب زيد أمسِ وعمرا، إذ ال : وهلماملاضي، وقال عن رأي السريايف أنه يضعفه ق

 )٧(.ألن محل التابع على إعراب املتبوع الظاهر أوىل) عمرا(اضطرار هاهنا إىل نصب 
ونقل ابن مالك جتويز السريايف هلذه الصورة بأن يكون منصوبا باسم الفاعل؛ ألنه                                  

. ه مبا يقتضيه البد منهاكتسب باإلضافة إىل األول شبها مبصحوب األلف والالم وألنّ ارتباط
واالرتباط إما باإلضافة وإما بنصبه إياه، امتنعت اإلضافة ألنّ شيئًا واحدا ال يضاف إىل                                     

  .)٨(شيئني فيتعني االرتباط بنصبه إياه

                               
 . ))بغري ألف) وجعل الّيل سكنا: (زة والكسائيوقرأ عاصم ومح ((، ٢٦٣السبعة 

 . تدل على املضي) جاعل(على أن ) جعل(استدل بعض النحويني بقراءة ) ١(
 ٣/٤٨٧شرح كافية ابن احلاجب ) ٢(
 ٣/٨٣٤شرح املقدمة الكافية : منهم ابن احلاجب، انظر) ٣(
، ١/٥٦٣لزجاجي البن عصفور ، شرح مجل ا٣/٤٨٧، وشرح كافية ابن احلاجب ١٧٣اإليضاح العضدي ) ٤(

 ١/١٠٠٩والبسيط 
: لبيد بن ربيعة، وقيل شل بن حري، وقيل: احلارث بن يك، وقيل: اختلفوا يف اسم الشاعر، ففي الكتاب) ٥(

للمهلهل، وكثري مل ينسبه، ورجح عبد السالم هارون أنه لنهشل : ضرار بن شل، وقيل ملزرد بن ضرار، وقيل
 ١/١٧٣شرح كافية ابن احلاجب : ، وهامش١/٢٨٨الكتاب : با للترجيح، انظر هامشبن حري ومل يذكر سب

 ١/٨٠، شرح املفصل البن يعيش ١/٢٨٨الكتاب ) ٦(
 ٣/٤٨٧شرح كافية ابن احلاجب ) ٧(
 ١/١٠٠٨، البسيط ١/٤٦٧شرح الكافية الشافية : ، وينظر٣/٧٨شرح التسهيل ) ٨(
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أخذ درمهًا أمس، وجوز      : وجوز الوراق أن يكون االسم منصوبا بفعل مقدر، تقديره
اضي ملا كان قد بين على حركة ملا بينه وبني االسم               أن الفعل امل       –ورآه األجود   –كذلك 

من الشبه وجب أن يكون هلذا الشبه تأثري يف االسم، فجعل هذا يف املعىن جيوز أن يتعدى إىل 
  .)١(املفعول الثاين

: ونصب املفعول الثاين عند ابن احلاجب بفعل مقدر دلّ عليه اسم الفاعل، تقديره                             
ما قال الكسائي باسم الفاعل الذي قال عنه إنه ليس بالقوي       أعطاه درمهًا، وليس منصوبا ك

ألنه لو كان عامالً يف لغتهم لوقع عامالً يف املفعول األول وغريه مع كثرته، ومل يقع عامالً يف 
وتقدير الكسائي بأنّ ما قاله هو              ) ٢( مث قارن بني تقديره        .  مثل ذلك، فدلّ على أنه ال يعمل           

  .)٣(اعا، وما ذكره الكسائي حمتمل غري ثابتحمتمل وهو ثابت يف لغتهم إمج
يا رب صائمه لن يصومه، ويا رب            ((   –بعد انقضاء رمضان  –وسمع أعرايب يقول  -٣

))قائمه لن يقومه
)٤(.  

  .)٥(، فأعملوه يف اجلار وارور ))هذا مار بزيد أمس((: وبقول العرب -٤
م فاعل من غري الثالثي، وقد عمل   هذا معطي زيد درمها أمس، فمعطي اس: وبقوهلم -٥

  .)٦(، وهذا إمجاع) أمس(النصب يف املفعول الثاين وهو مبعىن املاضي بدليل 
وأنه ال يشترط أنّ يشبه اسم الفاعل الفعل لفظًا ومعىن بل يكفي باملشاة يف املعىن                         -٦

  .)٧(دون اللفظ
كاملضارع، فلم        إذا كان اسم الفاعل ال يعمل إال إذا دلّ على احلال أو االستقبال                       -٧

جاز أن جير وقد استقرت مشاته بالفعل وهال امتنع من اجلر، كما امتنع الفعل                            
  .)٨(املضارع من البناء عند استحقاقه لإلعراب ملشاته السم الفاعل

                               
 ٤١٩ – ٤١٨علل النحو ) ١(
 . ا مر قريبا هذا تقدير أيب علي الفارسييف الواقع كم) ٢(
 ٣/٨٣٤شرح املقدمة الكافية ) ٣(
 ١٨٠مغين اللبيب ) ٤(
 ١/١٠١٠، البسيط ٦/٧٧شرح املفصل البن يعيش ) ٥(
 ٣/٨٣٤شرح املقدمة الكافية ) ٦(
 ١/٥٦١شرح مجل الزجاجي البن عصفور ) ٧(
 ٤١٨علل النحو ) ٨(
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لفاعل         -٨ ا اسم  نّ  ا      –وأ زعمو رع            -كما  ملضا ا للفعل  للفظية  ا ته  يف  ) ١( عمل ملشا
 –املعىن، وهذا صحيح، ولكنه أيضا             احلركات والسكنات وعدد احلروف، ويف                   

تفاق     لثالثي مثل                 -با ا من  ملفعول  ا اسم  ا كان  ذ ل،        :  يعمل إ مضروب، ومقتو
ا ال جتري    أ إخل، مع     . .  كَذّاب، وقَتال، وضراب           :  ومكتوب، وأمثلة املبالغة مثل       

فإن قلتم يحمل هذا على اسم الفاعل من الثالثي؛ قيل لكم                   .  على الفعل املضارع    
حمل يف حال داللته على املاضي كذلكفَلال ي إنّ هذه : وقد قال ابن هشام. ؟ )٢(م

املشاة باحلركات والسكنات وعدد احلروف باطلة مبا قدمنا من عمل اسم املفعول 
 .)٣(وأمثلة املبالغة

  
، ليست مبعىن يبسط ألن البسط مل         )  باسط ذراعيه     : ( يف قوله تعاىل    )  باسط ( وأنّ     -٩

كاألكل مثالً بل هو بسط ذراعيه ونام فهو بسطٌ واحد فاسم                      يتكرر من الكلب      
الفاعل هنا لوصف حال الكلب ال أنّ ذلك تكرر منه، وعليه فباسط مبعىن املاضي                    

نصب     عيه    ( وقد  ا ر .  ذ ملعربني كعبد               )  ا من  ملعىن كثري  ا ا  كر هذ هر     وقد ذ لقا ا
الفعل ((: شي، قال الزرك)٦(، والزركشي، والسيوطي)٥(، والفخر الرازي)٤(اجلرجاين

الفعل يدل على التجدد واحلدوث، واالسم على االستقرار والثبوت، وال حيسن                          ((
j   ( :  وضع أحدمها موضع اآلخر، فمنه قوله تعاىل            i  h  g( 

مل يؤد الغرض؛ ألنه يؤذن مبزاولة الكلب البسط،                   ) يبسط: (لو قيل، ]١٨: الكهف[
، فـ           يتجدد له شيئًا بعد شيء بثبوت الصفة     )  باسطٌ ( وأنه  ) ) أشعر 

ويضيف   .  ) ٧( 
                               

ألن اسم الفاعل إمنا يعمل  –هذا ضارب زيدا أمس : يعين –ا مل جيز ذلك وإمن ((، ٨٤قال الزجاجي يف اجلمل ) ١(
عمل الفعل الذي ضارعه، وهو املستقبل، كما أنّ املستقبل أُعرب ملضارعته اسم الفاعل، وكل واحد حممول 

 . فالزمن عنده ماض أو مستقبل ))على صاحبه
 ١/٥٦٢شرح مجل الزجاجي البن عصفور ) ٢(
 . ، وصحح تعليل عمله كونه يف معىن فعل قد أشبه األمساء، وهو الفعل املضارع٢/٨٧البدرية شرح اللمحة ) ٣(
 ١٧٥دالئل اإلعجاز ) ٤(
 ٧٧-  ١٣/٧٦التفسري الكبري ) ٥(
 ٤٧٠اإلتقان يف علوم القرآن ) ٦(
 ٤/٤٤الربهان ) ٧(



  ضي؟هل يعمل اسم الفاعل إذا كان مبعىن املا: مساء األ: أوال
٢٢٩  

 مقال ملن يقول أنّ ذلك حكاية حال ماضية؛ سلمنا، فَلالباحث أنّ مما يؤيد هذا أن ي
( عبر عنها باملضارع يف نقلبهم بالنسبة للفتية أما الكلب فقيل                  ومها يف   )  باسطٌ : 

التقليب كان يتكرر يف الزمن                                لزمن املاضي، إالّ ألنّ  سياق واحد؟ وكلهم يف ا
، )  باسط ( يف موضع   )  يبسط ( سط فلم يكن يتكرر، ولذا مل حيسن           املاضي، أما الب    

عبر عنه باسم الفاعل وإن دلّ على الثبوت وأنّ البسط حدث من الكلب : وقد يقال
؛ إالّ أنّ املالزمة حتتاج إىل فعل، وهذا سبب عمله، واهللا                         ) ١( مرة واحدة والزمها          

  .أعلم
  :واحتج أصحاب املذهب الثاين مبا يأيت

  :)٢(عمل عمل فعله؛ بشروط) أل(اسم الفاعل جمردا من  إذا كان
  :بشرطني عدميني

. أالّ يصغر، خالفًا للكسائي فيهما ووافقه الفراء يف املصغر            : والثاينأالّ يوصف، : األول
  :وشرطني وجوديني

اعتماده على استفهام، أو نفي، أو خمرب عنه    : والثاين. كونه للحال، أو االستقبال: األول
  .موصوف، أو ذي حالأو 
  

  :وعلل اجلمهور ملنعهم عمل الدال على املضي، مبا يأيت
أنّ اسم الفاعل إمنا عمل ملشاته للفعل املضارع؛ وحيث إنّ فعل املضارع يدل على  -١

احلال أو االستقبال فإن اسم الفاعل إذا دلّ على املاضي فإنّ سبب إعماله ينعدم                              
أخرب أنّ الفعل قد وقع وانقطع فهو بغري تنوين                  فإذا   (( : قال سيبويه. لفقده للمشاة

رع يف                               املضا الفعل  ملضارع له، كما أشبهه  لفعل ا ألنه إمنا أُجري جمرى ا لبتة،  ا
))اإلعراب، فكل واحد منهما داخل على صاحبه

وقد فسر ابن عصفور مذهب     . )٣(
عليه بعد أن اعترض على من قال إنّ عمله بسبب شبهه بالفعل يف جريانه  –سيبويه 

                               
 ١٣/٧٧التفسري الكبري للرازي : ينظر) ١(
 ٣/٢٧١، والتصريح مبضمون التوضيح ٣/٧٢، وشرح التسهيل ٢٩٦ -٢٩٥امللخص ) ٢(
 ٤/١٤٨املقتضب : ، وينظر١/١٧١الكتاب ) ٣(



  هل يعمل اسم الفاعل إذا كان مبعىن املاضي؟: مساء األ: أوال
٢٣٠  

بأنّ سبب عمل اسم الفاعل عند سيبويه ألنه          -يف حركاته وسكناته وعدد حروفه 
يف معىن فعل قد أشبه األمساء، وأحسب أنّ هذا خمالف لظاهر كالم سيبويه يف مثل              

فمعناه وعمله مثل هذا يضرِب زيدا             .  هذا ضارب زيدا غدا        : وذلك قولك((: قوله
هذا  :  وتقول   .  ني وقوعه غري منقطع كان كذلك         فإذا حدثت عن فعلٍ يف ح         .  غدا  

وكان زيد      .  اهللا الساعةَ، فمعناه وعمله مثل هذا يضرب زيدا الساعةَ                ضارب عبد
ضاربا أباك، فإمنا حتدث أيضا عن اتصال فعلٍ يف حال وقوعه، وكان موافقًا زيدا،             

الفعل    فهذا جرى جمرى      .  كان يضرب أباك، ويوافق زيدا              : فمعناه وعمله كقولك
))املضارع يف العمل واملعىن منونا

فسيبويه هنا ويف مواضع أخرى من كتابه كان    . )١(
ينص على املشاة يف املعىن والعمل بني اسم الفاعل والفعل املضارع بالذات ال جمرد 

رأي مجهور البصريني يف هذه املسألة، وقد                    وافقه   وعليه فمذهب سيبويه      .  الفعل  
 .)٢(ليل ومل ينسبه إىل أحدصحح ابن هشام هذا التع

نّ قوله    -٢ j   ( 8    أ  i  h  g (   ]  لكهف ال حجة فيه    ،  ] ١٨:  ا
للكسائي ومن تابعه ألنه على إرادة حكاية احلال املاضية، واملعىن يبسط ذراعيه،                                

. )٣(باملاضيوقلبنامه: ال على احلال، ومل يقلباملضارع الد) ونقلبهم(بدليل قوله بعده 
معىن حكاية احلال أن تقدر نفسك، كأنك               :  ولهوفسر األندلسي حكاية احلال بق            

موجود يف ذلك الزمان، أو تقدر ذلك الزمان كأنه موجود اآلن، وال يريدون به أن   
دعنا من    : ( اللفظ الذي يف ذلك الزمان حمكي اآلن على ما تلفظ به، كما يف قوله                

وشبهه . أللفاظ، بل املقصود حبكاية احلال حكاية املعاين الكائنة حينئذ، ال ا) مترتان
=  (8 بعضهم بقوله   <  ;  : 8 بعد قوله ، ]١٥:القصص[ ) 8 9 

                               
 ١/١٦٤الكتاب ) ١(
 ٢/٨٧شرح اللمحة البدرية ) ٢(
، وشرح مجل ١/٦٤١، واإليضاح يف شرح املفصل ٢/٥٣٤، والتبيان يف إعراب القرآن ٢/٥٢١الكشاف  )٣(

 ٣/٢٧٢، والتصريح مبضمون التوضيح ٢/٨٨، شرح اللمحة البدرية ١/٥٦٢الزجاجي البن عصفور 



  هل يعمل اسم الفاعل إذا كان مبعىن املاضي؟: مساء األ: أوال
٢٣١  

)  3  2 1 0  /  . حيث جاء اسم اإلشارة        ،  ]  ١٥: القصص  [   ) - 
  .)١(وإن مل يكن هناك شيء يشار إليه، ألن القصد حكاية احلال املنقضية

ة لفظية                           -٣ ملشا ا رع، وهذه  ملضا ا للفعل  ته  لفاعل هو مشا ا اسم  أنّ سبب عمل 
عنوية فاللفظية هي أنّ ضاْرِب شات يضرِب؛ أي توافق باحلركات والسكنات             وم

، وأما املشاة املعنوية فإن الفعل املضارع يدل على احلال أو                           ) ٢( وعدد احلروف       
لتكتمل                             ل  الستقبا ا ل أو  حلا ا يضا على  عل أ لفا ا اسم  نّ يدل  ل فينبغي أ الستقبا ا

ا، وبني زيد يضرب               : املشاة، حيث إنه ال فرق بني أن يقال                 مرع ضارب زيد
  .)٣(عمرا

الذي يعملُ اسم الفاعل مبعىن املاضي، كالذي يسوي بني الفعل املاضي واملضارع،     -٤
  .)٤(وهذا ال يصح، فال يصح ما هو مبرتلته

أنّ األمساء ال أصل هلا يف العمل، فرجل وفرس ال يرفع وال ينصب، وإمنا العمل                                 -٥
اسم الفاعل الذي يشبه الفعل يف داللته على األزمنة الثالثة                   للفعل وما يشاه وهو

املاضي واحلال واالستقبال، ولكن ملا كان مشبها للفعل املضارع يف اللفظ واملعىن                     
  .)٥(عمل عند داللته على احلال واالستقبال الكتمال املشاة

) مشاته  ( ارعته أنّ الفعل املضارع إمنا أُعرب، واألصل يف األفعال أن تبىن كان ملض -٦
االسم ألنّ املضارع يكون آخره متغريا كاالسم املعرب، فلما كانت هذه العالقة                       
قوية بني االثنني عمل يف حال اكتمال املشاة بينهما، وال يكون ذلك إال إذا دلّ                       

  .اسم الفاعل على احلال أو االستقبال
عند اجلمهور؛ منصوبة ) ادرمه(هذا معطي زيد أمس درمها، فإنّ : أن استدالهلم مبثل -٧

لو كان جيوز أن     : القاهر اجلرجاين بفعل مقدر مدلول عليه باسم الفاعل، وقال عبد

                               
  ٢/٨٤البيان يف إعراب غريب القرآن : ، وينظر٣/٤٨٧شرح كافية ابن احلاجب ) ١(
التأنيث والتذكري والتثنية واجلمع بالواو والنون وباأللف والتاء،  ((، ١٧١زاد أبو علي الفارسي يف اإليضاح ص) ٢(

 . ))كما تلحق األفعال عالمة التثنية واجلمع
 ٤/١٤٩، ١١٨ – ٢/١١٧، واملقتضب ١/١٦٤الكتاب : ينظر) ٣(
 ٣/٧٥شرح التسهيل البن مالك ) ٤(
 ٢/٦٤٣، سر صناعة اإلعراب ٤١٧علل النحو ) ٥(



  هل يعمل اسم الفاعل إذا كان مبعىن املاضي؟: مساء األ: أوال
٢٣٢  

مررت اليوم برجلٍ معط          :  يعمل اسم الفاعل الذي مبعىن املاضي، لوجب أن يقال                  
إلضافة حنو                             ن يلزم ا ا درمهًا أمس، فينصب به ويرفع ال أ زيد معطي زيد    :  أبوه 

باسم الفاعل نفسه، حبجة أنه ال           وأوجب ابن عصفور أن يكون منصوباً         .)١(درمهًا
لثاين                           ا امسني مما ال خيلو أن جيعل  يسوغ إضمار يف باب ظننت، ألنّ ظن تطلب 
لباب،                                 ا ا  ر ال جيوز يف هذ القتصا ر فا اختصا ر أو حذف  قتصا ا حمذوفًا حذف 

ولكنه أشبه اسم الفاعل  واالختصار مبرتلة الثابت، فصح إعماله يف الثاين مبعىن املضي
  .)٢(مبعىن احلال واالستقبال يف طلبه السم بعده، فقام املضاف إليه مقام التنوين

ملبالغة ليس جلرياا جمرى الفعل بل ألنه قوي فيها معىن الفعل ملا                             -٨ أنّ عمل أمثلة ا
ونقل أبو     .  ) ٤( ألا للمبالغة من فعل متعد       :  وقال ابن خروف        . )٣(دلّت على املبالغة

حيان عن ابن طاهر، وابن خروف جتويزهم إعمال هذه األمثلة مبعىن املاضي وإن مل 
  .)٥(جيز ذلك يف اسم الفاعل، واستدال بالسماع والقياس

وأما اعتراضهم على جر اسم الفاعل وأن ذلك يناقض القول مبشاة الفعل املضارع  -٩
سم الفاعل فإن اجلواب هو كما امتنع بناء املضارع ملشاته ال )٦(وملاذا مل ميتنع جره

مل خيرج عن حكم االمسية، وألجل              –وإن أُجري جمرى الفعل            –أن اسم الفاعل       
كونه امسا جاز أن جير ما بعده، وألجل ما بينه وبني املضارع من الشبه، جاز أن                             

والفعل املضارع إذا اتصل بنون النسوة جاز رده إىل أصله وهو السكون                            . ينصب
ذلك يف قولك       هل  :  و لفعل                     ا ا عل و لفا ا نون  حكم  استوى  وهنا   ، نب يضر ات  ند

  .)٧(املضارع

                               
 ١/٦٤٠، اإليضاح يف شرح املفصل ١/٥١٩املقتصد ) ١(
 ١/٥٦٣شرح مجل الزجاجي ) ٢(
 ١/٤٩٠شرح املقرب البن النحاس ) ٣(
 ١/٥٥١شرح مجل الزجاجي ) ٤(
 ٢/٩٧شرح اللمحة البدرية ) ٥(
 . إذا اكتملت شروط عمل اسم الفاعل عمل فعله جاز إعماله، وجاز جره ملا بعده باإلضافة) ٦(
 ٥٠٧-  ١/٥٠٦، املقتصد ٤١٨علل النحو ) ٧(



  هل يعمل اسم الفاعل إذا كان مبعىن املاضي؟: مساء األ: أوال
٢٣٣  

، ال حجة فيه ألن اسم الفاعل مل يعمل يف             )  هذا مار بزيد أمس        : (أنّ قول العرب - ١٠
مفعولٍ صريح، وأما اجلار وارور فإنه جيري جمرى الظرف، والظروف يعمل فيها         

م؛ يعين ما يتوهم من معىن        ، وعن أيب علي أنه يعمل فيها الوه             ) ١( روائح األفعال        
  .)٢(الفعل

  :وعللوا الشتراط االعتماد مبا يأيت
    : احلمل على الغري، وذكر أنّ اخلليل كان يستقبح أن يقول    : مسى سيبويه االعتماد    -١

قائم زيد، على أنّ قائم مبتدأ وزيد خربه أو فاعله، إال إنْ قدرته على نية التقدمي                                    
سيبويه عليه أنّ العرب إذا مل ترد              رب زيدا عمرو، وبىن         ض:  والتأخري فيشبه قولك    

يقوم زيد، وقام زيد؛ قَبح، ألنه                :  التقدمي والتأخري وأرادوا أن جيعلوه فعالً كقولك         
 املعىن    هذا    يريدوا      مل  فإذا((: اسم ولذا احتاج اسم الفاعل أن يعتمد على شيء، قال

 قبح، ألنه      زيد وقام زيد يقوم كقوله فعالً لوهجيع أن وأرادوا) يعين التقدمي والتأخري(
 موصوف   على   جرى    صفةً  كان إذا الفعل جمرى جيري أن عندهم حسن وإمنا. اسم

 يكون   حىت   ضارب    يف   مفعوالً    يكون    ال   أنه    فيه؛ كما     عمل   قد  اسم على جرى أو
 زيدا ضارب يكون وال زيدا ضارب وأنا زيدا ضارب هذا: فتقول غريه على حمموالً

))عمرا وضربت زيدا ضربت على
وفسر السريايف القبح الذي عناه سيبويه بأنه                 . )٣(

قائم الزيدان، وقائم الزيدون، رفعت                    :  فساد اللفظ ال فساد املعىن، ألنك إذا قلت      
ولو جاز    :  قال  .  قائم باالبتداء والزيدان فاعل من متام قائم، فيكون مبتدأ بغري خرب               

دريف صلته، وال يكون له خرب، يض: هذا جلاز أن ت ا، وزيدزيد ا إىل ضاربرب زيد
وقائل هذا حيتاج إىل برهان            :  قال . زعم أن الفاعل يسد مسد اخلرب )٤(والذي جييزه
  .)٥(على ما ادعاه

                               
 ٦/٧٧شرح املفصل البن يعيش ) ١(
 ٢/٨٨شرح اللمحة البدرية ) ٢(
 ٤/١٥٥املقتضب : نظر، وللمربد تعليل قريب من ذلك ؛ ي٢/١٢٧الكتاب ) ٣(
، والبسيط ١/٥٦٥، وشرح مجل الزجاجي البن عصفور ٦/٧٩اشرح املفصل البن يعيش : يقصد األخفش، ينظر) ٤(

 ١/٥٨٣والبسيط 
 ٢/٤٥٨شرح كتاب سيبويه ) ٥(
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: ذكر أبو علي الفارسي أنه سأل ابن السراج عن تفسري القبح يف كالم سيبويه؛ فقال -٢
اعل، أو مبتدأ وخرب، وليس هذا كواحد منهما،                  فعل وف   :  ألنّ الكالم على ضربني    

بفعلٍ يرتفع به فاعله، وال هو مبتدأ جييء بعده خربه، فمن أجل هذا                           ليس  ألنه   
ردت بذلك التأخري كان أحسن                  :  اخلروج عن حد الكالم؛ قَبح؛ مث قال                 فإذا أ

 عن قلت هذا غريب من الناحية التطبيقية ألنه يلزمك أن تسأل القائل أوالً. )١(كالم
  .)٢(نيته مث تقرر أنه خمطئ أو أن كالمه من أحسن الكالم، وكالمه هو هو

القاهر اجلرجاين الشتراط االعتماد أنّ أصل العمل للفعل وعمل اسم                          وعلل عبد    -٣
اعلم أنّ    (( :  الفاعل فرع له، والفرع أضعف من األصل فاحتاج إىل ما يقويه؛ قال                          

يقوى قوته                 الفعل، فال  الفاعل فرع على  تب                اسم  ا بعد مر الفروع  اتب  ألنّ مر
))فال يعمل اسم الفاعل عمل الفعل إال بعد أن يعتمد على شيء. األصول

)٣(.  
كيف نسوي بني اسم الفاعل املعتمد وغري املعتمد؟ ؛ هذا ال : وتساءل ابن أيب الربيع -٤

يصح من جهة النظر؛ ألن اسم الفاعل إذا اعتمد على ما يطلب الفعل كأدوات                            
النصب، وإذا مل يعتمد فَقَد هذه                      االستفهام قو     الفعل فعمل  بذلك جانب  ي فيه 

ألنّ اسم الفاعل إذا اعتمد قَوِي فيه جانب الفعل من حيث سيق                      (( :  القوة؛ قال      
لغريه، كما سيق الفعل لغريه، وأدوات االستفهام طالبة بالفعل، فإذا دخلت على                               

ا مل يعتمدا، وال دخل عليهما اسم الفاعل، أو اسم املفعول، قَوِي جانب الفعل، وإذ
ما يطلب بالفعل، فكيف يقاس ما مل يقْو فيه جانب الفعل على ما قَوِي؟ هذا ال                         

))يصح من جهة النظر
)٤(.  

وذكر ابن أيب الربيع أنه مل يثبت عمل اسم الفاعل يف السعة إال أن يكون قد اعتمد              -٥
، وال قياس، ومل يعتد          ال يؤيده مساع       -غري معتمد    -على شيء، فالقائل بعمله         

                               
 ١/٢٨١التعليقة ) ١(
فاعل سد مسد  واضح هنا أن احلسن والقبح متعلق بتأويل املعرب، وهذا فيه نظر ألن الذي يؤوله مبتدأ وما بعده) ٢(

اخلرب، وهو األخفش يعده وجها جائزا وليس قبيحا فقد أجاز يف هذا الوجهني معا، القول السابق والقول 
 . بالتقدمي والتأخري ؛ أي قول اخلليل وسيبويه، فهو قبيح عند اخلليل وسيبويه ومن وافقهما ال عند األخفش

 ٦/٧٨ش شرح املفصل البن يعي: ، وينظر٥٠٨/ ١املقتصد ) ٣(
 ١/٥٦٥شرح مجل الزجاجي البن عصفور: ، وينظر١/٢٩٦، وامللخص يف ضبط قوانني العربية ٢/١٠٠٠البسط ) ٤(
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فمن أعمله غري معتمد، فقد أعمله بغري             (( :  بالشعر ألنه عنده موضع ضرورة، قال             
مساع، وال قياس صحيح؛ ألنه قد ألغى من األوصاف ما هو مناسب، ومل يراعه يف          
الفرع، وحق الفرع أن يكون فيه أوصاف األصل املناسبة كلها، وإن مل يحافظ يف            

ون إثبات بالوهم ال بالتحقيق، فإن جاء شيء منه يف الشعر،               القياس على هذا، فيك
))فال عربة به، ألنّ الشعر موضع ضرورة

وذكر يف البسيط، أنه ال يعلم أحدا من . )١(
البصريني والكوفيني خالف يف هذا إالّ األخفش، والذي محله على هذا                     : النحويني

يع دليالً قويا ألنه موضع        الرأي ورود ذلك يف الشعر الذي ال يراه ابن أيب الرب                             
رأي لألخفش                         .  ) ٢( ضرورات     نه  أ لنحويني من  ا مبا ذكره بعض  وهذا مدفوع 
  .)٣(والكوفيني

وذكر الرضي؛ أنّ اسم الفاعل واسم املفعول يف أصل وضعهما مل يوضعا ليعمال                          -٦
عمل الفعل ألما وضعا للذات املتصلة باملصدر وهي ال تقتضي فاعالً وال مفعوالً،  

طَ لعملهما عمل الفعل أن يقويا باالعتماد على شيء؛ وخاصة األدوات اليت                فاشترِ
( :  تطلب فعالً، قال      اعلم أنّ امسي الفاعل واملفعول، مع مشاتهما للفعل لفظًا                     (

ًء كالفعل، ألنّ طلبهما هلما،                               ومعىن، ال جيوز أن يعمال يف الفاعل واملفعول ابتدا
ما وضعا على ما ذكرنا، للذات املتصلة            والعمل فيهما، على خالف وضعهما، أل

باملصدر، إما قائما ا كما يف اسم الفاعل، أو واقعا عليها كما يف اسم املفعول                             
والذات اليت حاهلا كذا، ال تقتضي ال فاعالً، وال مفعوالً، فاشترط للعمل إماتقويهما 

) مضروب( أو) رجل ضارب(بذكر ما وضعا حمتاجني إليه، وهو ما خيصهما، كـ 
))وإما وقوعهما بعد حرف هو بالفعل أوىل كحريف االستفهام والنفي. . . . . 

)٤(.  
  .ونلحظ على هذه التعليالت أا مأخوذة من كالم سيبويه فهي أشبه بالشرح له

: وذكر النحويون عدة أشياء يعتمد عليها اسم الفاعل، ولكن ابن مالك عد النداء مثل          

                               
 ٣/٩٩٥الكايف يف اإلفصاح ) ١(
 ٢/٩٩٩البسيط ) ٢(
، واملقاصد النحوية ١/٥١٢، والتصريح ٢/١٤، وتوضيح املقاصد ١/٢٧٤شرح التسهيل البن مالك : ينظر) ٣(

 ٢/٦ع ، مهع اهلوام١/٣٣٠
 ٤٨٦- ٣/٤٨٥شرح كافية ابن احلاجب ) ٤(
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واملسوغ    (( :  يعتمد عليه اسم الفاعل، واعترض عليه ابنه بدر الدين بقوله            يا طالعا جبالً، مما 
يا رجالً طالعا جبالً، وليس          :  إلعمال طالعا هنا هو اعتماده على موصوف حمذوف تقديره         

املسوغ االعتماد على حرف النداء، ألنه ليس كاالستفهام والنفي يف التقريب من الفعل ألن  
)) النداء من خواص األمساء            

وعد ابن هشام هذا سهوا من ابن مالك ألن النداء خمتص                       .  ) ١( 
  .)٢(باألمساء فكيف يقرب من الفعل

  :أما أصحاب املذهب الثالث، فاحتجوا ببعض النصوص، منها
l    ( 8 قوله   -١  k  j  i  h  g (   ]    يف قراءة من قرأ        ،  ] ١٤:  اإلنسان

فاعل وهو معمول      فجعل دانية مبتدأ وعليهم متعلقًا بدانية، وظالهلا                 )  دانية   ( برفع   
  .لدانية

  :وقول رجل من الطائيني -٢
  )٣(مقالة هليبٍ إذا الطري مرت  خبري بنو هلبٍ فال تك ملغيا

  :وقول زهري بن مسعود الضيب -٣
  )٤(يا ال: إذا الداعي املثوب قال  فخري حنن عند الناس منكم

ا، على أن يكون ضارب مبتدأ وزيد                     :  فجوز األخفش مثل       عمر زيد ضارب   فاعل سد
  .مسد اخلرب

) دانية   ( د عليه يف اآلية والبيت األول؛ بأن هناك تقدميا وتأخريا، فيحتمل أن تكون                   رو
وإذا دخل االحتمال     . ظالهلا دانية عليهم، والبيت كذلك: خربا مقدما وظالهلا مبتدأ تقديره

  .)٥(الدليل بطل االستشهاد به
نّ          وأما البيت الثاين؛ فقد أوله أبو علي                  ) حنن ( خرب لـ   )  خري ( وابن خروف على أ

. ) ٦( من ضمري املبتدأ احملذوف        ) خري(احملذوفة، أي حنن خري الناس منكم، فنحن تأكيد ملا يف 

                               
 ١٦١شرح ألفية ابن الناظم ) ١(
 ٣/٢٧٥التصريح ) ٢(
 ١/٣٢٩، واملقاصد النحوية ٢/٧، ومهع اهلوامع ٥١٢/ ١، التصريح ١/٢٧٣شرح التسهيل البن مالك ) ٣(
 ١/٣٣٠، واملقاصد النحوية ٢٨٩مغين اللبيب ) ٤(
 ٩٠، وشرح اللمحة البدرية ص ١/٥٦٥ور شرح مجل الزجاجي البن عصف: ينظر) ٥(
 ١/٣٣٢املقاصد النحوية ) ٦(
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ومنع ابن مالك أن تكون على نية التقدمي والتأخري، حبجة أنه يلزم يف ذلك الفصل مببتدأ بني          
قع بينهما مبتدأ، كما ال يقع بني         أفعل التفضيل ومن، ومها كمضاف ومضاف إليه، فال ي                    

على الفاعلية، ألنّ فاعل          )  خري ( مرتفعا بـ    )  حنن ( مضاف ومضاف إليه، وأجاز أن جيعل                
  .)١(الشيء كجزء منه

أن الذي محلهم على ذلك          :  ، فقد ذكر ابن مالك        وأما حجة أصحاب املذهب الرابع
مث ذكر  )٢(ره إالّ بالذي فعلمل يقد) أل(حني ذكر إعمال اسم الفاعل املقرون بـ  سيبويهأن 

اهللا أنت الضاربه، ألنك إمنا تريد                 أعبد  :  ومما ال يكون فيه إال الرفع قوله            (( :  أنّ سيبويه قال  
))وهذا ال جيري جمرى يفعل. معىن أنت الذي ضربه

)٣(.  
وعلل ذلك الرضي بأنّ اسم الفاعل ارد ملا مل يعمل مبعىن املاضي توسل إىل إعماله                             

ولعل ذلك ألنّ ارد من الالم، مل يكن يعمل مبعىن                    (( :  بإدخال األلف والالم، قال              مبعناه   
، بل هو    ) ٤( املاضي، فتوسل إىل إعماله مبعناه، بالالم، وإن مل يكن مع الالم اسم فاعل حقيقة    

ونقل ابن برهان الدهان ذلك أيضا، عن سيبويه، ومل . فعل يف صورة االسم كما تكرر ذكره
))بويه بذلكيصرح سي

)٥( .  دعلى هذا أنّ قصد سيبويه أنه إذا عمل مبعىن املاضي فاَألوىل                    ور
  .)٦(جواز عمله مبعىن احلال واالستقبال، إذ كان مع التجريد يعمل مبعنامها

  
إنّ كان ذلك صحيحا فإنّ الذي محلهم على هذا الرأي ليس أقوال سيبويه                           :  وأقول    

 –يعين سيبويه  –مث متادى ((: قال ابن مالك. ضارعفحسب بل تكراره لذلك دون أن ميثل مب
على مثل هذا يف مجيع الباب، ومل يتعرض للذي مبعىن املضارع؛ ألنه قد صح له العمل دون       

                               
 ١/٢٧٣شرح التسهيل ) ١(
 ٣/٧٦شرح التسهيل ) ٢(
 ١/١٣٠الكتاب ) ٣(
وليس . واضح هنا أن الرضي يوافق األخفش أن املنصوب بعد اسم الفاعل املقترن بأل هو على التشبيه باملفعول به) ٤(

 . وليس مفعوالً حقيقيا
 ٣/٤٨٨ية ابن احلاجب شرح كاف) ٥(
 ٣/٧٦، وشرح التسهيل البن مالك ٣/٤٨٨شرح كافية ابن احلاجب ) ٦(
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))األلف والالم فعمله عند اقترانه ما على معىن الذي أحق وأوىل، للعلة السابق ذكرها

)١(.  
  .أوىل) أي حال اقترانه بأل(ذ ورد على الرماين ومن تابعه بأن عمله حينئ

  :ومثال وروده ماضيا، قول امرئ القيس
  ياهلف هند إذ خطئن كاهال

  )٢(القاتلني امللك احلُالحال
قوله                    ل  حلا ا على  الً  ا د ه  د و ر و من  ¦ ( 8  و  ¥  ¤( 

  ].٣٥:األحزاب[
  :وقول جرير

  )٣(من خوف رحلة بني الظاعنني غدا     فبت واهلم تغشاين طــوارقه
  :روقول الشاع

وسؤدد ا مبجدمل القول والفعال  إذا كنت معني٤(فال تك إالّ ا(  
يعمل بكل األحوال داالً على املاضي          ) أل(ورأي اجلمهور أن اسم الفاعل املقترن بـ 

  :وعللوا لعمله مطلقًا بأمور منها. أو احلال أو االستقبال
  .)٥(أنّ عمله مطلقًا؛ لكونه يف احلقيقة فعالً -١
عىن الذي، واسم الفاعل املتصل ا مبعىن الفعل، فلما كان يف معىن مب) أل(أو أنّ  -٢

لفعل عمل عمله فهو اسم لفظًا وفعلٌ معىن وإمنا حول لفظ الفعل فيه إىل االسم ألنّ ا
األلف والالم ال جيوز دخوهلما على لفظ الفعل فكان الذي أوجب نقل لفظه حكم 

  .)٦(.الهأوجب إصالح اللفظ ومعىن الفعل باق على ح

                               
 ٣/٧٦شرح التسهيل ) ١(
مهع اهلوامع : ، وخيتلف ترتيب األبيات يف كتب النحو مع ترتيبها يف الديوان، ينظر١٥٠ديوان امرئ القيس ) ٢(

٥/٨٢ 
 مهومي تغشاها طوارقها من خوف روعة بني الظاعنني غداباتت : ، يف الديوان املطبوع١٥٨شرح ديوان جرير ) ٣(
 ٥/٨٣مهع اهلوامع ) ٤(
 ٣/٤٨٩شرح كافية ابن احلاجب ) ٥(
 ٦/٧٧شرح املفصل ) ٦(
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  .)١(أو أنه يعمل مطلقًا لوقوعه موقعا جيب تأويله بالفعل -٣
إنْ أُريد به املضي، أو ) ضرب(حالّ حمل ) ضارب(هذه موصولة و ) أل(أو ألنّ  -٤

)رِبض٢(إنْ أُريد غريه، والفعل يعمل يف مجيع احلاالت، فكذا ما حلّ حمله) ي(.  
منا       وخالف يف هذا األخفش؛ حيث قال إن املنصوب ب                     عد اسم الفاعل إ

أي على التشبيه باملفعول وليس على            )  هذا احلسن الوجه(ينتصب كما ينتصب 
وخالف فيه أيضا       .  ) ٣( معرفة كهي يف الرجل والفرس           )  أل  ( و  .  املفعول الصريح

عنده ليس   ) أل(املازين؛ إذ نقل عنه أنّ انتصاب املنصوب بعده بفعل مقدر، ألنّ 
  .)٤(المبوصول، فال يكون عنده فع

عن الذي وفروعه، وناب ) أل(إمنا عمل ذو الالم مطلقًا؛ ألنّ عمله بالنيابة؛ فنابت  -٥
بالذي مقام ما فاته ) أل(اسم الفاعل عن الفاعل املاضي فقام تأوله بالفعل مع تأول 

من الشبه اللفظي، كما قام لزوم التأنيث باأللف، وعدم النظري يف اجلمع مقام 
  .)٥(لصرفالسبب الثاين يف منع ا

بأن تكون ) أل(أنه جيب أن يقيد ذكر اقتران اسم الفاعل بـ : وذكر ابن هشام -٦
وأوجب أن . املعرفة) أل(موصولة، ألن القياس يقتضي عدم عمل اسم الفاعل مع 

ينص على النصب ال جمرد العمل ألنه يرى أن الصحيح أنه يعمل يف الفاعل ظاهرا 
  .)٦(أو مضمراَ على كل حال

مطلقًا بسبب حلوله حمل الفعل ال لشبهه به، والفعل ) أل(اسم الفاعل بـ أنّ عمل  -٧
والدليل على ذلك أنه رمبا صرح به يف مكانه كقول . يعمل يف األزمنة كلها

  :)٧(الفرزدق

                               
 ١/٥٥٦شرح األمشوين ) ١(
 . )جاء الضارب زيدا أمس أو اآلن أو غدا (، وقد مثّل بـ ٣/٢٦٩التصريح ) ٢(
 ١/٥٥٦مشوين ، وشرح األ٦/٧٧شرح املفصل البن يعيش ) ٣(
  ١/٥٥٦، وشرح األمشوين ٣/٤٨٩شرح كافية ابن احلاجب ) ٤(
 ٥/٨٢، مهع اهلوامع ٧٦-٣/٧٥شرح التسهيل البن مالك : ينظر) ٥(
 ٩٢شرح اللمحة البدرية ) ٦(
 . نسب يف كثري من كتب النحو للفرزدق وليس يف ديوانه املطبوع) ٧(



  هل يعمل اسم الفاعل إذا كان مبعىن املاضي؟: مساء األ: أوال
٢٤٠  

  )١(واجلدل الرأي ذي وال صيلاأل وال    ما أنت باحلكم الترضى حكومته 
لوجب احلكم ) أل(ال احمللى بـ وذكر ابن مالك، أنه لو مل يسمع عن العرب إعم -٨

جبوازه لألولوية اليت أشار إليها النحويون، فكيف وقد ثبت إعماله يف القرآن 
8 ، مث ساق أمثلة من القرآن وشعر العرب، مما ذُكر آنفًا، مثل قوله )٢(وغريه

  ].٣٥: األحزاب[ )¤ ¥ ¦ (
احلال ألنه مبرتلة الصفات  وانفرد ابن الطراوة؛ بالقول بأن اسم الفاعل ال يعمل إال مبعىن

كلها؛ فالصفات ترفع كما يرفع اسم الفاعل؛ ألا للحال، وإمنا اخلالف يف النصب، فاسم            
الفاعل ينصب باحلمل على الفعل، وما عدا اسم الفاعل من الصفات اليت تثىن، وجتمع،                               

  .)٣(وتذكّر، وتؤنث، تنصب بالتشبيه باسم الفاعل
يؤيد بشكل واضح مذهب اجلمهور يف أنّ           –أعاله  –ني يف النصني املنقول وابن عادل

اسم الفاعل ارد يعمل عمل فعله إذا دلّ على احلال أو االستقبال واعتمد على شيء مث إنه         
j i  (يؤول ما ظاهره خالف ذلك كقوله تعاىل  h  g (   ]  ١٨:  الكهف [ ،

اسم الفاعل ال يعمل        بأا حكاية حال ماضية كما أوهلا اجلمهور، ومن تأويله نراه يقرر أنّ       
مبعىن املاضي إال حملى باأللف والالم ألن هذا حمل اخلالف وإال فإنه عند اجلمهور كما سبق       

ويلحظ أنه مل يذكر الشرطني اآلخرين . وهذا ما ذكره يف النص الثاين. يعمل يف كل األزمنة
ا من النحويني                          -هنا   – قد أمهلهما    ومها عدم الوصف، وعدم التصغري، وقد رأينا كثري .

  .)٤(ولكنه ذكرمها يف مواضع أخرى
  :الترجيح

ا بني                                 النقلية والعقلية اليت ساقوها، أن هناك تكافؤ تبني من املناقشة السابقة واحلجج 
كما ذكر ابن أيب        –الفريقني، ولكنا إذا رجعنا إىل املعيار احلقيقي وهو االستعمال وجدنا                   

                               
، ١/٢٠١، وشرح التسهيل البن مالك ٥٦٣ – ١/٥٦٢ور ، وشرح مجل الزجاجي البن عصف٢/٥٢١اإلنصاف ) ١(

 ١/٣٢، وخزانة األدب ٢٢٢، واجلىن الداين ٢/٩١وشرح اللمحة البدرية 
 ٣/٧٦شرح التسهيل ) ٢(
 ٥٩، اإلفصاح ٢/٩٩٨، البسيط ٣/٩٨٩الكايف يف اإلفصاح ) ٣(
 ٧/١٧٨، ٦/١٧٧، ٥/١٦٨اللباب يف علوم الكتاب : ينظر) ٤(
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لربيع     ئي              –ا لكسا ا به  حتج  ا ما  أغلب  موضع                 أن  لشعر  ا و ؛  لشعر ا من  لكوفيون هو  ا و
وأما اآليات القرآنية فقد رأينا أا سهلة                  .  الضرورات، والضرورات ال يقوم تقعيد عليها                   

  .التأويل بال تعقيد
لذا فالباحث مييل إىل ترجيح رأي اجلمهور يف عمل اسم الفاعل ارد، وإىل رأي                                  

  .واهللا أعلم. مجهور البصريني يف اشتراط االعتماد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقام الفاعل؟  –مع وجوده  –هل يجوز إقامة غير المفعول 

  :يف قوله تعاىل) هلم(، عندما أعرب قال ابن عادل
 )  k j i h g f e d c b a( ]١١: البقرة.[ 



  مقام الفاعل؟ –مع وجوده  –هل جيوز إقامة غري املفعول : مساء األ: أوال
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 جيوز   واألخفش، إذ         الكوفيني  رأي يف إالَّ الفاعل مقام اقائم) هلم( يكون أن جيوز وال(( 
))وجوده مع به املفعول ريغ إقامة عندهم

)١(.  

، ووجد يف اجلملة مفعول به، وظرف، وجار                   ) ٢( عندما يحذف الفاعل ألي سبب         
مقام   -مع وجوده       -وجمرور، ومصدر، كلها أو بعضها، فهل جيوز إنابة غري املفعول به                           

  :)٣(إىل ثالثة مذاهب ذهبوااختلفت آراء النحويني يف هذه املسألة، و. الفاعل
مذهب الكوفيني وهو جواز إسناد فعل املفعول إىل غري املفعول به مع : ويلاملذهب األ

  .)٤(وجوده مطلقًا، سواء تأخر النائب عن املفعول به أو تقدم عليه
أنه إذا اجتمع املصدر والظرف               -ماعدا األخفش    -مذهب البصريني : املذهب الثاين

ضرب : الفاعل غريه، وميثلون له بنحو واجلار وارور، يف الفعل مع املفعول به؛ مل يقم مقام
  .)٥(زيد بالعصا يوم اجلمعة خلفَك ضربا شديدا

مذهب األخفش؛ وهو أن املفعول به إذا تقدم على املصدر أو الظرف    : املذهب الثالث
وإذا تأخر جاز إقامة غريه كما يقول   . أو اجلار وارور؛ ال يقام غريه؛ كما يقول البصريون

  .)٦(واضح أنه مذهب وسط بني املذهبنيو. الكوفيون
  

  األدلة واملناقشة
. )٧(١٤اجلاثية) ليجزى قوما مبا كانوا يكسبون: (احتج الكوفيون بقراءة أيب جعفر املدين

  .فأقام اجلار وارور مقام الفاعل؛ وترك قوما منصوبا على أنه مفعول به. )٧(١٤اجلاثية

                               
 ١/٣٤٩لكتاب اللباب يف علوم ا) ١(
، وشرح التسهيل ١/٥٤٥، وشرح مجل الزجاجي ١/١٥٧اللباب يف علل البناء واإلعراب : ينظر يف األسباب) ٢(

 ٢/١٢٤البن مالك 
 ٢/١٠١شرح ابن عقيل : ينظر) ٣(
 ٢/٢٦٥، مهع اهلوامع ٧٧ائتالف النصرة ) ٤(
 ٢/٢٦٥وامع ، ومهع اهل٧٧، وائتالف النصرة ١/٥٣٦شرح مجل الزجاجي البن عصفور ) ٥(
 ٢/٢٦٥مهع اهلوامع ) ٦(
 ١٧٣تقريب النشر ) ٧(
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٢٤٣  

. ) ١( ٨٨األنبياء     )  جي املؤمنني   وكذلك ن    : ( واحتجوا كذلك بقراءة ابن عامر وأيب بكر
  .أراد نجي النجاُء املؤمنني، فأقام املصدر مقام الفاعل فرفعه: قالوا

  :واحتجوا أيضا بقول جرير يف هجاء الفرزدق
  )٢(لسب بذلك اجلروِ الكالبا  ولو ولدت قُفَيرةُ جرو كلبٍ

  .ول بهفأقام اجلار وارور مقام الفاعل ونصب الكالب وهو املفع
  :)٣(وعليه قول الراجز

  ح يل من العدى نذيراأُتي
  به وقيـت الشر مستطريا

  :)٤(وقول الراجز اآلخر
هرب ي املنيبرضوإمنا ي  
ها بذكرٍ قلبمادام معني  

  :)٥(وقول رؤبة
  ملَ يعن بالعليـــاء إالّ سيدا
  وال شفى ذا الغي إال ذو اهلُدى

أيها شئت عند عدم املفعول به فكذلك جيوز عند وجوده قياسا  كما جاز إقامة: وقالوا
  .)٦(ألحدمها على اآلخر

واحتجوا كذلك بأن الظرف واجلار وارور يعمل فيهما الفعل وجيعالن مفعوالً به على 
السعة، فصارا كاملفعول به، وكما جاز أن جيعل املفعول به قائما مقام الفاعل فينبغي أن                                 

  .)٧(ء كذلكجتعل هذه األشيا
                               

 ٤٣٠السبعة ) ١(
  : ٦٤من قصيدته الشهرية الديوان  ليس يف ديوانه املطبوع وليس) ٢(

 وقويل إن أصبت لقد أصابا  أقلي اللوم عاذل والعتابا
 ١٦٣ع ، ونسبه حمقق شرح شذور الذهب لـ يزيد بن القعقا٢/١٢٨شرح التسهيل البن مالك ) ٣(
 ٢/١٢٨شرح التسهيل البن مالك بدون نسبة ) ٤(
 . مل يغن، بالغني: ، يف الديوان١٧٣ديوان رؤبة بن العجاج، مما نسب إليه أو إىل أبيه  –جمموع أشعار العرب ) ٥(
 ١/٢٨١، وشرح املقرب البن النحاس ٩٥أسرار العربية ) ٦(
 ٢٦٩التبيني ) ٧(
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والكوفيون نيابة غري املفعول به مع ) أي األخفش(وأجاز ((: واختار ابن مالك هذا، قال
)) وجوده، وبقوهلم أقول؛ إذ ال مانع من ذلك مع أنه وارد عن العرب                 

ومثّل بالقراءات        .  ) ١( 
ومل يفرق ابن مالك بني رأي الكوفيني ورأي األخفش كما هو واضح يف النقل                    . املذكورة

  .)٢(بق، وساوى بينهما يف شرح الكافيةالسا
إم أقاموا املفعول به مقامه ال غري، وبعض                  :  ومن شايعهم فقد قالوا        وأما البصريون       
  :أربعة وجوه؛ ألن املفعول الصحيح أشبه بالفاعل، من )٣(احملققني منهم؛ أوجبه

وارور  أنّ الفعل يصل إليه بنفسه، وال داللة يف الفعل عليه، خبالف الظرف واجلار -١
  .)٤(واملصدر

أنّ املفعول به شريك الفاعل يف حتقق الفعل؛ حيث إن الفاعل يوجد الفعل، واملفعول  -٢
أعطيت زيدا دينارا، فزيد هنا فاعلٌ يف املعىن، : وإذا قلت. )٥(به حيفظه؛ ألنه حمل له
 ضارب زيد عمرا، الفعل صادر من االثنني معا فكالمها: ألنه آخذ، ويف مثل

  .وليس هذا لغري املفعول الصحيح. )٦(ضارب ومضروب، أي اشتركا يف إجياد الفعل
  .الصحيح

طلعت الشمس ورخص السعر : أنّ املفعول يف املعىن قد جعل فاعالً يف اللفظ؛ مثل -٣
ومات زيد وهلك الزرع وجف الضرع، وهي يف املعىن مفعول به وليس كذلك 

  .)٧(بقية الفضالت
عنيت حباجتك، : صر فيه على املفعول ومل يذكر الفاعل، مثلأنّ من األفعال ما اقت -٤

ونفست املرأة، وجن الرجل، ومل يسند إال إىل مفعول به صحيح، وليس األمر 
  .)١(كذلك مع بقية الفضالت

                               
 ٢/١٢٨شرح التسهيل ) ١(
 ١/٢٧٢ية الشافية شرح الكاف) ٢(
 ١٦٠شرج شذور الذهب ) ٣(
 ١/١٥٩، اللباب يف علل البناء واإلعراب ٢٦٨التبيني ) ٤(
  ١/١٥٩، واللباب يف علل البناء واإلعراب ٢٦٩التبيني ) ٥(
 ١٦٠شرح شذور الذهب ) ٦(
 ١٦٠، شرح شذور الذهب ١/١٥٩، اللباب يف علل البناء واإلعراب ٢٦٩التبيني ) ٧(
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أعطيت زيدا درمها، فإنه إذا مل يسم : وقد يعترض الكويف بأنّ ما ذكر ينقضه مثل
قامه، على الرغم من أنّ زيدا أشبه بالفاعل ألنه هو اآلخذ يف الفاعل جاز أنْ تقيم الدرهم م

والرد على هذا أنهما يف هذه احلال متساويان، . احلقيقة، والدرهم مفعول به على احلقيقة
والفعل واصل إليهما على حد سواء، وقوة املفعول األول من طريق املعىن ال من جهة اللفظ، 

  .)٢(ضعيف، قد سوغه أمن اللبس ال غريومع هذا فرفع الدرهم جائز ولكنه 
ابن النحاس أنّ أدلة البصريني كثرية ال تسلم عند التحقيق، وامتدح                           اء الدين   وذكر

حجة شيخه ابن عمرون وأا أجود ما قيل فيها؛ حيث ذكر أن املفعول به هنا أوىل من غريه 
الصحيح مشاركة ال توجد بني                           ملفعول  ا لفاعل و ا إلنابة ألن بني  باقي         با الفاعل، وبني 

الفضالت، فكما أنه مع وجود الفاعل ال يقوم غريه مقامه، فكذلك مع وجود ما شاركه                                 
وذكر هلذه املشاركة صورة جيوز فيها أن جتعل                  .  هذه املشاركة ال يقوم غريه مقام الفاعل              

مرا،  ضارب زيد ع : الفاعل مفعوال مث املفعول فاعال فال يتغري املعىن، هذه الصورة هي قولك
ضارب عمرو زيدا،        :  مفعوال، مث تعكس فتقول       )  عمرا  ( فاعال يف اللفظ و       )  زيدا   ( فتجعل  
ا   ( فاعال و    )  عمرا  ( فتجعل   بقية                   )  زيد األمر كذلك مع  ملعىن، وليس  يتغري ا مفعوال، فال 

الفضالت، بل إا ال تنوب عن الفاعل إال بعد جعلها مفعوال به على السعة، وهذا جماز                               
  .)٣(صحيح مستغنٍ عن ذلكواملفعول به ال

  
وأما قياس الكوفيني إقامة أيٍ من الفضالت مقام الفاعل عند عدم وجود املفعول على                    
احلال اليت يكون فيها موجودا فهو قياس مع الفارق إذ فيه جتاهل ملكانة املفعول من الفاعل                    

  .اليت تؤكد أحقيته بالنيابة -كما مر  –والعالقة الوثيقة بينهما 
جلر يعمل فيهما الفعل وجيعالن مفعوالً ما على                       :  قوهلم  وأما     إنّ الظرف وحرف ا

فالرد عليه هو أنّ املفعول به أكثر هذه الفضالت شبها بالفاعل، . السعة، فصارا كاملفعول به
  .)٤(فإذا مل يوجد الفاعل ألي سبب، فإنّ أحق ما ينوب عنه أكثرها شبها به، وهو املفعول

                               
  ١/١٥٩، اللباب يف علل البناء واإلعراب ٢٦٩التبيني ) ١(
 ٢٦٩التبيني ) ٢(
 ١/٢٨١شرح املقرب ) ٣(
 ٢٦٩التبيني ) ٤(
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عد ذلك نقض أدلة الكوفيني؛ بتوجيهها حبيث ال يكون فيها حجة؛         وحاول البصريون ب
  :مبا يأيت
؛ بداللة )١(ليس مبنيا للمفعول) نجي(، فإنّ الفعل ) وكذلك نجي املؤمنني(أما قراءة  -١

الياء، وال يسكّن إال لضرورة وليس يف القرآن ضرورة، ولو كان كما                                  سكون 
) جنّي ( بين للمفعول على رأيهم، وإمنا أصل        يقولون لبين على الفتح ألنه فعل ماض م

بنونني واجليم مشددة فحذفت النون الثانية استثقاالً الجتماعهما، كما    ) ننجي(هو 
أي تتذكرون،       )  تذَكَّرون    : ( حذفت التاء اليت بعد حرف املضارعة يف قوله تعاىل                  

للمعلوم والفاعل مستكن  أي تتنزل، فيكون الفعل مبنيا) ترتَّلُ املالئكةُ: (وقوله تعاىل
) : ننجِي ( مؤيدا أا       ) ٢( ) نجي ( وقال ابن جماهد يف قراءة . مفعوله) املؤمنني(فيه، و 

ال جيوز هاهنا اإلدغام، ألنّ النون األوىل متحركة، والثانية ساكنة، والنون ال تدغم ((
ب وهي    يف اجليم، وإمنا خفيت ألا ساكنة خترج من اخلياشيم، فحذفت من الكتا               

ذلك ونقل تأييد      )٣(وأيد ابن الشجري.  ))يف اللفظ ثابتة، ومن قال مدغم فهو غلط
هد                جما بن  ا له  قا ملا  رسي  لفا ا علي  يب  وضعفها              .  أ ت  جيا لتخر ا ه  هذ كر  ذ وقد 

  .)٤(العكربي
ليجزي اخلري، فاخلري مفعول : فقد أولوها بأن التقدير) ليجزى: (وأما قراءة أيب جعفر -٢

  .)٥(جزيت زيدا خريا، وهذا إقامة مفعولٍ به صحيح مقام الفاعل: ولثان كأنك تق
  .)٦(وأما بيت جرير فهو عندهم ضرورة، بل عده ابن جين من أقبح الضرورة -٣

زعم ابن بابشاذ أن جرو كلب منادى والكالب منصوب                     (( :  وقال ابن مالك
))فقد أفسد اللفظ واملعىن: قال ابن خروف. بولدت

، وابن     ) ٨( ي وارتضى العكرب   . )٧(
                               

 ٢/٥١٩أمايل ابن الشجري ) ١(
 ٤٣٠السبعة يف القراءات ) ٢(
 ٢/٥١٨أمايل ابن الشجري ) ٣(
 ٢/٥٨٢التبيان يف إعراب القرآن : ينظر) ٤(
 ١/٢٨٢ ، وشرح املقرب البن النحاس٢٧٣التبيني ) ٥(
 ١/٣٩٧اخلصائص ) ٦(
 ٢/١٢٨شرح التسهيل ) ٧(
 ١/١٦١اللباب يف علل البناء واإلعراب ) ٨(



  مقام الفاعل؟ –مع وجوده  –هل جيوز إقامة غري املفعول : مساء األ: أوال
٢٤٧  

هذا التوجيه الذي أنكره ابن مالك، وابن خروف،                        ) ٢( ، والزبيدي      ) ١(وابن النحاس
جرو  ( وذكر ابن النحاس توجيها آخر، وهو أن يكون                     .  بديالً عن رأي الكوفيني         

وقد يكون    .  منصوبا على الذم      )  الكالب   ( ، ويكون     )  ولدت   ( مفعوالً لـ    )  كلب 
  .األخري أكثر قبوال لسالمة املعىن فيه

والضرورات حملها يف         .  ا الشواهد األخرى فهي تدخل يف الضرورة الشعرية                     وأم    -٤
  .الشعر

وال خيفى أن مثة فرقًا بني رأي الكوفيني والبصريني، فالبصريون والكوفيون مجيعا يرون              
والفرق بينهم أنّ البصريني           .  ) ٣( أفضلية املفعول به بالنيابة عن الفاعل يف حال عدم وجوده                      

ول الصحيح عن الفاعل، بينما جييز الكوفيون إنابة غريه من الفضالت مع         يوجبون إنابة املفع
  .وجوده، وإن كان هو أوىل من غريه

بال شك هو من املؤيدين لرأي البصريني يف وجوب إنابة املفعول به عند ابن عادل و
وجوده، وحذف الفاعل، سواء تقدم أو تأخر على الفضالت، ويعاب عليه أنه مل حيتج أو 

الختياره، وهو مثل بعض النحويني الذين ظنوا أنّ األخفش قد وافق الكوفيني يف هذه يعلل 
وشرط األخفش يف جواز إقامة ((: املسألة على كل حال، قال أبو حيان، نقالً عن ابن برهان

املصدر، وظرف الزمان مع وجود املفعول به، أن يتقدما على املفعول به؛ فإن تأخر مل 
))جيز

: واضطرب نقل األصحاب عن مذهب األخفش، فقال بعضهم((: النحاسوقال ابن . )٤(
أنّ املفعول : ونقل بعض املغاربة أنّ مذهب األخفش. هو كمذهب الكوفيني: بعضهم

املسرح مع غريه إذا اجتمعن، فإذا تقدم املفعول به املسرح عليهن ال يقام غريه، كما قال 
))جودهالبصريون، وإن تأخر عنهن جاز إقامة أيهن شئت مع و

وواضح هنا أنّ لألخفش . )٥(
رأيا مستقالً هو وسط بني الكوفيني والبصريني، ومر بنا آنفًا أنّ ابن مالك ممن ذكر أنّ 

  .األخفش يرى رأي الكوفيني

                               
 ١/٢٨٣شرح املقرب ) ١(
 ٧٨ائتالف النصرة ) ٢(
 ١/٢٧٩شرح املقرب ) ٣(
 ٢/٢٦٦مهع اهلوامع : ، وينظر٣/١٣٣٩ارتشاف الضرب ) ٤(
 ١/٢٨٠شرح املقرب ) ٥(



  عن الظرفية) دون(خروج : مساء األ: أوال
٢٤٨  

ومل يذكروا ملذهب األخفش احتجاجا ورمبا كان السبب اشتهار موافقته للكوفيني يف 
. حتجاجهم والرد على الكوفيني رد عليه أيضاكثري من املسائل النحوية فيكون احتجاجه ا

وإذا اجتهدنا يف التماس حجة له، فرمبا كان ذلك أنه يف غيبة الفاعل تتساوى مجيع الفضالت 
يف النيابة عنه مع أفضلية حمدودة للمفعول الصحيح تتقوى بتقدمه فيفضل مجيع الفضالت 

تجون يف اإلعمال أو عدمه؛ وتضعف إذا تأخر فيتساوى مع بقيتها، وبعض النحويني حي
  .واهللا أعلم. بالقرب من العامل أو البعد منه، كما يف باب االشتغال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عن الظرفية) دون(خروج 

  :يف قوله تعاىل) دون(عند إعرابه  قال ابن عادل
)  ³ ́ µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ 

Ç È ( ]٢٣: لبقرةا.[  

وزعم ) . من(وال تتصرف على املشهور إال باجلر بـ األمكنة،  ظروف من) دون(و (( 
: فقال    ١١:  اجلن  )  ذَلك    دونَ     ومنا  : ( تعاىل    قوله   ذلك    من   ، وجعل   األخفش أا متصرفة       

  :الشاعر قول يف خربا رفعه شذَّ مبين، وقد إىل إلضافته بين خربه، وإمنا) منا( و مبتدأ) دون(
ر أَلَمي تأَن قَد تيميقَيت حقح    تراشوب دح تاملَو تاملَوا وهوند  



  عن الظرفية) دون(خروج : مساء األ: أوال
٢٤٩  

))ومعىن لفظًا لإلضافة الَّزمةامل األمساء من وهو
)١(.  

قعد زيد دونَ : ، وهو للمكان، تقول)٢(من الظروف املبنية يف بعض األحوال) دون( 
: قال النحويني بعض أنوجاء يف لسان العرب . )٣(عمرو، أي يف مكان منخفض عن مكانه

تكون مبعىن قبل ومبعىن أمام ومبعىن وراء ومبعىن حتت ومبعىن فـوق  : معان تسعة) دونَ(ـ ل
ومبعىن الساقط من الناس وغريهم ومبعىن الشريف ومبعىن األمـر ومبعـىن الوعيـد ومبعـىن     

تـبىن إذا  ) بعد(و ) قبل(وهي كـ . )٥(ولكن الظرف منها ما دلّ على املكان. )٤(اإلغراء
وإن كان مبعـىن   .وتلزمها اإلضافة إذا كانت ظرفًا. اإلضافة لفظا ونوي معناهاقطعت عن 

تكون مبعىن على، وتكون مبعىن علَّ، ) دون: (وقال الفراء. بظرف تحقري ومسترذل، فليس
وتكون مبعىن بعد، وتكون مبعىن عند، وتكون إغراء، وتكون مبعىن أقلّ من ذا وأنقص من ذا، 

وعدها ابن عصفور من الظروف اليت ال تكون إال مضافة لفظًا . )٦(تكون خسيسا) دون(و 
  :وللنحاة فيها مذهبان. )٨(وهذا رأي الكوفيني. )٧(أو حمكوما هلا حبكم املضاف

يتصرف لكن بقلة، وهو        )  دون   ( ، أنّ    ) ١٠( واألخفش     ) ٩( مذهب الكوفيني     :  املذهب األول       
  .)١١(وتابعهم ابن مالك. مالزم لإلضافة
واستثىن   .  ) ١٢( ذهب سيبويه، ومجهور البصريني أا ال خترج عن الظرفية                  م :  املذهب الثاين      

                               
  ١/٤٣٦اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ذلك إذا أضيفت إىل مبين كما سيأيت يف رأي األخفش) ٢(
 ٣/٢٠٩مهع اهلوامع ) ٣(
 ١٣/١٦٥لسان العرب ) ٤(
 ٢/٦٧٣، شرح املقرب ٣/٢٨٩، ١/٤٠٩الكتاب ) ٥(
 ١٣/١٦٦لسان العرب ) ٦(
 ١/٢١٠املقرب ) ٧(
 ٢/٦٧١شرح املقرب ) ٨(
 ١/٥٢٧املساعد ) ٩(
 ٣/٢٠٩، ومهع اهلوامع ١/٢٤٢البحر احمليط ) ١٠(
 ٢/٢٣٤شرح التسهيل ) ١١(
 ٣/٢٠٩، ومهع اهلوامع ١/٥٢٧املساعد ) ١٢(



  عن الظرفية) دون(خروج : مساء األ: أوال
٢٥٠  

، وأنّ ذلك ال خيرجها عن           )  من ( كثري من املتأخرين من أتباع البصريني تصرفها جبرها بـ       
  .الظرفية

  :األدلة واملناقشة
  :بقلة؛ مبا يأيت) دون(استدل أصحاب املذهب األول على تصرف 

ومنا   : ( قوله تعاىل )٢(كذلك، وخرج عليه )١(را األخفشبأا قد تقع مبتدأ، وقد أع -١
مبتدأ وبين إلضافته إىل مبين، وأعرا كذلك ابن                   )  دون   : ( فقال  )  ومنا دون ذلك   (

؛ أي ومنا غري       )  غري ( مبعىن   -يف أحد قوليه       –  ) ٤(وقدرها السمني احلليب. )٣(هشام
  .الصاحلني؛ أي مبتدأ

  :)٥(وقد تقع خربا مرفوعا، كقول احلنفي -٢
  )٦(وباشرت حد املوت واملوت دونها    أمل تريا أين محيت حقيقيت

  :وتقع فاعلة، كقول ذي الرمة -٣
  )٧(وال خيتطيها الدهر إال خمُاطر  وغرباء حيمي دونها ما وراءها

االسم إذا كان يف معىن صفة أو حمل قوي إذا أسند إىل شيء أال ترى أنّ   ((: وقال الفراء
يقولون       ذا                             هو رجل دو     :  العرب  ، وينصبون إ ، فريفعون إذا أفردوا نك وهو رجلٌ دونٌ

))أضافوا
تأيت مرفوعة يعين متصرفة، وتأيت منصوبة مضافة أي ) دون(فالفراء هنا يثبت أنّ . )٨(

مثل ) دون(وقرر ابن مالك أوالً أنّ . أي ظرف مكان، ومل يوضح هل التصرف قليل أو كثري
أنّ األخفش يرى اطراد ذلك وقال إنّ ذلك                     يف ندور التجرد عن الظرفية مث رجح       ) حيث(

                               
 ٣/٢٠٩، ومهع اهلوامع ١/٢٤٢، والبحر احمليط ٢/٢٣٤شرح التسهيل البن مالك ) ١(
 . املطبوع فلعله يف كتاب آخر له مل يصل إلينا) معاين القرآن(غري موجودة يف كتابه ) ٢(
 ٨١شرح شذور الذهب ) ٣(
 ٦/٣٩٣الدر املصون ) ٤(
 ١/١٣٦ديوان احلماسة . موسى بن جابر احلنفي هو أحد شعراء بين حنيفة املكثرين شاعر إسالمي أدرك بين أمية) ٥(

١/١٣٦ 
 ١/١٣٩ديوان احلماسة أليب متام ) ٦(
 ٢/١٠٢٥ديوان ذي الرمة ) ٧(
 ١/١١٩معاين القرآن ) ٨(



  عن الظرفية) دون(خروج : مساء األ: أوال
٢٥١  

  .)١(أوىل بالصواب
  

  :ورد عليهم أصحاب املذهب الثاين مبا يلي
ليست واحدة؛ بل مها اثنتان واحدة ظرف غري متصرفة، واألخرى اسم                  ) دون(أن  -١

. . . . . . دونك ال يرتفع أبدا         (( :  مبعىن حقري أو حنوه وهي متصرفة؛ قال سيبويه         
هو دونٌ يف غري       :  دونك إذا جعلت األول اآلخر، ويقولون                    هو :  وإن شئت قلت    

)) اإلضافة أي هو دون القوم، وهذا ثوب دون، إذا كان رديئا                 
وقال أبو سعيد      .  ) ٢( 

أحدمها أن تكون    : يف معنيني) دون(وذكر سيبويه ((: السريايف موضحا كالم سيبويه
زيد دون : تشبيها، فيقال ظرفًا وال جيوز فيه غري ذلك، وإمنا يستعمل يف معىن املكان

فأن تكون مبعىن      )  دون   ( وأما املوضع اآلخر لـ          .  عمرو يف العلم والشرف وحنوه            
ثوب  :  هذا دونك، أي حقريك ومسترذلك، كما تقول                  :  حقري أو مسترذل، فيقال

وجائز أن يكون دون الذي يف املرتبة واملرتلة املستعمل ظرفا                  . دونٌ، إذا كان رديئا
الرفع، ألنك إذا جعلته يف مكان أسفل من مكانه على التمثيل                 حمموال على هذا يف

) ومها جيوز رفعهما على التنكري         :  صار مبرتله أسفل وحتت       (
وللزجاجي كالم      .  ) ٣( 

فأما   .  يكون امسا وظرفًا       )  دون   ( (( :  ، قال) دون(أوضح من كالم سيبويه يف تقسيم 
لدونٌ من الرجال، قال ابن إنه : كوا امسا فإذا أردت جهة الدناءة والضعة، كقولك

  :قيس الرقيات
  )٤(دون املكارم من نضاء يف       جتدها مل نسبتها ما وإذا

 يف إما الغاية عن التقصري تقتضي فهي كدون جلست كقولك ظرفا وكوا
))والبعد القرب يف أو املرتلة

)٥(.  
                               

 ٢/٢٣٤شرح التسهيل ) ١(
 ١/٤٠٩الكتاب ) ٢(
 )٥(هامش  ١/٤١٠الكتاب ) ٣(
 . لـ عبد الرمحن بن حسان ١/٣٨٧) الكامل(نسبه املربد يف ) ٤(
 ٣٦حروف املعاين والصفات ) ٥(



  عن الظرفية) دون(خروج : مساء األ: أوال
٢٥٢  

 فحني .  ) ١( بن النحاس كالم يتفق مع كالم السريايف السابق                 بهاء الدين     ول  
الظرفية ال    )  دون   ( ال تتصرف مطلقًا فهم يقصدون         )  دون(إنّ : يقول البصريون

  .األخرى
الظرفية،  ) دون(وحصر بعض مؤيدي البصريني من املتأخرين تصرف 

: ، وأنّ ذلك ال خيرجها عن الظرفية، قال ابن الناظم) من(جبواز جرها بـ 
قبل وبعد    ( ه حنو  ومنه ما ال خيرج عن الظرفية إال بدخول حرف اجلر علي       ((

عليهن فيحكم عليه بأنه غري متصرف ألنه        ) من(وعند حال دخول ) ولدن
مل خيرج عن الظرفية إال إىل حال شبيهة ا ألن اجلار وارور والظرف                             

)). . . .سياق يف التعليق باالستقرار
)٢(.  

ى عل )  دون   ( ميكن أن تؤول الشواهد اليت ساقها أصحاب املذهب األول حبيث تبقى     -٢
وأنا منا الصاحلون        ( (( :  ، قال ابن جين        )) ومنا دون ذلك       (( :  ظرفيتها ففي قوله تعاىل   

أي منا قوم دون ذلك فحذف املبتدأ وأقام الصفة اليت هي الظرف             ) ومنا دون ذلك
))مقامه

  .)٤(ومنا ما دون ذلك: وغريه جعل التقدير. )٣(
  .)٥(تتصرف فيها وبعضهم كالسمني احلليب حكم بالشذوذ يف تلك الشواهد اليت -٣
الظرفية    )  دون   ( قد حتمل    –كما مر من شرح السريايف لكالم سيبويه أعاله                –أنه    -٤

  .على غري الظرفية، واحلمل سائغ موجود يف كالم العرب
أنه مع مجهور البصريني يف  –يف صدر الكالم  - ابن عادلوواضح من كالم 

كاملتأخرين، وهو ) نم(كوا ظرف مكان غري متصرف إال أنه يستثين جرها بـ 
من األمساء املالزمة لإلضافة لفظًا ) دون(يرى يف شواهد تصرفها شذوذا، ويرى أنّ 

ومعىن، والبصريون جييزون أن تكون مضافة وغري مضافة، فكأنه يقف وسطًا بني 
  .الرأيني يف هذا

                               
 ٢/٦٧٣شرح املقرب البن النحاس احلليب ) ١(
 ١٠٨شرح ألفية ابن مالك ) ٢(
 ٦/٣٩٣، والدر املصون ٦٧٠مغين اللبيب : ، وينظر٢/٤٣٤اخلصائص ) ٣(
 ٣/٢٠٩امع ، ومهع اهلو٢/٢٣٤شرح التسهيل البن مالك ) ٤(
 ١/١٥٣الدر املصون ) ٥(



  )لعلّ(خلرب بعد نصب االسم وا: مساء األ: أوال
٢٥٣  

  :الترجيح
مكان   وجهني؛ وجه تكون فيه ظرف          )  دون   ( إنّ لـ    :  إذا أخذنا بالرأي الذي يقول           

مبعىن رديء أو مسترذل، فقد وصلنا إىل نتيجة                  متصرف، ووجه تكون فيه امسا عاديا              غري  
) دون   (   -بكالمهم    –فيها توفيق كبري بني الرأيني، فنقول إن البصريني كانوا يقصدون                         

وعليه فإنّ    .  بوجه عام بكل صورها   ) دون(الظرفية وحدها، والكوفيون كانوا يتحدثون عن 
فقط على رأي مؤيديهم    ) من(رف على قول البصريني أو تتصرف جبرها بـ الظرفية ال تتص

تتصرف بقلة فإن ذلك يتجه إىل                             غري  )  دون   ( من املتأخرين خاصة، وقول الكوفيني أا 
الظرفية اليت مبعىن مسترذل، أقول إذا نظرنا إىل هذا اخلالف ذا املنظار فال يتبقى يف احلقيقة     

  .خالف كبري بني املدرستني
  
  
  
  
  

  )لعّل(نصب االسم والخبر بعد 

  :يف قوله تعاىل) لعلكم(عند إعرابه قال ابن عادل 
)  l m n o p q r s t u v ( ]٢١: البقرة[.  

  :ا؛ قال يجر كثريةٌ، وقد لغات) لَعلّ( ويف(( 
  شرِمي أُمكُم أَنَّ بِشيٍء    علَينا فَضلَكُم اِهللا لَعلَّ

))الصحيح على مسنياال تنصب وال
)١(.  

                               
 ١/٤١٣اللباب يف علوم الكتاب ) ١(



  )لعلّ(نصب االسم واخلرب بعد : مساء األ: أوال
٢٥٤  

، ولكن ورد عن )١(وأخواا) إنّ(املشهور الذي جاءت به النصوص العربية، رفع أخبار 
بعض العرب نصوص جاءت على نصب االمسني، وقد انقسم النحويون حوهلا إىل مذاهب                    

  :)٢(منها
جاء   وأخواا تنصب املبتدأ وترفع اخلرب وما                 )  إنَّ  ( مذهب اجلمهور أنّ        :  املذهب األول       

  .خالف ذلك مما صح عن العرب فهو مؤول
وأخواا أي       )  إنَّ(مذهب بعض النحويني جتويز نصب املبتدأ واخلرب معا بعد : املذهب الثاين

إىل   ) ٤( ، وذهب ابن سالم       ) ٣( يف اخلمسة، ونسب إىل بعض أصحاب الفراء إجازته يف الستة          
وأخواا لغة قوم من          )  إنّ  ( نصب خرب   :  ) ٧( ، وابن السيد     )٦(، وقال يونس)٥(أا لغة لبين متيم

. ) ٩( ، وابن السيد البطليوسي، والسهيلي            ) ٨( وتابعهم من األندلسيني، ابن الطراوة                .  العرب   
  .وهؤالء ال يؤولون تلك النصوص الواردة

دون   )  إنّ(مذهب بعض النحويني جتويز نصب املبتدأ واخلرب ببعض أخوات : املذهب الثالث
) . لعلّ ( ، و   )  ليت ( و  )  كأنّ  ( يف  :  ) ١١(، وقيل)١٠()ليت(ك إال يف غريها، فالفراء ال جييز ذل

  ) .ليت(أجاز الكسائي ذلك يف : )١٢(وقيل
  

                               
 ٣/١٢٤٢ارتشاف الضرب ) ١(
 ٥/٢٧: قسمها أبو حيان يف التذييل والتكميل تقسيما آخر، ينظر) ٢(
 . ، واملقصود بالستة اعتبار أنّ حرفني يف حال كسر أو فتح مهزا٥/٢٦، والتذييل والتكميل ٤٥٨اجلىن الداين ) ٣(
هو أبو عبد اهللا حممد بن سالم البصري اجلمحي، أديب لغوي، إخباري راوية، قدم بغداد يف التسعني من عمره، ) ٤(

 ٤٧، السيوطي ٢١٦، األنباري ١٦٥ابن الندمي : انظر ترمجته يف. هـ ببغداد وقيل بالبصرة ٢٣١وتويف سنة 
 ٥٥، مغين اللبيب ١/٤٣٢، وشرح مجل الزجاجي البن عصفور ١/٧٨طبقات فحول الشعراء ) ٥(
 ١٠/٢٤٣خزانة األدب ) ٦(
 ٣٧٩، واجلىن الداين ٢/١٠شرح التسهيل البن مالك ) ٧(
 ٢/١٥٦، ومهع اهلوامع ٣٨٠، واجلىن الداين ٥/٢٧التذييل والتكميل ) ٨(
 ٣٤٣نتائج الفكر ) ٩(
 ٣٧٦، مغين اللبيب ١/٤٣٢شرح مجل الزجاجي البن عصفور ) ١٠(
 ٥/٢٦التذييل والتكميل ) ١١(
 ٣/١٢٤٢ارتشاف الضرب : ينظر) ١٢(



  )لعلّ(نصب االسم واخلرب بعد : مساء األ: أوال
٢٥٥  

  واملناقشة األدلة
الثاين والثالث ببعض ما وردت به الرويات من نصوص                                 استدل أصحاب املذهبني؛ 

  :عديدة، من ذلك
، حيث نصب    ) ١( ) ) إنّ قعر جهنم لسبعني خريفا   : ((. . . حديث أيب هريرة املرفوع -١

  ) .إنّ(، بعد ) لَسبعني(واخلرب ) قعر(االسم 
، وحكي    ) ٢(ليت القياس كلَّها أرجال: وحكي عن متيم نصب اجلزأين جاء يف أمثاهلم -٢

  .)٣(لعلَّ زيدا أخانا: ، فيقولون) لعل(عنهم أيضا نصبهما بعد 
  .)٤(ليت الدجاج مذحبا: وحكى الكسائي -٣
  :وقول الشاعر -٤

قفيزا  خبةً جروزا إنّ العجوز ٥(تأكل كـل ليلة(  
  :)٦(وقول عمر بن أيب ربيعة -٥

  )٧(خطاك خفافًا، إنّ حراسنا أُسدا    إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن
  :وقول العجاج -٦

  )٨(يا ليت أيام الصبا رواجعا
  إذ كنت يف وادي العقيق راتعا

  :)٩(وقول أيب خنيلة -٧
  )١(حمرفاقادمةً أو قلما   كأنّ أذنيه إذا تشوفا

                               
 . )لسبعون(، يف الكتاب املطبوع ١/١٠٥صحيح مسلم ) ١(
 )النبات(أيب حنيفة الدينوري يف كتابه  نقله عن ٢٣٥/ ١٠اخلزانة )٢(
 ٥/٢٧، التذييل والتكميل ٣/١٢٤٢ارتشاف الضرب ) ٣(
 ٥/٣٠التذييل والتكميل ) ٤(
 . القائل ، والبيت جمهول٢/١٥٦مهع اهلوامع ) ٥(
 . ينسب البيت يف بعض كتب النحو لعمر بن أيب ربيعة وهو قرشي، وليس يف ديوانه املطبوع) ٦(
 . ٣٨٠، واجلىن الداين ٥٥مغين اللبيب ) ٧(
 ٣٠٢، ٢٨، املفصل ١/٧٨طبقات فحول الشعراء ) ٨(
وذكر . ين يف وصف فرس، وقيل هو لـ حممد بن ذؤيب العما)هـ ١٤٥ت(أبو خنيلة هو يعمر بن حزن احلماين ) ٩(

 . ، أنه ليس من عمان، وإمنا مسي بذلك لصفرة فيه ألن يف أهل عمان صفرة٢/١٠٤٦وذكر املربد يف الكامل 



  )لعلّ(نصب االسم واخلرب بعد : مساء األ: أوال
٢٥٦  

  :وقول آخر -٨
  ال نرى فيه عريبا  ليت هذا الليل دهرا

  
ء مبين على أنّ              أمتىن، أو     :  ليت زيدا قائما؛ أي         :  مبعىن أمتىن، فقوله     )  ليت ( ورأي الفرا

  .)٢(متنيت زيدا قائما، أي يلمح معىن الفعل أو يضمنه معىن الفعل فيعمله عمله
كوفيني وذكر أم ينصبون ا          ، وخص به ال      )  ليت ( وخص املالقي نصب االمسني بـ    

ء بـ           )  ظن ( املبتدأ واخلرب كما ينصبون بـ            إنّ  :  ، وقال املالقي       )  متنيت ( ، وقدرها الفرا
  .)٣()إنّ(إنّ اخلرب حمذوف للعلم به؛ كما هو احلال يف خرب : الصحيح هنا أن يقال

اا يف   وأخو   )  إنّ  ( ومل يكتف السهيلي مبا ورد من نصوص للتجويز؛ بل قال بأنّ إعمال 
، ألا دخلت ملعان يف اجلملة فليس أحد االمسني أوىل بأن                      قوي يف القياس      االمسني مجيعا،      

  .)٤(تعمل فيه من اآلخر
  :ورد عليهم اجلمهور مبا يأيت

أنّ هذه النصوص وأمثاهلا مؤولة؛ إما على أا أحوال أو منصوبة بأفعال مضمرة، أو             -١
هذه احلروف إذا دل عليه دليل، ألا يف           حمذوفة األخبار وقد جوزوا حذف أخبار 

إلضمارك ما يكون مستقرا هلا وموضعا لو             (( :  قال سيبويه. )٥(األصل أخبار للمبتدأ
إنّ ماالً وإنّ ولدا وإنّ عددا، أي          : وذلك. أظهرته، وليس هذا املضمر بنفس املظهر

)) ) هلم ( إنّ هلم ماالً فالذي أضمرت           
ء أنّ حذف األخ              .  ) ٦(  بار هنا؛ إذا      وذكر الفرا

وحيكى أنّ  . لتعرف أنّ أحدمها خمالف لآلخر عند من يظنه غري خمالف) إنّ(كررت 
إنّ الذبابة : وتقديره: قال. إنّ الذبابة وإنّ الفارة: الذبابة الفارة؟ فقال: أعرابيا قيل له

                               
 ٢/٤٣٠، واخلصائص ٢/١٠٤٦الكامل ) ١(
 ٣٠٢املفصل ) ٢(
 ٢٩٨رصف املباين ) ٣(
 ٣٤٣نتائج الفكر ) ٤(
 ٢/١٥٧، ومهع اهلوامع ٥/٣٢، والتذييل والتكميل ٢٨املفصل ) ٥(
 . )هذا باب ما حيسن عليه السكوت يف هذه األحرف اخلمسة (، ٢/١٤١الكتاب ) ٦(



  )لعلّ(نصب االسم واخلرب بعد : مساء األ: أوال
٢٥٧  

  .)١(ذبابة والفارة فارة، ومعناها إنّ هذه خمالفة هلذه
  :ومثله قول الشاعر

  )٢(إنه: ك وقد كربت فقلت  قد عالويقلن شيب 
  .إنه قد كان ذلك: أي
  

؛ فقد ذكر النووي يف شرح صحيح           ))  إنّ قعر جهنم لسبعني خريفًا       (( أما حديث؛      
، وهو من كالم      )  لسبعني ( ، وورد يف أكثرها          )  لسبعون  (مسلم أنه ورد يف بعض النصوص 

) لسبعني : ( األصول والروايات          ووقع يف معظم      (( :  ، مث أول رواية النصب بقوله )٣(أيب هريرة
بالياء، وهو صحيح أيضا، إما على مذهب من حيذف املضاف ويبقي املضاف إليه على جره   

قعرت الشيء إذا بلغت          :  وأما على أنّ قعر جهنم مصدر، يقال. سري سبعني: فيكون التقدير
كائن يف  إنّ بلوغ قعر جهنم ل       :  قعره، ويكون سبعني ظرف زمان، وفيه خرب إنّ، والتقدير                       

)) سبعني خريفا، واخلريف السنة
األجود لسبعون على اخلرب، وبعضهم             (( :  وقال القرطيب      .  ) ٤( 

)) يرويه لسبعني؛ يتأول فيه الظرف، وفيه بعد     
: ، بقوله  )  سبعني( نصب   وعلل ابن مالك      .  ) ٥( 

))ألنّ االسم مصدر، وظروف الزمان خيرب ا عن املصادر كثريا((
)٦(.  

حاالن من ) خبةً جروزا(، و ) إنّ(خرب ) تأكل(مول على أنّ وأما قول الراجز؛ فمح

                               
 ٢/٤٧٠شرح كتاب سيبويه ) ١(
 ٢٩٨، ١١٩رصف املباين ) ٢(
: ، وهذا صحيح ألنه قال١٠/٣٤، >نص صاحب اخلزانة على أن هذا هو كالم أيب هريرة ال من كالم النيب ) ٣(

وهي (ذا مهما يف توثيق احلديث، ال يف توثيق اللغة، فقد يوحي قوله والذي نفس أيب هريرة بيده، وقد يكون ه
، >، أن أبا هريرة ليس فصيحا، ألنه يف اللغة ال فرق بني كالم الرسول >، ال من كالم النيب )زيادة من عنده

م، ألنه عريب أوىل باالحتجاج بكالمه من رؤبة والنابغة وأضرا) إذا ثبت عنه(وكالم أيب هريرة، ألن أبا هريرة 
 . فصيح

، وخزانة األدب ٧٤) البن مالك(فتاوى يف العربية : ، وينظر٢٩٨املنهاج بشرح صحيح مسلم بن احلجاج ) ٤(
١٠/٢٣٤  

هـ باالسكندرية، وهو ٦٥٦أبو العباس أمحد بن عمر بن إبراهيم ت :القرطيب هو، ١٠/٢٤٣خزانة األدب ) ٥(
 . ادث

 ٢/١٠شرح التسهيل ) ٦(



  )لعلّ(نصب االسم واخلرب بعد : مساء األ: أوال
٢٥٨  

وأما قول اآلخر فمحمول . )١(وال تكلف يف هذا التوجيه: ، قال ابن مالك) تأكل(فاعل 
كأنّ أذنيه إذا تشوفا خيلفان : منصوبان بفعل مضمر، والتقدير) قلما(و ) قادمة(على أنّ 

  )٢(إخل. . . ختال أذنيه: صلحه؛ بأن يقولويقال إنّ الرشيد أمر الشاعر بأن ي. قادمة
إنّ حراسنا يشبهون أسدا، أو كانوا : ، كأنه قال) إنّ حراسنا أسدا: (ويؤولون قوله

خاصة على ) ليت(وبعضهم يؤول مجيع النصوص اليت جاءت مع . )٣(أسدا أو تلقاهم أسدا
ن كان معرفة مل ، وإ)٤(مضمرة) كان(حذف اخلرب، وذلك املنصوب على أنه حال أو خرب 

عادت رواجع، وعاد دهرا، وعاد : مضمرة، وتقديره) كان(جيز فيه إال أن يكون خرب 
  .)٥(إخل. . . مذبحا، وحتكيان قادمة، وتلفيهم أسدا

  :وأما قول العجاج -٢
  ياليت أيام الصبا رواجعا

ذف ، بأنه وهم، إذ هو على ح) ليت(فقد رد ابن يعيش على من قال إنّ رواجعا خرب 
ياليت أيام الصىب رواجعا لنا أو أقبلت رواجعا ألنّ الشاعر مل يرد معىن : اخلرب، ألنّ التقدير

اخلرب وإمنا هو يف حال متنٍ لنفسه أو ملن حلّ عنده هذا احملل فلذلك ساغ احلذف لداللة هذا 
يني لو وواضح أنّ هذه الداللة اليت يتحدث عنها أحيانا بعض النحو. )٦()لنا(املعىن على 

ولوا أشاروا إىل أنه ينبغي . كانت واضحة جليةً، ما خفيت على كبار النحويني بله صغارهم
أن ينظر يف سبب قول الشعر، وسياقاته اللغوية واالجتماعية لكان هذا أجدر يف النقد وأقرب 

  .إىل املوضوعية
لنحويني     -٣ ا االمسني                      ) ٧( بعض  تنصب  حلروف  ا بأنّ هذه  ل  يقو ئي ممن  لكسا ا  دعي ،

واحلقيقة أنه من املؤولني ألنه جيعل االسم الثاين خربا لكان مضمرة، وخيص ذلك                            

                               
 ٢/١٠لتسهيل شرح ا) ١(
 ٢/١٠٤٦الكامل ) ٢(
 ٣٨٠، واجلىن الداين ٥٥مغين اللبيب ) ٣(
 ٣٨٠اجلىن الداين ) ٤(
 ٣١/ ٥التذييل والتكميل ) ٥(
 ٨/٨٤شرح املفصل البن يعيش ) ٦(
 ٣/١٢٤٢ارتشاف الضرب : ينظر) ٧(



  )لعلّ(نصب االسم واخلرب بعد : مساء األ: أوال
٢٥٩  

ويقوي ما : وقال ابن مالك بعدما ذكر توجيه الكسائي. )١(لكثرة وروده) ليت(بـ 
Â   (: كثريا، كقوله تعاىل) إنّ(و ) ليت(ذهب إليه إظهار كان بعد   Á  À

³ (، و]٢٧: احلاقة[ )  ² p (و ،]٧٣: النساء[ )±   o  n( ]النبأ :

à    ( و ،  ] ٢٩: النساء   [   )   M N O P   Q  (و ،]٤٠  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú( 
  :)٢(ومن الشعر، مثل قول الشاعر. إخل. .. ]٨٦:النساء[

  أو هزلت يف جدب عام أوال     يا ليتها كانت ألهلي إبال
  

ال ) يكون(و ) كان(واعترض على ذلك الرضي، بأنّ هذا التقدير ضعيف ألن 
لشهرة               يضمران إال فيم       استعملت فيها فتكون تلك ا اشتهر يف مواضعهما اليت  ا 

 -إنْ كان خريا  : ؛ أي) إنْ خريا فخري: (دليال على ذلك احلذف، ومثل له بقوهلم
) لو ( و  )  إنْ  ( واعترض كذلك ابن هشام بأنّ تقدم . )٣(فخري -أي األمر أو الشأن 

حمذور يف كون      وال   (( :  قال صاحب اخلزانة       .  ) ٤( الشرطيتني؛ شرط حلذف كان         
)) البيت من القليل     

، إذا كان مما حيفظ من شاذ                  :  وأقول    .  ) ٥(  ال بأس يف مثل هذا
د ذلك عند                                 ابن هشام؛ هو يف اعتما اعتراض  لعرب وال يقاس عليه، و كالم ا

  .الباحثني املتأخرين والقياس عليه، مث حيتجون عليه بأنه لغة لتميم أو غريها
وبني الفعل     ) ليت(رق بني عمل الفعل املضمن يف ورد الرضي على رأي الفراء بأنْ ف -٤

متضمنة معىن الفعل، خبالف أفعال القلوب، فإا أفعال                 ) ليت(إنّ ((: الصريح، قال
صرحية، فال تصل ذا التضمني الضعيف مرتبة نصب اجلزأين، بداللة كون مضموا 

))) ليت(مفعول فعل تضمنه 
)٦(.  

خطأه العلماء أمثال األصمعي وأيب عمرو بن                  واستشهدوا بقصة أيب خنيلة؛ عندما            -٥
                               

 ٨/٨٤شرح املفصل البن يعيش ) ١(
 ٣٤، ٩٧، ٦/٩٨ل البن يعيش ، وشرح املفص٣/٢٨٩قائله جمهول، من شواهد سيبويه ) ٢(
 ٤/٣٤٩شرح كافية ابن احلاجب ) ٣(
 ١٠/٢٣٤، وخزانة األدب ٣٧٦مغين اللبيب ) ٤(
 ١٠/٢٣٤خزانة األدب ) ٥(
 ٤/٣٥٠شرح كافية ابن احلاجب ) ٦(



  )لعلّ(نصب االسم واخلرب بعد : مساء األ: أوال
٢٦٠  

. ) ١( ولوال أنه غري فصيح ملا جاز هلما ذلك : قال ابن عصفور. العالء مبجلس الرشيد
ء          العلما با                       ) ٢( وقد حاول بعض  أ رها بدعوى أنّ  و إنكا لقصة أ التشكيك ذه ا

يف بن العالء مات قبل تويل الرشيد اخلالفة، ورد هذا بأنه قد حيصل ذلك                             عمرو  
وهذه   .  ) ٤( ال تصح ألنّ فيها تلحني عريب        :  وقال الشلوبني      .  ) ٣( جملسه قبل اخلالفة     

وقد يسقط . فال جمال لإلنكار ويبقى التأويل )٥(حجة واهية إلنكارها، فإا إذا ثبتت
وذكره ابن عصفور يف         .  ) ٦( يسقط هذا الشاهد لكثرة االضطراب يف رواياته وقائله  

  :ضرائر الشعر؛ على أنه
  إذا تشوفاكأنّ أذنيه 

  قادمتا أو قلما حمرفا
  

. )٧(هكذا أنشده الكوفيون، ونظّروا به. قادمتان أو قلمان حمرفان: يريد: قال
  .وإذا كان من الضرورات فقد سقط االحتجاج به

فإن كان خالف لغة قومه فهو قد : ويف رأي الباحث أنّ ختطئة الشاعر فيها تفصيل
أبو خنيلة من بين متيم فال وجه لتخطئته ألنّ هذه أخطأ بال شك؛ ففي هذه املسألة إذا كان 

لغتهم، وإن كان من غريهم ممن ال جييز ذلك فهو خمطئ والحن بال شك؛ فال يكفي أن 
وقد خطأ بعض العلماء من . خيالف الشاعر عامة لغة العرب، مث يقول قد قالت به قبيلة ما

  :ها مقدم؛ يف قول الفرزدقومثلَهم خرب) ليس(عملت عمل ) ما(، على أن ) مثلهم(نصب 
  هم بشرإذ هم قريش وإذ ما مثلَ  فأصبحوا قد أعاد اهللا نعمتهم 

  .)٨(، وإن ثبتت رواية النصب فعلى احلال) ما(ألنه متيمي؛ ومتيم ال تعمل 
                               

 ١/٤٣٣شرح مجل الزجاجي ) ١(
 ٢٥٥، مغين اللبيب ٥/٣٢التذييل والتكميل : ينظر) ٢(
 ١٠/٢٣٨خزانة األدب : ينظر) ٣(
 ٥/٣١التذييل والتكميل ) ٤(
 . ))إخل. . . . . فعلم القوم كلهم أنه قد حلن ((: ، قال املربد٢/١٠٤٦الكامل ) ٥(
 ٢٥٥مغين اللبيب : ينظر) ٦(
 ١٠٨ضرائر الشعر ) ٧(
، وشرح كتاب سيبويه للسريايف ٥٥، واالنتصار لسيبويه على املربد )١(اهلامش رقم : ، وينظر١/٦٠الكتاب ) ٨(



  )لعلّ(نصب االسم واخلرب بعد : مساء األ: أوال
٢٦١  

ال تنصب االمسني، ويعين هذا أنه مع مجهور البصريني                ) لعل(أنّ  ابن عادلوصحح 
: حروفًا تنصب املبتدأ وترفع اخلرب، واختذ أسلوب التقرير بقوله وأخواا) إنّ(الذين يرون أنّ 

  . ))وال تنصب االمسني على الصحيح((

  الترجيح
وأخواا أو ببعضها؛ لغة لبعض العرب             ) إنّ(إذا ثبت أن جتويز نصب املبتدأ واخلرب بـ 

ون القافية     أما الشاعر فيختار ما يناسبه كأن تك            .  فعلى أي أساس خيتار املتكلم أو الشاعر              
فكيف يفضل ) يف السعة(منصوبة فينصب، وهذا أشبه بالضرورة منه باللغة، وأما غري الشاعر 

أحدمها على األخرى؛ ذلك ال يتصور إال إذا قصد معىن من املعاين وهذا بال شك يفتح باب 
آنفًا    التأويل وقد ذكر بعض العلماء أا لغة رؤبة، وقومه ولكن مر علينا بالشواهد املذكورة   

التأويل وأن                                   أحاديث وشعر لغري قوم رؤبة من قريش وغريها، مما يرجح يف نظري مسألة 
املتكلم أو الشاعر كان يقصد معىن من املعاين عندما نصب، ولو كان نصب االمسني لغةً                              

لكان أكثر قبوالً من مسألة جتويز الوجهني، ألنّ يف               -أي تنصب دائما  -خالصةً لقبيلة ما 
 مل اختار النصب؟       :  تار النصب قيل    اختيارا وتفضيالً؛ والنصب غري الرفع، فإذا اخ              التجويز 

مل اختار الرفع؟  وعلى فرض صحة كوا لغةً لقومٍ من                    :  وإذا اختار الرفع، قيل كذلك               
  .العرب؛ فليس هناك من داعٍ إىل التأويل بل يقال إا أخبار منصوبة على تلك اللغة

، ألنه    اختيار ابن عادل        لباحث يرجح رأي اجلمهور، وهو              وعلى ضوء ما سبق فإنّ ا       
ثبت أنّ ذلك لغة لبعض العرب فهي مما جيب أال يقاس عليه ألنّ القاعدة إمنا تبىن                               حىت لو  

على الكثري والغالب من كالم العرب، ال على القليل والنادر املختلف فيه أو مما ميكن تأويله      
( :  قال املربد     .  ، كأيب خنيلة بل لَحنوه       وقد غلّط بعض العلماء بعض من قال ا             فعلم القوم    (

ختال  :  قل :  أنه قد حلن، ومل يهتد أحد منهم إلصالح البيت إالّ الرشيد، فإنه قال له                       كلهم
)) والراجز وإن كان قد حلن فقد أحسن التشبيه ((: مث عقب املربد قائالً.  ))أذنيه إذا تشوفا

 )١ ( .
  .واهللا أعلم بالصواب

                               
 ٢٢٠-  ٢/٢١٩شرح كافية ابن احلاجب للرضي ، و١/٣٢٩

 ٢/١٠٤٦الكامل ) ١(



  ما العامل يف املضاف إليه؟: مساء األ: أوال
٢٦٢  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ما العامل في المضاف إليه؟

  :يف قوله تعاىل) اهللا(عند إعرابه لفظ اجلاللة  قال ابن عادل
  ].١: الفاحتة[ ) $ # " !  (

 حرف   أو    املضاف     إليه    املضاف     يف   امل عال    وهل  .  إليه   مضاف) اهللا بسم( يف) اهللا( و(( 
))أوسطها خريها؛ أقوال ثالثة؟ اإلضافة معىن ر، أواملقد اجلر

)١(.  

القصيد؛ هو كلمة      :  ضاف يف حنو   امل    بيت ) إليه فهو         )  بيت :  املضاف  كلمة  :  ، أما 
، هذا قول سيبويه وقيل العكس، وقول ثالث، أنه جيوز يف كل منهما كل منهما،  ) القصيد(

                               
 ١/١٣٦اللباب يف علوم الكتاب ) ١(



  ما العامل يف املضاف إليه؟: مساء األ: أوال
٢٦٣  
. ) ١( وصحح السيوطي األول ألنه هو الذي يضاف إىل الثاين، فيستفيد منه ختصيصا وغريه                          

  .ما العامل فيه؟ واملضاف إليه جمرور دائما، ف

  :وللنحاة يف هذه املسألة ثالثة مذاهب
، ) ٣( ، واملربد     ) ٢( أنّ العامل يف املضاف إليه هو املضاف، وهو مذهب سيبويه        : املذهب األول
، ) ٧( ، واحليدرة اليمين        ) ٦( ، وأبو الربكات األنباري    )٥(القاهر اجلرجاين ، وعبد)٤(وابن السراج

، وابن أيب  )١٢(، وابن الناظم)١١(، وابن مالك)١٠(لرضي، وا)٩(، وابن عصفور)٨(وابن احلاجب
  .، وكثري غريهم)١٤(، وابن هشام)١٣(الربيع

: غالم زيد، التقدير     : أنّ العامل يف املضاف إليه؛ هو احلرف املقدر، ففي حنو: املذهب الثاين
لزيد ذه الالم املقدرة، وهذا مذهب الزجاج. غالم ١٦( ، وابن الباذش        )١٥(فزيد هنا جمرور ( ،

  .)٢(، وابن يعيش)١(، والعكربي)١٧(والزخمشري
                               

 ٤/٢٦٥مهع اهلوامع ) ١(
 ٤٢٠-١/٤١٩الكتاب ) ٢(
 ٤/١٤٣املقتضب ) ٣(
 ١/٤٠٨األصول يف النحو ) ٤(
 ٢٥١، وتوجيه اللمع ٢/٨٧١املقتصد ) ٥(
  ٢٧٩أسرار العربية  )٦(
 ١/٥٨٦كشف املشكل ) ٧(
  ١/٤٠١اإليضاح يف شرح املفصل ) ٨(
 ٢/٧٣شرح مجل الزجاجي ) ٩(
 ٢/٢٣٣، و١/٦٦شرح كافية ابن احلاجب ) ١٠(
 ١/٤٠٥شرح الكافية الشافية ) ١١(
 ١٤٥شرح ألفية ابن مالك ) ١٢(
 ٨٨٦البسيط ) ١٣(
 ٣/٩٩، التصريح ١٤٢، اجلامع الصغري يف النحو ٣/٨٤أوضح املسالك ) ١٤(
، ))العامل معىن الالم: وقال الزجاج(( ٢/٣٢٩، املساعد ٤/٢٦٥، مهع اهلوامع ٦ ما ينصرف وما ال ينصرف) ١٥(

 ١/٤٨٨، شرح األمشوين ٣/٩٩، والتصريح ٤/١٧٩٩وارتشاف الضرب 
 ٣/١٠٠التصريح ) ١٦(
 ١/٤٠١، واإليضاح يف شرح املفصل ٨٢املفصل ) ١٧(



  ما العامل يف املضاف إليه؟: مساء األ: أوال
٢٦٤  

أنّ العامل فيه عامل معنوي أي اإلضافة املعنوية، أي هو املعىن املستفاد من           : املذهب الثالث
  .)٥(، وأيب حيان)٤(، والسهيلي)٣(النسبة بني املضاف واملضاف إليه، وهذا مذهب األخفش

  
  

  :األدلة واملناقشة
  :لاحتجاج أصحاب املذهب األو

 أنّ   واعلم   .  إليه    مضاف    اسم   كل   يف   يكون    إمنا    واجلر   (( :  جاء يف كتاب سيبويه قوله       
 ال ظرفًا، وباسم يكون ظرف، وبشيء وال باسم ليس بشيء: أشياء بثالثة ينجر إليه املضاف

 اهللا، وما      لعبد   اهللا، وهذا     بعبد مررت: فقولك ظرف وال باسم ليس الذي افأم. ظرفًا يكون
))كزيد أنت

)٦(.  
جعل سيبويه   (( :  وقال أبو سعيد السريايف شارحا قول سيبويه وهو أساس هذا املذهب                       

)) ارور حبرف أو بإضافة اسم إليه كله مضافًا                 
ووضح ابن احلاجب كيف يكون هذا            .  ) ٧( 

( :  بقوله  مررت بزيد، فقد        :  وارور باحلرف مضاف إليه أيضا، أال ترى أنك إذا قلت                          (
ألا جتر معاين ) حروف اجلر: (واسطة حرف اجلر، ولذلك تسمىب) زيد(أضفت املرور إىل 
))األفعال إىل األمساء

وانتقد الرضي ابن احلاجب على إطالق القول يف هذا، ألنه خالف       . )٨(
ما هو مشهور يف وقتهما، بعدما استقرت املصطلحات أو كادت، وإن كان ذلك قد ذكره         

                               
 ١/٣٨٨اللباب يف علل البناء واإلعراب ) ١(
 ٢/١١٧شرح املفصل ) ٢(
 ٤/٢٦٥مهع اهلوامع ) ٣(
 ٣/٩٩التصريح ) ٤(
 ٣/١٠٠، والتصريح ١١٧النكت احلسان ) ٥(
 ١/٤١٩الكتاب ) ٦(
 ٢/٣٠٩شرح كتاب سيبويه ) ٧(
 ٢/٥٨٨شرح املقدمة الكافية ) ٨(



  ما العامل يف املضاف إليه؟: مساء األ: أوال
٢٦٥  

املضاف   ( غوية، ألنه يف وقتهما إذا أُطلق لفظ    سيبويه، وإن كان ذلك صحيحا من الناحية الل
  .)١(ما اجنر بإضافة اسم إليه ال غري: أُريد به) إليه

  :وفُسر مذهب سيبويه بتفسريين
أنّ اجلر حصل باملضاف نفسه، واختاره الرضي، وعلّل له بأنّ املضاف مفيد             : أحدمها

، فمعىن كون    )  م لزيد   غال ( نكرة، كـ     )  غالم زيد    ( ملعىن احلرف، ولو كان مقدرا لكان               
  .)٢(الثاين مضافًا إليه حاصل له بواسطة األول، فهو اجلار بنفسه

: أنّ العامل هو االسم لنيابته مناب حرف اجلر احملذوف، وقال عنه ابن عصفور   : الثاين
، وإمنا حذفتا ألنّ املضاف           )  من ( أو   )  الالم   ( إنه هو الصحيح، وهو يرى أنّ األصل وجود             

الشيء الواحد فلو بقي العامل لبقي حشوا بني ما هو كالكلمة الواحدة،                          واملضاف إليه ك       
وذكروا أنّ القياس أال يعمل من األمساء إال ما أشبه                        .  ) ٣( والعامل ال يقع حشو كلمة أبدا           

الفعل، والفعل ال حظ له يف عمل اجلر، لكن العرب اختصرت حروف اجلر يف مواضع،                              
والدليل    . )٤(املضاف مناب حرف اجلر، فعمل عمله وأضافت األمساء بعضها إىل بعض فناب

  .)٥(على ذلك اتصال الضمائر به، وال تتصل إال بعاملها
ويكون مبرتلة املبتدأ        :  وشبه بعضهم جر املضاف للمضاف إليه برفع املبتدأ للخرب قالوا                 

اخلرب لطلبه    واخلرب، أال ترى أنّ املبتدأ هو الذي رفع اخلرب، ومها امسان وإمنا عمل املبتدأ يف                           
  .)٦(فكذلك املضاف خفض املضاف إليه ألنه يطلبه، وأصل العمل راجع إىل الطلب. إياه

وإمنا قلنا إنّ اجلر         . .  (( :  القاهر اجلرجاين معلّالً عمل االسم وهو غري مقيس       وقال عبد
مبعىن الالم قصدا إىل أنّ االسم إمنا عمل اجلر حيث كان يف الكالم معىن حرف اجلر، ألنّ                              
األمساء احملضة ال أصل هلا يف العمل، وإمنا العمل لألفعال واحلروف، أال ترى أنّ شيئا من                                    

                               
 ٢/٢٣٣شرح كافية ابن احلاجب ) ١(
 ٦٧-١/٦٦شرح كافية ابن احلاجب ) ٢(
 ٢/٧٣شرح مجل الزجاجي ) ٣(
 ٤/٢٦٥مهع اهلوامع ) ٤(
 ٢/٣٢٩املساعد ) ٥(
 ٨٨٦البسيط ) ٦(



  ما العامل يف املضاف إليه؟: مساء األ: أوال
٢٦٦  

))هذه األمساء ال يعمل رفعا وال نصبا
)١(.  

واستعرض ابن احلاجب هذه املذاهب والنقود املوجهة إليها حماوالً احلكم عليها، وإبراز 
العامل احلرف املقدر، فوجهه أنه قد ثبت : فأما من قال((: األفضل أو األبعد عن املآخذ، قال

عمل احلرف للجر، فجعل احلرف عامالً ليكون ذلك بابا واحدا أوىل من جعله خمتلفًا، 
فوجب أن تكون الالم عاملة، وهذا ال  غالم لزيد: معىن قولك غالم زيد أنّ: والوجه الثاين

ملعىن غري مستقيم، إذ معىن يقوى؛ ألنّ إضمار احلرف ضعيف بعيد، وألنّ ما ذكروه من ا
العامل : وأما من قال. غالم زيد ليس كغالم لزيد إذ أحدمها معرفة واآلخر نكرة: قولك

املعىن فوجهه أنه قد بطل أن يكون احلرف عامالً، وال وجه لعمل االسم، ألنه على خالف 
للفظ ومل يعدم وليس جبيد، ألنّ املعىن يف العمل إمنا يصار إليه عند عدم عامل ا. القياس

العامل االسم فوجهه أنه : وأما من قال. هاهنا، وعمل املعىن أبعد عن القياس من عمل االسم
))بطل املذهبان فقد تعين

وقد تتساءل عن حقيقة اختياره حيث نسبه السيوطي إىل . )٢(
لثاين ، ولكنه يف هذا النص كأنه يؤيد املذهب األول، ألنه ضعف املذهب ا)٣(املذهب الثاين

.  ))العامل االسم فوجهه أنه بطل املذهبان فقد تعين: وأما من قال((: وقال يف اية نصه
: -يعين الزخمشري  -فلذلك قال ((: ويؤيد هذا أيضا أنه قال بعد توضيح كالم الزخمشري

))معىن احلرف وهو أقرب إىل الصواب: ، يعين) أو معناه(
)٤(.  

  :احتجاج أصحاب املذهب الثاين
حتج هؤالء على أصحاب املذهب األول بأنّ كالً من املضاف واملضاف إليه اسم ليس ا

  .له أن يعمل يف اآلخر، ألنه ليس عمله يف أحدمها بأوىل من عمل اآلخر فيه
                               

 ٢/٨٧١املقتصد ) ١(
 ١/٤٠١اإليضاح يف شرح املفصل ) ٢(
 ((: ، قد يكون السبب أن السيوطي فهم من عبارة ابن احلاجب يف مقدمته وهو قوله٤/٢٦٥مهع اهلوامع ) ٣(

يرى أنّ عامل اجلر هو  ، أنه))واملضاف إليه كل اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف جرٍ لفظًا أو تقديرا مرادا
فدخل حتت ذلك ارور باحلرف وارور  ((: ولكن ابن احلاجب يف شرحه ملقدمته قال. احلرف املقدر

، فابن احلاجب هنا كأنه يعرف ))قوله أو تقديرا، ليدخل فيه ارور بإضافة االسم إليه: إىل أن قال. . باإلضافة
 ٢/٥٨٨شرح املقدمة الكافية : رينظ. اإلضافة ومل يكن يتكلم عن العامل

 ١/٤٠١اإليضاح يف شرح املفصل ) ٤(
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غالم زيد،     :  القاهر اجلرجاين هذا القول بأنه لو كان كذلك جلاز أن يقال              وأبطل عبد
، مل يكن يف إظهار  )١(يد، وثوب من خزٍ، ولو ظهر احلرفانغالم لز: وثوب خزٍ؛ ألنّ التقدير

  .)٢(التنوين منازعة
ورد ابن عصفور كذلك ولكن حبجة بصرية معروفة وهو أنه ال جيوز حذف حرف اجلر 

وذلك باطل ألنه يؤدي إىل حذف حرف اجلر وإبقاء عمله وذلك ال                             (( : وإبقاء عمله؛ قال
))جيوز إال يف ضرورة أو نادر كالم

)٣(.  
هذا املذهب، ومل يعلّل هلذا االختيار بل ذكر ثالثة األقوال املذكورة    ابن عادلواختار 

آنفًا واختار خريها ألنه أوسطها، على طريقة خري األمور أوسطها، وهي طريقة غريبة، ألنّ        
  .الشيء الواقع بني شيئني: ظاهر كالمه أنه قصد الوسطية الظاهرة، أي

  

  :الثالثاحتجاج أصحاب املذهب 
ا،                                  را أو مقد جلر ظاهر ملقتضي، فالعامل هو حرف ا لعامل وا فرق الزخمشري بني ا

واإلضافة عنده مقتضية للجر، كما أنّ الفاعلية واملفعولية مقتضيتان      . واملقتضي شيء معنوي
للرفع والنصب، وال يكون جر وال رفع وال نصب، إالّ باجتماع العامل مع املقتضي، وهذا         

 جمرورا     سماال  يكون ال((: ذهب خاص به، جيمع فيه بني املذهبني الثاين والثالث، قالكأنه م
 والنصب     للرفع    املقتضيان     مها   واملفعولية      الفاعلية     أنّ    كما   للجر   املقتضية    وهي    ضافة باإل إال

 مررت  :  قولك    حنو   يف   معناه    أو    اجلر    حرف    وهو  ةمثَ كان كما املقتضي غري هنااه والعامل
))فضة وخامت، زيد وغالم، الدار يف وزيد، بزيد

)٤(.  

                               
واإلضافة تكون على معىن أحد احلرفني من  ((: يقصد باحلرفني الالم ومن ألنّ اإلضافة مبعنامها، قال السريايف) ١(

 ٢/٣١١، شرح كتاب سيبويه ))من، والالم : حروف اجلر، ومها
 ٢٥١توجيه اللمع ) ٢(
 ٢/٧٣لزجاجي شرح مجل ا) ٣(
والظاهر أنه مل يرد  ((: جر املضاف باحلرف املقدر، قال: أنّ مذهبه) بعد تردد(، ورجح ابن احلاجب ٨٢املفصل ) ٤(

أو معناه إال ما قدمنا ذكره من أنّ املراد احلرف املقدر؛ ال أن جنعل العامل معنويا فإنه ليس مذهبا : بقوله
، وواضح هنا أنّ ابن ١/٤٠١اإليضاح يف شرح املفصل : ، ينظر))ل املضارعللبصريني إال يف املبتدأ أو الفع
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وعرف ابن اخلباز اإلضافة بأا ضم اسم أول إىل اسم ثان ليس خبرب وال تابع وال حال 
قال فإذا وجد الضم على هذه الصفة، فإنّ الثاين جمرور، وشبه هذه                       . من غري فاصلٍ بينهما

دث الرفع يف الفاعل والنصب يف            العالقة اليت حتدث اجلر يف املضاف إليه بالعالقة اليت حت                      
وخاصية الضم هذه، هي املقتضي عند الزخمشري، ومعىن اإلضافة أو النسبة عند    . )١(املفعول

  .أيب حيان وغريه، وكلها عوامل معنوية
وأبطل الرضي حجة أصحاب هذا املذهب بأنّ ما ذكروه عن العامل املعنوي ينطبق                              

وقال ((: ل، كما قال خلف، وهم ال جييزونه قالكذلك على عالقة الفاعل واملفعول مع الفع
العامل معىن اإلضافة؛ وليس بشيء، ألنه إن أراد باإلضافة كون االسم مضافًا إليه،   : بعضهم

ما به يتقوم املعىن املقتضي، وإن أراد ا النسبة اليت بني                       :  فهذا هو املعىن املقتضي، والعامل         
عامل يف الفاعل واملفعول أيضا، النسبة اليت بينها                  املضاف واملضاف إليه، فينبغي أن يكون ال     

))العامل يف الفاعل هو اإلسناد، ال الفعل: وبني الفعل، كما قال خلف
)٢(.  

واعترف الرضي بإشكالية كل هذه املذاهب عند التحقيق حبيث ال تسلم من طعون عند 
( :  التمحيص، وكأنّ ذلك تراجع منه عن اختياره للمذهب األول، قال                             يف  العامل     ويف  (

مقدرا،      فيه   حرف    ال ر، إذاملقد احلرف هو العامل نّإ قلنا اللفظي، إشكال، إن إليه املضاف
 ذلك    أردنا      لو   ضافة، إذ    اإل    مطلق   ا   نريد    ال   ضافة، ألنا    اإل    معىن   العامل     نّ إ   قلنا   إن    وكذا   

 تكون   اليت    ضافة اإل    نريد    للفعل، بل     معمول    واحلال، وكل         واملفعول      الفاعل     اجنرار لوجب
علي،    أبو قال ما سم، علىاال املضاف، ألنّ هو العامل إنّ قلنا إن اجلر، وكذا حرف بسبب

 ينوب   حرف، فكيف     يكن مل العامل، فإذا احلرف عن لنيابته الإ اجلر يعمل ال الباب هذا يف
))عنه؟ االسم

: وبعد هذه احلرية كأنه ارتضى رأيا أقرب ما يكون إىل املذهب الثالث، قال. )٣(

                               
احلاجب إمنا استبعد االحتمال اآلخر بسبب كونه ليس مذهبا للبصريني والزخمشري من املتابعني هلم، بل نراه 

يتابع  ولكن هذا ال يكفي فقد خيرج املتابع عن مذهب من. قال أصحابنا ويقصد م البصريني: أحيانا يقول
  . لسبب أو آلخر

 
 ٢٥١-  ٢٥٠توجيه اللمع ) ١(
 ١/٦٧شرح كافية ابن احلاجب ) ٢(
 ٢/٢٣٤شرح كافية ابن احلاجب ) ٣(
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عمل اجلر ملشاته للمضاف احلقيقي، بتجرده عن التنوين أو النون، ألجل    : وجيوز أن يقال((
))اإلضافة

  .والتجرد أمر معنوي كما هو معلوم. )١(
واحتج أبو حيان بأنّ العالقة بني املضاف واملضاف إليه عالقة نسبة تقيد كل واحد 

ورسم ((: العالقة هي التخصيص، قال باآلخر؛ وهذه العالقة توجب جر الثاين دائما وهذه
))نسبة بني امسني تقيدية توجب لثانيهما اجلر أبدا: اإلضافة

)٢(.  
  
  
  
  
  
  
  

  هل يجيء التمييز معرفة؟

  :يف قوله تعاىل) نفسه(عند إعرابه  قال ابن عادل
 )   h g  f e dc b a ` _̂  ] \  [ Z Y X W V

i( ]١٣٠: البقرة.[  

، معرفة    يقع   فال   التمييز    وأما   :  إىل أن قال      .  . . الكوفيني قول متييز، وهو أنه: خلامسا(( 
))متأول أو نادر ورد ماو

)٣(.  
e ]  8يف قوله ) أن سخط اهللا(عند إعرابه  وقال  d c  b  a  `  _

g f Zبٍ حملِّ يف أنه: الرابع لوجها((: ٨٠: املائدةا( من البدلِ على نصا قيل ، إذا) مبأ 

                               
 ٢/٢٣٥شرح كافية ابن احلاجب ) ١(
 ٤/١٧٩٩ارتشاف الضرب ) ٢(
 ٤٩٧ -  ٢/٤٩٦اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
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 عند   التمييز    شرطَ   ألنَّ    ؛ وذلك    ألبتة    جيوز    ال   وهذا   البقاء،       وأبو     مكي   ذلك    متييز، ذكر    
 تشبِه املعارف؛ ألنها أعرف قبيل من عندهم حيزها يف وما) أنْ( نكرةً، و يكون أن البصريني

 وعند  ؟  منه   املبدلِ     حملَّ   يحلُّ   البدلَ     متييزا؛ ألنّ       يقع   ذلك، فكيف      تقرير    تقدم    املُضمر، وقد     
 أيضا الكوفيني منه؛ وعند املبدلِ بكلِّ التمييز يجيزون ال ذلك؛ ألنهم جيوز ال أيضا الكوفيني

))والفعل أنْ خصوصا معرفة بكلِّ التمييز جييزون ال ذلك؛ ألنهم جيوز ال
)١(.  

  
  :هذه من مسائل اخلالف املعروفة بني البصريني والكوفيني؛ وفيها مذهبان

، )٣(، وهو جواز جميء التمييز معرفة؛ وقال به الفراء)٢(الكوفيني مذهب: املذهب األول
  .)٥(، وابن الطراوة)٤(وغريه، وتابعهم الطربي

، )٧(، عدم جواز جميء التمييز معرفة؛ وقال به سيبويه)٦(مذهب البصريني: املذهب الثاين
زين      ) ٧( سيبويه  املا ملربد     ) ٨( ، و لزجاج      ) ٩( ، وا اج        ) ١٠( ، وا السر ابن  لنحاس     ) ١١( ، و ، ) ١٢( ، وا
  .)١٤(، وغريهم كثري)١٣(اجيوالزج

                               
 ٧/٤٧١اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ١/٣٣٨، وتوضيح املقاصد ٢/١٠٨٣، والبسيط ٢/١٠٨ح كافية ابن احلاجب ، وشر١/٣١٢اإلنصاف ) ٢(
 ٤/٧٢، مهع اهلوامع ٧٢١، إعراب القرآن للنحاس ٣٠٨، ٢/٣٣، ١/٧٩معاين القرآن ) ٣(
 ١/٧١٠تفسري الطربي ) ٤(
، وأبو احلسني ابن ٢/٦٦، واملساعد ١/٣٣٨، توضيح املقاصد ٢/٢٨٨شرح مجل الزجاجي البن عصفور ) ٥(

 ٩٣اوة، وأثره يف النحو الطر
 ٦٥إعراب القرآن للنحاس ) ٦(
 ١١٤ -  ٢/١١٣، ١/٢٠٥الكتاب ) ٧(
 ٧٢١إعراب القرآن للنحاس ) ٨(
 ٣/٣٢املقتضب ) ٩(
 ٤/١٥٠، ١/٢١٠معاين القرآن وإعرابه ) ١٠(
 ٢/٢٣٠األصول يف النحو ) ١١(
 ٦٥إعراب القرآن ) ١٢(
 ٢٤٢اجلمل يف النحو ) ١٣(
مشكل (، ومكي )١٩١تبصرة املبتدي وتذكرة املنتهي (، والصيمري )٣٠٥ائد والقواعد الفو(الثمانيين : مثل) ١٤(

، )١/٤٨٤كشف املشكل(، واحليدرة اليمين )٢٠٠- ١٩٩أسرار العربية (، واألنباري )٢/١٦٣إعراب القرآن 
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  :األدلة واملناقشة
، وما ماثلها نكرات جاءت بصورة املعرفة، فهي ليست معارف                       )  نفسه ( عد الفراء   

 وهى) نفْسه( على سفه توقع لعربا((: خالصة، ألنّ سفه نفسه أصلها عنده، سفه نفسا، قال
يف  مفسر، واملفسر       نكرة، ألنه    كال  املعرفة من وهى) معيشتها بِطرت: (قوله وكذلك. معرِفة
) نفْسا   منه   يء ش  عن   لَكُم   طبن   فَإنْ  : ( ذَرعا، وقوله        به   ضقت:  نكرة؛ كقولك الكالم أكثر

 ضقت: فقلت إليك مسندا الضيق جعلت به، فلما يذَرع ضاق: تقول للذَرع؛ ألنك فالفعل
 أن على لتدلّ الدار دخلت. دارا أوسعكم هو: تقول فيه؛ كما الضيق ألن مفسرا الَّذْرع جاء

وفقْت،     -  أو - رأيك بطْنك، ووثقْت وجِعت قد: قوهلم الرجل؛ وكذلك يف ال فيها السعة
التفسري؛     على   بذكره     عاد    فيما   النصب    صلح  الرجل     إىل    الفعل    أُسند  لألمر، فلما الفعل إمنا

 وإن    أوسعهم؛ ألنه أنت دارا جيور ال زيد، كما سفه رأيه: يقال تقدميه، فال جيوز ال ولذلك
))جياوزه وال النكرة نصب موضعيف  النصب نكرة، ويصيبه تأويليف  فإنه معرفة كان

من . )١(
ينبغي أن يكون نكرة،        )  التفسري  ( هذا نعرف أنّ الكوفيني يوافقون البصريني يف أنّ التمييز                       

معرفة وحقيقتها نكرة، وليس األمر كما يذكر                 ولكنهم استثنوا هذه األلفاظ ألنّ شكلها            
ينبغي أن يكون على هذا                                  التمييز نكرة، فاألمر ال  الكوفيني جييزون جميء  البصريون أنّ 

  .اإلطالق، ألنّ الفراء منع تقدميه وعلل هلذا املنع أنّ التمييز نكرة فال يقدم
  

  :اواستدل الكوفيون بشواهد قالوا إنّ فيها متييزا معرفة، منه
^  (: قوله تعاىل -١  ]  \  [  Z  Y X W  V ( ]ـ ، ]١٣٠:البقرة ) نفسه(ف

  .متييز، وهي معرفة
° M   8 قوله   -٢   ¯    ®   ¬   «   ª L   ]  فـ    ] ٥٨:  القصص ،

  .، متييز وهي معرفة) معيشتها(

                               
، وابن مالك )٢/٢٨١شرح مجل الزجاجي (، وابن عصفور )١/١١٧التبيان يف إعراب القرآن (والعكربي 

 . ، وغريهم)٢/١٠٨٣البسيط (، وابن أيب الربيع )٢/٣٧٩رح التسهيل ش(
 ١/٧٩معاين القرآن ) ١(
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ملأثورة               -٣ ا لعرب  ل ا ا قو لدرهم،           :  ، مثل قوهلم    ) ١( ببعض أ ا  اخلمسة عشر ما فعلت 
         زيد هفه، وغنب                    والعشرون الدرهم، وسو رأسعمر مه، وأَلبطن ه، ووجع زيدنفس

  .زيد رأيه
  :قول راشد اليشكري -٤

  )٢(صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو  رأيتـك ملّا أن عرفت وجوهنا
  .على التمييز، وهي معرفة) النفس(بنصب 

  :وقول الشاعر -٥
  )٣(ـك على أدهمٍ أجش الصهيال  ولقد أغتدي وما صقع الديـ

  .على التمييز، وهو معرفة) يلالصه(بنصب 
  :وقول الشاعر -٦

  )٤(لظاها ومل تستعمل البيض والسمر  عالم ملئت الرعب واحلرب مل تقد
  .منصوب على التمييز، وهو معرفة) الرعب(فـ 

  :وقول النابغة الذبياين -٧
  )٥(أجب الظهرِ ليس له سنام  ونأخذ بعده بذناب عيشٍ

  ) .الظهر(عرفة إلضافته إىل معرفة منصوب على التمييز، وهو م) أجب(فـ 
  :أمية بن أيب الصلت -٨

  وآخر فوق دارته ينادي  له داعٍ مبكة مشمعلٌ
إىل رمالٍءحٍ من الشيزى د  الب لُبابر لْيب٦(بالشهاد ك(  

  ) .الرب(متييز، وهو معرفة إلضافته إىل معرفة ) لُباب(فـ 

                               
، وشرح كافية ابن ٢/٢٨٨، وشرح مجل الزجاجي البن عصفور ٢/١٧٣، املقتضب ٢/٣٣معاين القرآن للفراء ) ١(

 ٢/١٠٨احلاجب للرضي 
 ٢/٣٨٦، وشرح التسهيل البن مالك ٣١٠املفضليات ) ٢(
 ١٩٩لعربية أسرار ا) ٣(
 ٤/٧٢، ومهع اهلوامع ٢/٦٥، واملساعد ٢/٣٨٦شرح التسهيل البن مالك ) ٤(
 ١٧٠ديوان النابغة الذبياين ) ٥(
 ٢/٢٨٨، وشرح مجل الزجاجي البن عصفور ١٤٤االشتقاق ) ٦(



  هل جييء التمييز معرفة؟: مساء األ: أوال
٢٧٣  

  :أما البصريون فردوا على الكوفيني، بطريقني
  :قالوا ال جيوز أن يكون التمييز معرفة لألسباب اآلتية: لطريق األولا

مل جيز ألنّ الواحد الدال على النوع إذا كان معرفة كان خمصوصا، وإذا كان منكورا  -١
  .)١(كان شائعا يف نوعه

البد أن يكون نكرة، ألنّ املقصود منه بيان ما انبهم من الذوات، وهذا حيصل من  -٢
فإن جئت مبعرفة زال معىن التمييز ألنك ال . )٢(فائدة يف التعريف لفظ التنكري فال

  .)٣(تبني ا ما كان من جنسها
ألنه يبني ما قبله، كما أنّ احلال يبين ما قبله، وملّا أشبه احلال وجب أن يكون نكرة،  -٣

  .)٤(كما أنّ احلال نكرة
  .)٥(مل يعرفهالتمييز تفسري، والتفسري ال يكون إالّ نكرة لتوقع املخاطب ما  -٤

  :أم أولوا شواهد الكوفيني، على النحو اآليت: الطريق الثاين
̂   (: قوله تعاىلأما  -١  ]  \  [  Z  Y X W  V   (   ]   فإنّ   ] ١٣٠: البقرة ،

سفه نفسه مبعىن أهلك نفسه،      :  ليس على التمييز، فقال أبو عبيدة           )  نفسه : ( نصب
نفسه، ألنّ الفعل غري         سفّه:  ، وحسن األخفش، أن تكون جرت جمرى            )٦(وأوبقها

وكذلك مكي إال )٨(يف نفسه: على نزع اخلافض، واألصل: وقال الزجاج. )٧(متعد ،
وذكر األنباري        .  ) ٩(إال إنه زاد أنّ سفه قد تكون مبعىن جهل وضيع فتتعدى بنفسها

                               
 ٣/٣٢املقتضب ) ١(
 ٢/١٠٨٤البسيط ) ٢(
 ٦٥إعراب القرآن للنحاس ) ٣(
 ١٩٩أسرار العربية ) ٤(
 ٢/١٦٣اب القرآن مشكل إعر) ٥(
 ١/٢١٠، ومعاين القرآن وإعرابه ٣٤جماز القرآن ) ٦(
 ١٤٩معاين القرآن ) ٧(
 ١/٢١٠معاين القرآن وإعرابه ) ٨(
 ١/٧١مشكل إعراب القرآن ) ٩(



  هل جييء التمييز معرفة؟: مساء األ: أوال
٢٧٤  

مبعىن  )  سفه( على نزع اخلافض، وأن تكون             :  ثالثة أوجه     )  نفسه ( أنّ يف نصب،      
ها، وأن تكون متييزا ونسبه للكوفيني وضعفه جدا، ألنه معرفة    فتتعدى بنفس) جهل(

ونزع اخلافض له نظائر يف القرآن، وأقوال العرب،                       . )١(والتمييز ال يكون إال نكرة
 8 7) Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   (   ]   ألوالدكم، وقوله         :  أي  ،  ] ٢٣٣:  البقرة

  8 )    \  [  Z  Y   (   ]   لبقرة . على عقدة النكاح      :  أي  ،  ] ٢٣٥:  ا
: على الظهر والبطن، كما قالوا           :  اهللا الظهر، والبطن، ومعناه             ضرب عبد  :  وقالوا    

إىل مكة،    :  توجه مكةَ، والكوفةَ أي     : دخلت يف البيت، وقوهلم: دخلت البيت، أي
  :ومنه قول الشاعر. وإىل الكوفة

  ونبذله إذا نضج القدور  نغايل اللحم لألضياف نيئًا
  .)٢(نغايل باللحم: أي

» M: وأما قوله تعاىل -٢   ª °   ¯    ®   ¬L ]فإنّ   ] ٥٨: القصص ، 
، أي                    )  معيشتها ( نصب   اخلافض كما مر نزع  منا على  التمييز وإ يف :  ليس على 

أو على حذف املضاف، وإقامة      . )٣(معيشتها، فلما حذف اجلار تعدى الفعل بنفسه
بطرت مدة : أو يكون التقدير. جهلت شكر معيشتها: املضاف إليه مقامه، والتقدير

:  حذف املضاف، وأقيم املضاف إليه مقامه فانتصب على الظرفية، حنو     معيشتها، مث
)   á  à  ß  Þ  Ý( ]٤٩: الطور[)٤(.  

اخلمسة عشر الدرهم، أو العشرون الدرهم، فقد أولت                         :  وأما أقوال العرب حنو            -٣
  :، كقول أيب النجم العجلي) أل(بزيادة 

  )٥(حراس أبوابٍ على قصورها  باعد أم العمرِ من أسريها
  .)١(يف العمر، زائدة) أل(فـ 

                               
 ١١٧ -١/١١٦البيان يف إعراب غريب القرآن ) ١(
 ١٤٩ -  ١/١٤٨معاين القرآن لألخفش ) ٢(
 ٤/١٥٠معاين القرآن وإعرابه ) ٣(
 ٢/٣٨٨، وشرح التسهيل البن مالك ٢/٦٤٠، والتبيان يف إعراب القرآن ٢/١٦٣مشكل إعراب القرآن : ينظر )٤(
 ١١٠ديوان أيب النجم العجلي ) ٥(



  هل جييء التمييز معرفة؟: مساء األ: أوال
٢٧٥  

  :وأما قول الشاعر -٤
  صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو  رأيتـك ملّـا أن عرفـت وجوهنا

  :وقول اآلخر
  لظاها ومل تستعمل البيض والسمر  عالم ملئت الرعب واحلرب مل تقد

قبضت األحد عشر درمهًا، : ، كما زيدت يف قول العرب) أل(فهو أيضا على زيادة 
  :ألحد العشر الدرهم، وكما زيدت يف قول القطاميوقبضت ا

  كاألقحوان من الرشاش املستقي  تويل الضجيع إذا تنبه موهنا
  .)٢(من رشاش املستقي: يقصد

  
  .)٣(فإنه منصوب على نزع اخلافض، أي بلباب الرب) لباب الرب(وأما 
لضارب فإما منصوبان على التشبيه باملفعول، كا) الظهر(، و ) الصهيل(وأما 

  .)٤(الرجل
فيبدو من نصيه السابقني، أنه مع مذهب البصريني، ففي النص األول                   وأما ابن عادل

ويف النص الثاين، يستنكر على مكي،            .  ينفي أن يقع التمييز معرفة، وما ورد نادر أو متأول        
كوفيني  والعكربي إعراب املعرفة متييزا، مث يعقب على ذلك بأنه ال جيوز البتة، بل ينكر أنّ ال        

يرون    -كالبصريني     -جييزون يف التمييز كل معرفة، وهذا صحيح ذكرناه يف املناقشة فهم             
أنّ التمييز جيب أن يكون نكرة، وأجازوا تلك احلاالت املخصوصة، ألا كما قال الفراء                              

  .واهللا أعلم. نكرات جاءت على صورة املعارف
  
  

                               
كزيادا يف الفضل والعباس، وشارح ديوان العجلي ) أل(، استشهد املربد ذا البيت على زيادة ٤/٤٩املقتضب ) ١(

يفتح باب ) الواو(وسقوط . ١١٠عمر يعين قرط األذن، ديوان أيب النجم العجلي مبعىن صاحبة، وال) أم(ذكر أن 
 . وهذا غري مقنع) أل(التأويل، وإن ذكر بعض احملققني أن الواو حتذف عند زيادة 

 ٢/٣٨٦شرح التسهيل البن مالك ) ٢(
 ٢/٢٨٩شرح مجل الزجاجي البن عصفور ) ٣(
 ٢٠٠أسرار العربية ) ٤(



  )أل(نداء ما فيه : مساء األ: أوال
٢٧٦  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )أل(نداء ما فيه 

  :يف قوله تعاىل) اليت(إعرابه  عند قال ابن عادل
)  É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò ÔÓ Õ Ö ( ]٢٤: البقرة.[  

ال تدخلُ على ما فيه  وحروف النداءحرف النداء، ) الَّيت(الشعراء أدخل على  وبعض(( 
، فكأنه شبهها به؛ من حيث كانت األلف والالَّم         وحده) يا أَللَّه: (إالَّ يف قولنااأللف والالم 

  :فارقتني هلا، وقالغري م
))وأَنت بخيلَةٌ بِالود عني  من أجلك يا الَّيت تيمت قَلْبِي

)١(.  

  :)٢(هذه من مسائل اخلالف بني الكوفيني والبصريني، وفيها مذهبان

                               
  ١/٤٤١الكتاب اللباب يف علوم ) ١(
 ١/٣٣٥اإلنصاف ) ٢(



  )أل(نداء ما فيه : مساء األ: أوال
٢٧٧  

  .وهو قول الكوفيني) أل(جواز نداء ما فيه : املذهب األول
  .صرينيعدم اجلواز وهو مذهب الب: املذهب الثاين

  :األدلة واملناقشة
مطلقًا، وأما البصريون         )  أل  ( نداء ما فيه       -  ) ١( وتبعهم البغداديون         -أجاز الكوفيون،         

واعلم أنه ال جيوز أن تنادي           ((: قال سيبويه. )٢()اهللا(فمنعوه، واستثنوا من ذلك لفظ اجلاللة 
)) ايا أهللا اغفر لن      :  امسا فيه األلف والالم البتة، إال أم قد قالوا    

وزاد سيبويه ما مسي بعد         .  ) ٣( 
مسيته الرجل املنطلق جاز أن تناديه فتقول يا الرجل منطلق                       ولو  (( :  ذلك حمكي اجلمل، قال  

)) ألنك مسيته بشيئني كلُّ واحد منهما اسم تام            
ا،            .  ) ٤(  وشبه ذلك كما لو ناديت تأبط شر

يا  :  حنو )  أل  ( بدوء بـ  وقاس عليه املربد ما مسي به من موصول م. يا تأبط شرا: فإنك تقول
وصحح قياسه هذا ابن مالك، وصحح كذلك يف التسهيل اسم                 .  ) ٥( الذي قام، ملسمى به        
  .)٦(يا األسد شدةً، ويا خلليفة جودا، وحنوه مما فيه تشبيه: اجلنس املشبه به حنو

  :)٧(أما الكوفيون، فاحتجوا بالسماع عن العرب
  :مثل قول الشاعر -١

ا  افيا الغالمان اللذان فرإياكما أن تكسباين شر  
  .، فنادى ما فيه ألف والم) يا الغالمان: (فقال

  :وقال آخر -٢
  و أنت خبيلة بالود عين    ليت تيمت قليبا فديتك يا

                               
  ٢/١١شرح الكافية الشافية ) ١(
  ١/٣٤٩، وشرح كافية ابن احلاجب ١/٣٣٥، )٤٦رقم(لألنباري، املسألة ) اإلنصاف(هذا من مسائل ) ٢(
  ١٢٩، وانظر ضرورة الشعر للسريايف ٢/١٩٥الكتاب ) ٣(
 ٣/٣٣٣الكتاب ) ٤(
  ٢/١٤٧، وشرح األمشوين ٤/٢٢٦املقتضب ) ٥(
  ٣/٣٩٨شرح التسهيل ) ٦(
 ١/٣٣٦اإلنصاف ) ٧(



  )أل(نداء ما فيه : مساء األ: أوال
٢٧٨  

  ) .أل(، ونادى ما فيه، ) ليتا يا: (فقال
  .فدلّ ذلك على جواز نداء ما فيه األلف والالم

  :باإلمجاع واحتجوا
يا أهللا : (، على جوازه يف الدعاء)  الكوفيني والبصرينيأي بني(قد جرى اإلمجاع : قالوا

  .، واأللف والالم فيه زائدتان، فاستدلوا بذلك على صحة مذهبهم) اغفر لنا

  :)١(واحتجوا كذلك بالقياس
  .يا اهللا: عليه كقوهلم) يا(أنّ األلف والالم للتعريف فجاز دخول  -١
سم األول معرفة باإلضافة، فكذلك تدخل على املضاف إىل معرفة، مع أنّ اال) يا(أنّ  -٢

  .األلف والالم
يا رجالً كلمين، فتناديه : أنّ التعريف حبرف النداء غري حاصل به أال ترى أنك تقول -٣

للتعريف مل جيز ذلك، وإمنا يتعرف بالقصد،               )  يا ( وهو نكرة وتنصبه، ولو كانت            
والقصد،     ) يا ( يا رجل،     :  فاأللف والالم جترى جمرى القصد فكما جيتمع يف قولك        

  ) .يا(و ) أل(فكذلك جيتمع هنا 

  :وأما البصريون فاحتجوا ملذهبهم بعدة أمور
، وال جيوز أن جيتمع تعريفان       )٢(تفيد التعريف كذلك) يا(تفيد التعريف، و ) أل(أنّ  -١

السم                         .  ) ٣( يف كلمة   ء والعلمية، يف ا الندا ألجل ذلك ال جيوز اجلمع بني تعريفي 
د، بل ال بد أن يكتفى بتعريف النداء؛ وتعريته من تعريف                 يا زي: املنادى العلَم مثل

العلمية لئال جيتمع عليه تعريفان، وإذا كان وجب منع هذا اجلمع، فمنعه يف اجلمع          
، أوىل ألنه يف األول مجع تعريف النداء وعالمته لفظية،             ) يا(، و ) أل(بني تعريفي 

                               
 ٤٤٦التبيني ) ١(
  ٢/١٩٧الكتاب ) ٢(
، شرح املفصل ٦٦، املفصل ٢/٤٦٤، وسر صناعة اإلعراب١٢٨، وضرورة الشعر للسريايف ٤/٢٣٩املقتضب ) ٣(

  ٢/١٠، شرح الكافية الشافية ٢/٨البن يعيش 



  )أل(نداء ما فيه : مساء األ: أوال
٢٧٩  

وعلّل   .  ) ١( عالمتهما لفظية    والعلمية ليست عالمة لفظية، ويف الثاين مجع تعريفني                 
اخلليل ذلك بأنّ االسم املنادى املرفوع؛ معرفة، وذلك أنه إذا قال يا رجل، ويا                                      

يا أيها الفاسق ويا أيها الرجل، وصار معرفة ألنك أشرت إليه،                         :  فاسق، فمعناه    
وهذا االستغناء      .  ) ٢( واكتفيت ذا عن األلف والالم، ألنه أصبح كاسم اإلشارة                       

) رأيتك(، وكما استغين بـ ) لتضرب(عن ) اضرب(االستغناء بـ  - عنده -يشبه 
، واستدل على صحة ما ذهب إليه مبا رواه يونس عن العرب،                      )  رأيت إياك      (عن 

يا فاسق اخلبيث، فاخلبيث صفة لفاسق، ولو مل يكن فاسق : فقد مسع من يقول منهم
  .معرفة ما جاز أن يوصف ا

  :وأنّ قول الشاعر -٢
  إياكما أن تكسباين شرا    ن اللذان فرافيا الغالما
فيا غالمان اللذان        :  إنشاده على هذا غري جائز، وإمنا صوابه     ((: ال حجة فيه، قال املربد

يا رجل العاقل، أقبل: ا؛ كما تقولفر ((
وعده السريايف من ضرورات الشعر، إذ يضطر                   .  ) ٣( 

ال (( :  وقال األنباري        .  ) ٥( ة وعده ابن عصفور كذلك ضرور           .  ) ٤( الشاعر إىل احلذف أحيانا       
)) فحذف املوصوف وأقام الصفة مقامه  ) فيا أيها الغالمان(حجة هلم فيه؛ ألن التقدير فيه 

 )٦ ( .
  :وأما قول اآلخر. )٧(ووافقه ابن مالك

  وأنت خبيلة بالود عين  ليت تيمت قليبا فديتك يا
ال تنفصالن منها     )  اليت  ( يف  )  أل  ( فقد قال عنه املربد ضرورة، وسهل هذه الضرورة أنّ 

، وقال عنه السريايف كذلك            ) ٨( ) يا أهللا اغفر يل      : ( يف لفظ اجلاللة يف قوهلم        )  أل  ( فأشبهت  

                               
  ١/٣٣٨اإلنصاف ) ١(
  ٢/١٩٧الكتاب ) ٢(
  ٤/٢٤٣املقتضب ) ٣(
 ١٢٨ - ١٢٧ضرورة الشعر ) ٤(
 ١٦٩ضرائر الشعر ) ٥(
  ١/٣٣٨اإلنصاف ) ٦(
  ٢/١١شرح الكافية الشافية ) ٧(
  ٤/٢٤١املقتضب ) ٨(



  )أل(نداء ما فيه : مساء األ: أوال
٢٨٠  

، صارت كأا من       )  اليت  ( كلمة  )  أل  ( وعلّل لذلك األنباري بأنه ملا الزمت                .  ) ١( ضرورة   
ني ويرى ابن مالك أنّ الشاعرين يف البيت              . )٢(عليها) يا(حروفها األصلية فسهل ذلك دخول 

  .)٣(مل يكونا مضطرين، بل أما أرادا استعمال ذلك الشذوذ
واعترض ابن مالك كذلك على املربد يف أنّ تعريف، يا زيد، متجدد بالنداء بعد إزالة             

وقال إنّ الصحيح أنّ تعريف العلمية مستدام                 .  ) ٤( تعريف العلمية، لئال جيمع بني تعريفني          
يا إياك، ويا هذا، ويا من              :  ملوصول يف مثل    كاستدامة تعريف الضمري واسم اإلشارة، وا                

ء املعرفة اجتماع تعريفني، ولو وجد ذلك جلُعل أحدمها                                     حضر، وقال إنه ال يلزم من ندا
  .)٥(مؤكدا لآلخر

على منع اجتماع تعريفني إذا كان يف  -) أل(مع منعه لنداء ما فيه  -واعترض الرضي 
، وقال ) أال إنَّ(، و ) لقد: (ال يستنكر كما يف أحدمها من الفائدة ما يف اآلخر وزيادة، وأنه

إنّ املمنوع اجتماع أدايت تعريف، وليس اجتماع تعريفني متغايرين، بدليل يا هذا، ويا أنت، 
وال يتم    :  اهللا، ورد على قول املربد يف األعالم أا تنكر مث تعرف حبرف النداء، قال      ويا عبد

رد على املازين أنّ اسم اإلشارة ينكر مث جيرب حبرف النداء، مث و. اهللا ما قال يف يا اهللا، ويا عبد
  .)٦(تساءل عن املانع من اجتماع تعريفني

، فقد أشار أكثر من واحد أن هلذا اللفظ الكرمي                    )  اهللا  ( وأما استثناء لفظ اجلاللة           -٣
  :مكانة خاصة، ولذا فله معاملة خاصة أيضا، ويتمثل ذلك يف

o          ء ال جتوز يف غري ه تعاىل، وخواصه يف              اختص بأشيا : ه كاختصاص مسما
جمرورا حبرف مقدر   ) اِهللا(، و ) ها اهللا ذا(، و ) آهللا(، و ) تاهللا(، و ) اللهم(

  .)٧(، بقطع اهلمزة) أفأهللا لتفعلن(يف السعة، و 

                               
 ١٢٨ضرورة الشعر ) ١(
  ١/٣٣٩اإلنصاف ) ٢(
  ٣/٣٩٩شرح التسهيل ) ٣(
  ٤/٢٠٥املقتضب ) ٤(
  ٣/٣٩٢شرح التسهيل ) ٥(
  ٣٣٩، ١/٣٣٨شرح كافية ابن احلاجب ) ٦(
  ١/٣٤٨افية ابن احلاجب شرح ك) ٧(
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٢٨١  

o       اهللا  ( يف اسم   )  أل  ( ، ووافقهم األنباري، إىل أنّ                ) ١( ذهب بعض الكوفيني  ( ،
  .)٢(جاءتا للتفخيم، والتعظيم

o أل(، من منع مناداة ما فيه ) اهللا(كر سيبويه أنّ سبب استثناء لفظ اجلاللة ذ (
أنه اسم يلزمه األلف والالم، ال يفارقانه، وكثر يف كالمهم فصار كأنّ األلف 

الذي قال     ( يف  )  أل  ( والالم فيه مبرتلة األلف والالم اليت من نفس الكلمة، و             
  .)٣(زيد وعمرو: علما مثلليس ) الذي(ال تفارقه كذلك، إال أنّ ) ذلك

o  ح سيبويه أنّ أصل لفظ اجلاللةحذفوا   )  أل  ( ، إله، فلما أدخل فيه          )  اهللا(رج
من نفس   )  أل  ( خلفًا منها، وهذا يقوي أن تكون             )  أل  ( األلف، وصارت        

الناس، إال : قيل) أل(، ملا أدخل عليها )أناس(وشبهها سيبويه بكلمة . الكلمة
. )٤(فتصبح نكرة، وال جيوز ذلك يف لفظ اجلاللة ،) أل(أنّ الناس قد تفارقها 

واختلف النحاة يف تفسري كالم سيبويه، هنا فبعضهم فهم أنّ                  .  ) ٤( اجلاللة   
) أناس(يف الناس عوض من اهلمزة يف ) أل(أنّ ) الناس(بلفظ ) اهللا(تشبيه لفظ 

إنّ قصد سيبويه، زوال اهلمزة            :  ، وبعضهم قال     )  إله(، كما هي كذلك يف 
ومن   .  ) ٥( كلمتني فحسب، بسبب كثرة االستعمال        يف ال   )  أل  ( بعد دخول     

، أبو علي الفارسي،        )  أناس   ( ليست عوضا من مهزة      )  أل  ( الذين قالوا إنّ         
ناس،   :  األناس، والذين يقولون       : إنّ الذين يقولون أناس، يقولون: حيث قال

  .)٦(الناس: هم الذين يقولون
o               ا اهللا اغفر يل     ي ( ، و   )  يا أهللا اغفر يل      ( (( :  وذكر الفراء أنّ العرب تقول  ( ،

فيهمزون ألفها وحيذفوا، فمن حذفها فهو على السبيل؛ ألا ألف والم،                           
توهم أا من احلرف إذ كانت ال              ومن مهزها     .  مثل احلارث من األمساء          

                               
  ٣/٣٢٥شرح كافية ابن احلاجب ) ١(
  ٢٣البيان يف غريب إعراب القرآن ) ٢(
  ٢/١٩٥الكتاب ) ٣(
  ٢٣، البيان يف غريب إعراب القرآن ٢/١٩٥الكتاب ) ٤(
  ٢٢١، واجلىن الداين ٢/٩شرح املفصل البن يعيش ) ٥(
  ٢/٢٨١خزانة األدب ) ٦(
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))نهتسقط م
)١(.  

o بالوصل والقطع واألكثر القطع، قال الرضي   ) يا أهللا(، و ) يا اهللا: (وقالوا ، :
ر أنّ األلف والالم خرجا عما كانا عليه يف األصل وصارا  إيذانا من أول األم

اجتماع              الكلمة حىت ال يستكره  نا بقيا على            )  يا ( كجزء  ، فلو كا الالم و
. ) ٢( أصلهما لسقطت اهلمزة يف الدرج، ألن مهزة الالم املعرفة مهزة وصل                         

واألكثر يف نداء        .  ) ٣( وعلّل اجلوهري قطع اهلمزة للزومها تفخيما هلذا االسم
اللهم : (، ويف قوله تعاىل) يا(هللا تعاىل، اللّهم، ورأي اخلليل أنّ امليم بدل من ا

  .)٤(، أي يا فاطر السموات) يا(، قدر سيبويه ) فاطر السموات واألرض
أنّ هذا االسم علَم غري مشتق أُيت به على هذا املثال من البناء من غري أصل يرد إليه،    -٤

عالم، وكما جيوز دخول حرف النداء على سائر األمساء فيرتل مرتلة سائر األمساء األ
  .األعالم فكذلك ها هنا

ألنّ اسم اهللا تعاىل معرفة بنفسه، النفراده سبحانه، ) اهللا(ليست للتعريف يف ) أل(أنّ  -٥
  .)٥(زائدة) أل( و

أنّ سبب دخوهلا على املضاف، أنّ تعريف اإلضافة غري تعريف اخلطاب فجاز أن                             -٦
  .)٦(جيتمعا

، والقصد     )  يا ( ، يرد عليه بأنّ       )  يا ( التعريف بالقصد ال بـ        :  قول الكوفيني     أنّ    -٧
  .)٧()أل(متالزمان يف املنادى املبين، وال حيتاج إليه إال فيما مل يتعني بـ 

ء ما فيه                 واختار ابن عادل          ، واستثىن معهم لفظ      )  أل  ( رأي البصريني، وهو منع ندا
اء بكون األلف والالم غري مفارقتني هلا، وعلّل نداء             ، وعلّل سبب هذا االستثن) اهللا(اجلاللة 

                               
  ١/٢٠٣معاين القرآن ) ١(
  ١/٣٤٨لرضي على الكافية شرح ا) ٢(
  )أ ل ه( ٢٢خمتار الصحاح ) ٣(
  ٤/٢٣٩، واملقتضب ٢/١٩٦الكتاب ) ٤(
 ٤٤٧التبيني ) ٥(
 ٤٤٧التبيني ) ٦(
 ٤٤٧التبيني ) ٧(
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) أل  ( ، من هذه الناحية، وهي مالزمة         ) اهللا(، بأم شبهوها بلفظ ) اليت(بعض الشعراء لـ 
أنّ البصريني  ومر بنا آنفًاولكنه اقتصر يف اجلواز على ذلك، . للكلمتني، وبزيادا يف االثنتني

يا الرجل     :  ى، فقد استثىن سيبويه، حمكي اجلمل، حنو           والنحاة بعدهم استثنوا أشياء أخر            
يا الذي قام،       :  ، حنو  )  أل  ( منطلق، وقاس عليه املربد ما مسي به من موصول مبدوء بـ                     

يا األسد شدةً، ويا        :  وصحح ابن مالك قياس من قاس عليه، اسم اجلنس املشبه به، حنو                     
  . اخلليفة جودا

  
  
  
  
  
 
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  

  األفعال: ثانیا
 



  ما الرافع للفعل املضارع؟: فعال األ: ثانيا
 

٢٨٥  

  الرافع للفعل المضارع؟ ما

  8يف قوله ) نعبد(عند إعرابه  قال ابن عادل

  .]٥:الفاحتة[ )2 3 4 5  ( 
 موقع لوقوعه: وقيل، واجلازِم الناصبِ من لتجرده؛ مرفوع مضارع فعلٌ) نعبد( و(( 

))البصريني رأي االسمِ، وهذا
)١(.  

وال فائدة     :  ا سبعة أقوال؛ مث قال        يف هذه املسألة أقوال كثرية؛ وقد ذكر أبو حيان فيه            
  :)٣(أربعةولكن أمهها وأشهرها؛ . )٢(هلذا اخلالف، وال ينشأ عنه حكم تطبيقي

، واألخفش،      ) ٤( أنّ رافعه التجرد من الناصب واجلازم، وهذا رأي الفراء                            :  القول األول       
 ن ،واب    ) ٦( ابن خروف       : ، وتابعهم من املتأخرين         ) ٥( وحذاق الكوفيني، وقيل قول الكوفيني               

 وذكر ابن . ،وغريهم)١٠(،وابن هشام)٩(،وابن الناظم)٨(، وابن مالك)٧(احلاجب ابن واخلباز، 
يعيش أنّ مجاعة من البصريني ذهبوا إىل أنّ العامل يف املضارع الرفع هو تعريه من                                    ابن   

  .)١١(العوامل اللفظية مطلقًا
  

                               
 ١/١٩٧اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٢/٢٧٤مهع اهلوامع ) ٢(
 ٣/٥٩املساعد ، ٢/٢٩٧، توضيح املقاصد ٢/٣٣٦، شرح اللمحة البدرية ٢/٢٧٣مهع اهلوامع ) ٣(
 ١/٥٣معاين القرآن ) ٤(
 ٢٥٥شرح ألفية ابن مالك البن الناظم ) ٥(
 ١/٢٧٣شرح مجل الزجاجي ) ٦(
 ٣/٨٦٦شرح املقدمة الكافية ) ٧(
 ٤/٦شرح التسهيل ) ٨(
 ٢٥٥شرح ألفية ابن مالك البن الناظم ) ٩(
 ٤/٢٨٣، والتصريح مبضمون التوضيح ١٦٩اجلامع الصغري ) ١٠(
 ٧/١٢ شرح املفصل) ١١(
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٢٨٦  

ومجهور البصريني،        ، ) ٢( أنّ رافعه وقوعه موقع االسم، وهذا قول سيبويه                   :  ) ١( القول الثاين      
  .وتابعهم الزخمشري، وابن يعيش، وابن عصفور، وغريهم

  .)٣(رافعه حروف املضارعة، وهو قول الكسائي أنّ: القول الثالث
  .)٤(أنّ رافعه مضارعته لالسم، وهذا قول ثعلب، والزجاج من البصريني: القول الرابع

  :املناقشة
ف بني البصريني والكوفيني، واحلقيقة أا             هذه املسألة من مسائل اخلال )٥(عد األنباري

، ولذا فمن      -إن شاء اهللا       -من املسائل الىت اختلطت فيها اآلراء وتشابكت؛ كما سنرى                
أنّ النحويني أمجعوا على أنّ         وقد ذكر ابن هشام. الصعب تبسيطها إىل رأيني بصري وكويف

يقوم زيد، ويقعد        :  ولك الفعل املضارع إذا جترد من الناصب واجلازم كان مرفوعا، كق                           
  .)٦(عمرو، إنما اختلفوا يف رافعه

بأنّ الفعل قبل األحرف الزوائد يف أول املضارع كان مبنيا،  أما الكسائي فاستدل ملذهبه
وا صار مرفوعا، وال بد هلذا الرفع من عامل، وال عامل سوى هذه األحرف، فوجب أن                 

  .)٧(املعنوي اخلفي يضاف العمل إليها، فكان أوىل من العامل

                               
 ٢/١٥١، واألصول يف النحو  ٢/٥، املقتضب ١/٤٠٩الكتاب ) ١(
، وشرح كتاب سيبويه )هذا باب وجه دخول الرفع يف هذه األفعال املضارعة لألمساء(، ١٠-  ٣/٩الكتاب ) ٢(

 ٣/١٩٩للسريايف 
 ٧/١٢شرح املفصل البن يعيش ) ٣(
 ٤/٢٨٤التصريح ) ٤(
 ٧٤، املسألة رقم ٢/٥٥٠اإلنصاف ) ٥(
 ٧٢شرح قطر الندى  )٦(
، اللباب يف علل ٧/١٢، شرح املفصل البن يعيش ٤/٢٥، شرح كافية ابن احلاجب للرضي ٢/٥٥٢اإلنصاف ) ٧(

 ٢/٢٥البناء واإلعراب 
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ء        بأنه بدخول هذه العوامل مثل النواصب واجلوازم، دخل                           ملذهبه   ) ١( واستدل الفرا
النصب واجلزم، وبسقوطها عنه دخل الرفع، فعلم بذلك أنّ الرفع للمضارع هو جترده من                       

°  (: وقوله((: هذه العوامل، قال  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   ].٨٣: البقرة[ )§ 
فعونَ( تردبعافيها،  يصلح) أَنْ( دخول ألنّ) تذف فلمعت    الناصب    حفقال   ، كما  ر 

¯    ( :  قال    وكما  )  اآلية     قرأ  ( ،  ] ٦٤: الزمر   [   ) z y x }   (: اهللا  ®  ¬( 
 تأت   مل   الرفع، فلما       من   وجه    فهذا  )  تستكْثر   أَنْ    والَتمنن   (   اهللا   عبد   قراءة      وىف  ،  ] ٦: املدثر   [ 

))رفعت بالناصب
)٢(.  

أنّ  ابن يعيش قد ذكربل إنّ  احتجاجا -حسب اطالعي  -ذكروا له وأما ثعلب فلم ي
مذهب سيبويه أنّ ارتفاع الفعل املضارع بسبب مضارعته االسم ومل يعرف                 ثعلبا توهم أنّ

  .)٣(حقيقة مذهبه وتبعه على ذلك مجاعة من أصحابه

  :احتجاج البصريني
كانت يف موضع اسم مبتدأ أو          إذا   )  يعين األفعال املضارعة         ( اعلم أنها     (( :  سيبويه   قال  

موضع اسم بين على مبتدأ أو يف موضع اسم مرفوع غري مبتدأ وال مبين على مبتدأ، أو يف                            
موضع اسم جمرور أو منصوب، فإا مرتفعة، وكينونتها يف هذه املواضع ألزمتها الرفع، وهي 

ا يرفع االسم     وكينونتها يف موضع األمساء ترفعها كم            . . . . . .  سبب دخول الرفع فيها       
))كينونته مبتدأ

: إنّ زيدا يقوم، كما تقول           :  وقد فسروا الوقوع موقع االسم بأنك تقول   . )٤(
زيد   :  وتقول   .  مررت برجلٍ قائم       :  مررت برجلٍ يقوم، كما تقول           :  إنّ زيدا قائم، وتقول           

مررت برجلٍ : مررت برجلٍ يضرب، كما تقول: زيد ضارب، وتقول: يضرب، كما تقول
  .)٥(إخل. . . رأيت رجالً ضاربا: رأيت رجالً يضرب، كما تقول: ، وتقولضاربٍ

                               
 ٢/٥٥١اإلنصاف ) ١(
 ١/٥٣معاين القرآن ) ٢(
 ٧/١٢شرح املفصل ) ٣(
 ١٠-  ٣/٩الكتاب ) ٤(
 ٢/٢٣٨، والفوائد الضيائية ٢٢٨البسيط ) ٥(
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  :)١(واحتج البصريون بأمور منها
أنّ القول بأن عامل الرفع يف املضارع؛ هو قيامه مقام االسم، وهو عامل معنوي،                                   -١

  .)٢(فأشبه االبتداء ألنه كذلك، فكما أنّ االبتداء يوجب الرفع فكذلك ما أشبهه
: املضارع االسم يف مجيع أحواله؛ يف حال الرفع والنصب واجلر، يف مثل     أشبه الفعل  -٢

يضرب  :  وتقول   .  جاء رجل يضحك، ورأيت طفالً يبكي، ومررت برجلٍ يصلي                    
  .)٣(أخوك زيد: زيد، فترفع الفعل، كما جاز

أنه بقيامه مقام االسم قد وقع يف أقوى أحواله، فلما وقع كذلك وجب أن يعطى                                 -٣
  .)٤(أقوى اإلعراب الرفع، فلهذا كان مرفوعا لقيامه مقام االسمأقوى اإلعراب، و

االسم غري                                -٤ لفعل ال يقع فيها موقع  يقولون إنّ ا اليت  الصور  االعتراض ببعض  أنّ 
يقوم الزيدان، : الذي يضرب، ويف حنو: صحيحة، فوقوع املضارع يف الصلة، يف حنو

خرب مبتدأ    اأنّ ضارب    الذي ضارب هو على        :  يف احلقيقة وقع موقعه، ألنك تقول            
قائمان الزيدان، ومع هذا نقول يكفي أنّ يقع الفعل املضارع موقع                       : مقدم، وكذا

وبين   .  ) ٥( االسم، وإن كان اإلعراب مع تقديره امسا؛ غري اإلعراب مع تقديره فعالً       
سيبويه أن تلك املواضع اليت قيل إن االسم ال يرتفع ا كان يف األصل تقع فيها                           

  .)٦(وأنه عرض فيها معان اختاروا من أجلها لزوم الفعل وترك األصلاألمساء، 
وحده،    )  يقوم  ( مع السني واقع موقع االسم، ال             ) سيقوم(سيقوم، إنّ : نقول يف حنو -٥

 .والسني صار كأحد أجزاء الكلمة، وسوف يف حكم السني
  
ا، وقد ظهر  كاد زيد قائم: كاد زيد يقوم، أنّ األصل فيه االسم، أي: ونقول يف حنو -٦

                               
، شرح املفصل ٢٨، وأسرار العربية ٢/٥٥٢، واإلنصاف ١٣٧، املسائل املنثورة ٣/٢٠١رح كتاب سيبويه ش) ١(

 ٢/٢٣٨، الفوائد الضيائية ٧/١٢البن يعيش 
 ٧/١٣شرح املفصل البن يعيش ) ٢(
 ٧/١٢شرح املفصل ) ٣(
 ٢/٢٥، اللباب يف علل البناء واإلعراب ٢/٥٥٢اإلنصاف ) ٤(
 ٤/٢٤ب شرح كافية ابن احلاج) ٥(
 ٣/٢٠١شرح كتاب سيبويه للسريايف ) ٦(
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  :هذا األصل يف ضرورة الشعر، كما قال تأبط شرا
 (١)وكم مثلها فارقتها وهي تصفر  فأُبت إىل فهم وما كدت آئبا

موضوعة للتقريب من احلال، واسم الفاعل               )  كاد  ( وإمنا عدل عن األصل، ألنّ     
ه أدلّ   ألن  )  يفعل ( ليس داللته على احلال بأوىل من داللته على املاضي فعدل عنه إىل         

  .، ورفعوه مراعاة لألصل) كاد(على مقتضى 
، ففي مسألة رفع املبتدأ         أنّ الكوفيني يف قول الفراء ناقضوا أنفسهم يف احتجاجهم                       -٧

ألنا   (( :  واخلرب؛ سبق أن اعترضوا على قول البصريني أن املبتدأ ارتفع باالبتداء، قالوا  
لفظية فهو إذًا عبارة عن عدم    إذا كان معىن االبتداء هو التعري من العوامل ال: نقول

)) العوامل، وعدم العوامل ال يكون عامال       
وهم هنا جيعلون التعري يف املضارع             .  ) ٢( 
  .عن الناصب واجلازم عامالً وسببا يف رفعه

  :)٣(أما قول الفراء أنّ رافع املضارع التعري من الناصب واجلازم ففاسد، ألسباب -٨
يء، كما أنّ العامل ينبغي أن يكون له ألنّ التعري عدم، والعدم ال يتسبب يف ش  ) أ(

اختصاص باملعمول، والعدم نسبته لألشياء كلها واحدة، ال اختصاص له بشيء 
وأُجيب بأنّ التجرد أمر وجودي،               .  ) ٤( دون شيء، فال يصح أن يكون عامال             

ال :  وقيل  .  ) ٥( وهو كونه خاليا من ناصب وجازم، ال عدم الناصب واجلازم                        
لناصب واجلازم عدمي ألنه عبارة عن استعمال املضارع     نسلم أن التجريد من ا

على أول أحواله خملّصا عن لفظ يقتضي تغيريه واستعمال الشيء وايء به على 
ما ليس بعدمي ٦(صفة(. 

  

                               
 ٧/١٣، شرح املفصل البن يعيش ٢/٥٥٤اإلنصاف ) ١(
 ).٥(، املسألة رقم  ١/٤٦اإلنصاف ) ٢(
، وشرح مجل الزجاجي البن ٧/١٢، شرح املفصل البن يعيش ٢٩، وأسرار العربية  ٢٣٠ -٢٢٩البسيط ) ٣(

 ٤/٢٨٣، والتصريح مبضمون التوضيح ١/١٣١عصفور 
 ٧/١٢شرح املفصل البن يعيش ) ٤(
 ٤/٢٨٤التصريح ) ٥(
 ٢/٢٩٧، توضيح املقاصد ٢٥٥شرح ألفية ابن مالك البن الناظم ) ٦(
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أنّ التعري لو جاز أن يكون عامالً، مل يصح أن يكون عامالً يف الفعل، ألنّ                                ) ب(
  .)١(عوامل األمساء خمالفة لعوامل األفعال

ل                               ) ت( لنصب واجلزم قبل الرفع، ألنه قا : قوله ضعيف ألنه يؤدي إىل أن يكون ا
لسالمته من العوامل الناصبة واجلازمة، وخالف بني النحويني يف أنّ الرفع قبل                  
النصب واجلزم، ألنّ الرفع صفة للفاعل، والنصب صفة للمفعول، فلهذا كان                     

  .هذا القول ضعيفًا
  .عوامل األمساء ال تعمل يف األفعالأنّ التعري من عوامل األمساء، و  ) ث(

  :وأما قول الكسائي ففاسد أيضا، ومردود من وجوه -٩
لنصب                                ) أ( أنه كان ينبغي أالّ تدخل عليه عوامل النصب واجلزم، ألنّ عوامل ا

  .)٢(واجلزم ال تدخل على العوامل
أنه لو كان األمر على ما ذهب إليه لكان ينبغي أالّ ينتصب بدخول النواصب                       ) ب(

بدخول اجلوازم لوجود الزائد أبدا يف أوله، فلما انتصب، واجنزم، دلّ وال ينجزم 
  .)٣(على فساد هذا الرأي

ل هي من متام معناه، فلو         ب أنّ هذه الزوائد بعض الفعل ال تنفصل منه يف لفظ،          ) ت(
  .)٤(إا هي العاملة ألدى ذلك إىل أن يعمل الشيء يف نفسه وذلك حمال: قلنا

نّ املضارعة إمنا اقتضت إعرابه من حيث اجلملة، مث وأما قول ثعلب فال يصح أل  ) ث(
وأُجيب بأنّ إعراب . )٥(حيتاج إىل كل نوعٍ من أنواع اإلعراب إىل عامل يقتضيه

االسم ومضارعته                             باحلمل على  ملضارع عند الكوفيني باألصالة ال  إعراب ا
 .)٦(إياه

  
                               

 ٣/٢٠١شرح كتاب سيبويه للسريايف ) ١(
  ٧/١٢، وشرح املفصل البن يعيش ٢٩، وأسرار العربية  ٥٥٣/ ٢اإلنصاف ) ٢(
 ٢/٥٥٣، اإلنصاف ٢٩أسرار العربية ) ٣(
 ٤/٢٨٥، التصريح ٢/٢٦، اللباب يف علل البناء واإلعراب ٢/٥٥٣اف اإلنص) ٤(
 ٤/٢٨٥التصريح ) ٥(
 ٤/٢٨٥التصريح ) ٦(
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  :وقد رد على قول البصريني بردود منها

م يريدون به أنّ رافع املضارع وقوعه موقعا هو لالسم               ال خيلو قول البصريني من أ -١
يقوم زيد، أو منع منه االستعمال : باألصالة سواء جاز وقوع االسم فيه كما يف حنو

وإما أم يريدون به أنّ رافع املضارع وقوعه موقعا                    . جعل زيد يفعلُ: كما يف حنو
وحروف    )  لو ( املضارع بعد      هو لالسم مطلقًا، فإن أرادوا األول فهو باطل برفع                       

التحضيض، ألنه موقع ليس لالسم باألصالة، وإنْ أرادوا الثاين فهو باطل أيضا لعدم  
الشرطية ألنه موضع صاحل لالسم باجلملة كما يف حنو قوله          ) إنْ(رفع املضارع بعد 

 8) ¼  » º  ¹ فلو كان الرفع للمضارع    ، ]٦ :التوبة[ )¸ 
الشرطية إالّ مرفوعا والالزم منتف،               )  إنْ  ( ن بعد   وقوعه موقع االسم مطلقًا ملا كا          

  .)١(فامللزوم كذلك
أنّ الفعل املضارع لو كان مرفوعا لقيامه مقام االسم لكان ينبغي أن ينتصب إذا كان  -٢

كان زيد يقوم، ألنه قد حلّ حمل االسم إذا كان منصوبا            : االسم منصوبا، كقولك
وعا، ومنصوبا، وجمروراَ، ولو كان كذلك                   ، مث إنّ االسم يكون مرف          )  قائما (وهو 

لوجب أن يعرب بإعراب االسم يف الرفع والنصب واجلر، ورد بأنّ ذلك مل يكن                               
  .)٢(بسبب أنّ عوامل األمساء ال تعمل يف األفعال

الدليل على أنّ املضارع ال يرتفع لقيامه مقام االسم أنه لو كان كذلك لكان ينبغي                 -٣
  .)٣(كاد زيد قائما: زيد يقوم، ألنه ال جيوز أن يقال كاد: أالّ يرتفع يف قوهلم

لو كان املضارع مرفوعا بوقوعه موقع االسم، ملا وقع يف مواقع ال يقع فيها االسم،                -٤
الصلة، يف حنو        يقوم         :  الذي يضرب، ويف حنو         :  كما يف  سيقوم، وسوف يقوم، 

  .)٤(الزيدان

                               
 ٢٥٥، وشرح ألفية ابن مالك البن الناظم ٤/٦شرح التسهيل البن مالك ) ١(
 ٢/٥٥١اإلنصاف ) ٢(
 ٢/٥٥٢اإلنصاف ) ٣(
  ٤/٢٤شرح كافية ابن احلاجب ) ٤(
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كما يقول ابن      ( اق من الكوفيني       يف هذه املسألة رأي الفراء، واحلذّ             واختار ابن عادل
يف اآلية فعل مضارع مرفوع وسبب             )  نعبد ( ، واحتج حبجتهم، فهو يقرر أوالً أنّ               )  مالك  

رفعه جترده من الناصب واجلازم، ألنّ األصل يف الفعل املضارع الرفع إالّ إذا سبق مبا يغير                             
ملخالف بقوله بصيغة     هذا األصل من أدوات النصب أو اجلزم، مث دلّل على رفضه للرأي ا                             

لوقوعه موقع االسم، وهذا رأي البصريني، وهو يعلم أنه رأي البصريني                               :  التمريض، وقيل
ولكن املفسرين وغريهم قد يستعملون هذا األسلوب للتعبري عن عدم رضاهم عن ذلك                            

وهذا املوضع من املواضع          .  وقيل كأنه قولٌ جمهول ال يؤبه له           :  الرأي ورفضهم له، بقوهلم          
يلة اليت وافق فيها ابن عادل الكوفيني، ويلحظ أنه مل يقل للرأي األول أنه رأي الكوفيني؛ القل

رمبا لإلشارة إىل أنه اختاره العتقاد أنه الصواب بغض النظر عن صاحبه، وقد يكون السبب  
أيضا أنّ الكوفيني مل يتفقوا على رأي واحد فهذا رأي الفراء، وللكسائي رأيه، وكذلك                                       

لبصريني       ثعلب،    ا ركهم بعض  ملعربني؛ حنويني                    .  وشا ا ا من  لسبب أنّ كثري ا وقد يكون 
د رأيا خيص                              ومفسرين وغريهم، قد         الرأي وخاصة عند املتأخرين فما عا اختاروا هذا 

  .الكوفيني وحدهم بل هو رأي األكثرية؛ واهللا أعلم

  :الترجيح
وإما جترده ((: ل ابن مالكيبدو يل مما سبق أنّ رأي الفراء أوىل من غريه، ونقول كما قا

لنقض                                  ق الكوفيني وبه أقول؛ لسالمته من ا الناصب؛ وهو قول حذّا جلازم و ) من ا (
 )١ ( .

والباحث مييل إىل هذا القول، ولكن بسبب أنه أقلها مآخذ ال ألنه سامل من النقض، وهو                              
  .واهللا أعلم بالصواب. قول أكثر املتأخرين

  
  
  
  

                               
 ٢/١٠٧شرح الكافية الشافية ) ١(



  ما الرافع للفعل املضارع؟: فعال األ: ثانيا
 

٢٩٣  
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  تامة؟) كان(متى تكون 

  :يف قوله تعاىل) كان(عند إعرابه ادل قال ابن ع
 )  È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹( 

  ].٢٨٠: البقرة[
  :هذه وجهان) كان(يف ) : وإِن كَانَ ذُو عسرة: (قوله تعاىل(( 

وإن حدث ذو عسرة،          :  مبعىن حدث، ووجد، أي           تامةٌ  أا    -  وهو األظهر       -:  أحدمها   
: ، حنو  مرفوعها نكرةً  وأكثر ما تكون كذلك إذا كان : فتكتفي بفاعلها كسائر األفعال، قيل

وإن كان : تقديره((: قال أبو البقاء. أا الناقصة واخلرب حمذوف: والثاين. ) قد كان من مطَرٍ(
: وهذا مذهب بعض الكوفيني يف اآلية، وقدر اخلرب،  ))ذو عسرة لكم عليه حق، أو حنو ذلك

ره بعضهم .وإن كان من غرمائكم ذو عسرةا: وقدغرمي وإن كان ذو عسرة.  
وحذْف خربِ كَانَ ال جييزه أصحابنا؛ ال اختصارا؛ وال اقتصارا، لعلَّة                            :  قال أبو حيان      
))ذكروها يف كتبهم

)١(.  

  :)٢(إىل مخسة أقسام) كان(تنقسم 
كان : مثلوهذه تدل على الزمن ارد من احلدث، ويلزمها اخلرب، : أن تكون ناقصة: األول

  .زيد قائما
وهذه تدل على الزمان واحلدث، كغريها من األفعال احلقيقية،                          :  )٣(أن تكون التامة: الثاين

« ¼ ½ ¾ (8كان زيد، مبعىن وقع، كقوله : وال تفتقر إىل خرب، مثل  º  ¹

  .أي حدث ووقع، ]٢٨٠:البقرة[ ) ¿
كان زيد قائم، أي كان : مثلأن يكون امسها ضمري الشأن، واجلملة بعدها خربها، : الثالث

  :الشأن، زيد قائم، كما قال الشاعر

                               
 ٤/٤٦٥اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ١٣٤-١٣٣، وأسرار العربية ٣٤٨، واملفصل  ١٧، والفصول يف العربية  ٤٠اإلشارة إىل حتسني العبارة ) ٢(
 ١/٤٦الكتاب ) ٣(
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  وآخر مثنٍ بالذي كنت أصنع  إذا مت كان الناس صنفان شامت
  .أي كان الشأن؛ الناس صنفان

زيد كان قائم، أي زيد قائم، كما قال                  :  أي غري عاملة، مثل       :  أن تكون زائدة        :  الرابع    
  :الشاعر

  كان املسومة العرابِ على  سراة بين أيب بكر تسامى
  :وقول الفرزدق

  وجريان لنا كانوا كرامِ  فكيف إذا مررت بدار قوم
  .جريان كرام: أي
£  (8  أن تكون مبعىن صار، قال: اخلامس  ¢  8وقوله   ،  ] ٣٤:  البقرة   [   ) ¡ 

)º   .صار من الكافرين، وصار من املغرقني: أي، ]٤٣: هود[ )¸ ¹ 
ة وناقصة، وزائدة، واحتملت الثالثة أو االثنني يف                    تام )١(يف القرآن الكرمي) كان(وجاءت  

اليت   )  زال   ( ، و   )  ليس ( ومجيع أخواا ما عدا          )  كان  ( وقد ذكر بعض النحاة أنّ           .  مواضع  
موضوع  -التامة والناقصة ) كان(وفيما خيص . )٢(مضارعها يزال، وفتئ، تكون ناقصةً وتامةً

مام والنقصان، بناء على نظرة النحوي إىل                 فقد رأينا اختالفًا بينا يف حقيقة الت             -االختيار    
وأخواا، فقد رأينا من عدها حروفًا، ومن عدها أفعاالً ناقصة؛ وانقسم هؤالء إىل                          ) كان(

، وذَهب، ومنهم من رآها ألفاظًا بصورة                 ) ٣(ضرب: فئتني منهم من رآها أفعاالً حقيقيةً مثل
 وبعضهم مساها         . ) ٤( ف األفعال احلقيقية  األفعال أي أفعاالً غري حقيقية، وإن تصرفت تصر

وذكر السيوطي أنّ قياس هذه األفعال أال تعمل شيئًا ألا ليست بأفعال         .)٥(أفعال العبارة
إذ دخلت للداللة على تغري اخلرب بالزمان لذي يثبت فيه، وإمنا عملت ألا                                صحيحة، 

امسني   )  ضرب ( طلب الفعل    ضرب زيد عمرا، فقد        :  أشبهت بعض األفعال الصحيحة؛ مثل

                               
 ٣٣٤اجلزء األول /دراسات ألسلوب القرآن الكرمي ، القسم الثالث ) ١(
 ١/٣٤١شرح التسهيل البن مالك ) ٢(
 ٤/٨٦املقتضب ) ٣(
 ٩٨ترشيح العلل يف شرح اجلمل ) ٤(
 ٢/٩٦، شرح املفصل البن يعيش ٣٩شرح اللمع يف النحو للواسطي الضرير ) ٥(
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فاعل والثاين مفعوال، فاسم هذه األفعال مشبه بالفاعل، واخلرب مشبه باملفعول، وذكر   األول
ورأي الفراء أنّ األول ارتفع لشبهه بالفاعل وانتصب الثاين                            . )١(أنّ هذا هو مذهب سيبويه

ـ       ـ           :  لشبهه باحلال؛ ف ، مشبه عنده ب ما رأي      جاء زيد ضاحكً     :  كان زيد ضاحكًا ، أ ا
شيئًا، وأما الثاين فمنصوب         )  كان(الكوفيني اآلخرين فإنّ األول باقٍٍ على رفعه مل تعمل فيه 

إذا أريد ما        ) هذه(، و ) هذا(على احلال، ويتوسعون يف هذه املسألة حىت أم جعلوا منها 
  .)٢(هذا اخلليفةُ قادما، وهذه الشمس طالعةً: قريب، ومثّلوا هلما بـتال

) كان  ( بب ذلك اختالفهم يف داللتها على احلدث والزمن، ويف تفسريهم ملصطلح              وس
: حيث انقسمت آراء النحاة حول مسألة النقص هذه إىل ثالثة مذاهب        الناقصة، والتامة، 

وأخواا إمنا مسيت ناقصة ألا تدل على زمن دون حدث؛                        )  كان  ( أن   :  املذهب األول       
وقال ذا املذهب عدد كبري . ل على احلدث والزمن معافنقصت عن األفعال احلقيقية اليت تد

، وابن     ) ٦( ، وابن جين     ) ٥( ، وأبو علي الفارسي        ) ٤( ، وابن السراج        ) ٣( املربد   :  من النحاة منهم     
  .، وغريهم)١٠(، وابن أيب الربيع)٩(، وابن يعيش)٨(، واجلرجاين)٧(برهان

ألنّ حدثها مقصود إسناده إىل           أا إمنا مسيت بذلك لعدم اكتفائها مبرفوع،              : املذهب الثاين
كان زيد عاملًا، وجد اتصاف زيد بالعلم، فهي لذا                   : ، فمعىن قولك)١١(النسبة بني معموليها

حمتاجة إىل االسم واخلرب معا بعكس الفعل العادي، ومن أجل ذلك فالبصريون ال جييزون                                 

                               
 ٢/٦٣مهع اهلوامع ) ١(
 ٣/١١ارتشاف الضرب ) ٢(
 .))وهذه أفعال حقيقية كضرب  ((: ،وهو يتحدث عن كان وأخواا  ٤/٨٦، وقال يف ٣/٣٣املقتضب ) ٣(
 ٨٢- ١/٧٤ األصول يف النحو) ٤(
 ٢/٩١٢، واملسائل البصريات ٢٢٣املسائل احللبيات ) ٥(
 ٨٥اللمع يف العربية ) ٦(
 ٢/٧٤مهع اهلوامع ) ٧(
، ويف ذكر كتابه اجلمل أن أا ال تتم ١/٣٣٨، وشرح التسهيل البن مالك ١/٣٩٨املقتصد يف شرح اإليضاح ) ٨(

 ٩٧ترشيح العلل يف شرح اجلمل لصدر األفاضل : ظربالفاعل وحتتاج إىل خرب، أي موافقًا للمذهب الثاين، وين
 ٢/٩٦شرح املفصل ) ٩(
 ٦٦٤البسيط يف شرح مجل الزجاجي ) ١٠(
 ١/٣٤١، وشرح التسهيل البن مالك ١/٤٥الكتاب ) ١١(



  تامة؟) كان(مىت تكون : فعال األ: ثانيا
 

٢٩٧  

، وقال ذا املذهب بعض النحاة م                               ، ) ١( سيبويه :  نهمحذف اخلرب ال اقتصارا وال اختصارا
، الذي    ) ٦( ، وابن مالك      ) ٥( ، وصدر األفاضل      ) ٤( ، وابن خروف       ) ٣( ، والزخمشري     )٢(والثمانيين

، ) ٩( ، وابن هشام     )٨(، وأبو حيان)٧(الذي ساق عشرة أوجه لبطالن عدم داللتها على احلدث
  .)١٠(، والسيوطي)٩(هشام

لعدم   وأخواا إمنا مسيت ناقصة          )  كان  ( وهو مركب من املذهبني أي أنّ             :  املذهب الثالث      
، )١١(الواسطي الضرير: وقال ذا بعض النحاة مثل. داللتها على احلدث والفتقارها إىل اخلرب

  .)١٥(، وابن عصفور)١٤(، وابن اخلباز)١٣(، والعكربي)١٢(واألنباري
  

  :األدلة واملناقشة
 -تسمى  (( :  الناقصة، بقوله     )  كان(التامة، و ) كان(خلّص الواسطي الضرير الفرق بني 

أفعال العبارة، وتنقص عن األفعال؛ ألا ليست أفعاالً حقيقيةً؛ ألا ال      -اا أي كان وأخو
تدل على املصدر كاألفعال، ومن أجل هذا مل يكن فاعلها ومفعوهلا حقيقيني، وأيضا فإن                                

                               
 ١/٤٥الكتاب ) ١(
 ٢١٦الفوائد والقواعد ) ٢(
 ٣/٢٨٣، والتخمري  ٣٤٨املفصل ) ٣(
 ٤١٧-١/٤١٥شرح مجل الزجاجي ) ٤(
 ٣/٢٨٣مري التخ) ٥(
 ١/٣٤١شرح التسهيل البن مالك ) ٦(
 ١/٣٣٨شرح التسهيل البن مالك : ينظر) ٧(
 ٣/١١٥١ارتشاف الضرب ) ٨(
 ١/٦١٥التصريح مبضمون التوضيح ) ٩(
 ٢/٧٤مهع اهلوامع ) ١٠(
 ٣٩شرح اللمع يف النحو ) ١١(
 ١٣٧، ١٣٣أسرار العربية ) ١٢(
 ١/١٦٤اللباب يف علل البناء واإلعراب ) ١٣(
  ١٣٥وجيه اللمع ت) ١٤(
 ٤٢٧-١/٤٢٦شرح مجل الزجاجي ) ١٥(



  تامة؟) كان(مىت تكون : فعال األ: ثانيا
 

٢٩٨  

الفاعل يف غري هذا الباب غري املفعول، وها هنا مها واحد، وأيضا ال يبىن ملا مل يسم فاعله،                  
التامة    (( :  ، مث قال عن كان التامة            )) ربها فهو عوض من داللتها على املصدر            فأما نصب خ    

« ¼  ( 8 وهي فعل حقيقي، وال تطالبك خبرب كقوله  º وإن ، ]٢٨٠: البقرة[ )¹ 
))حدث ذو عسرة

التامة هي األصل والناقصة فرع عنها،   ) كان(ويرى ابن أيب الربيع أنّ . )١(
األصل فيه أن يكون تاما والناقصة             : قصا من هذه األفعالو مجيع ما يستعمل تاما ونا((: قال

))منقولة منه، وجردت إىل الزمان
)٢(.  

 التمام والنقصان وأحيانا           )  كان  ( حتتمل فيها   )  كان  ( وكثري من النصوص احملتوية على        
الزيادة، إما على التساوي بينها أو يرجح أحدها معىن، أو قراءة، أو مانع أو موجب حنوي،         

  :أن تصنف كاآليتوميكن 
بسبب طبيعة تركيبها النحوي حتتمل التمام والنقصان دون         ) كان(أي أنّ : حالة االحتمالية

» ¬  ( 8فمن ذلك قوله    وهذا رمبا أكثر حاالا،. مرجح أو موجب حنوي، أو غريه

° ¯ وقرأ  هنا ناقصة وهي قراءة عاصم وحده، ) كان(فـ ، ]٢٨٢: البقرة[ ) ® 
، أمثلة عديدة،       ) ٥( ، وغريه    ) ٤( وقد ساق ابن هشام  . )٣(تامة) كان(جتارة فتكون الباقون برفع 

- .  (8 عديدة، منها ما حيتمل التمام والنقصان، مثل قوله   ,  +  *  )  (  '

تامة ألن مرفوعها فاعل، وناقصة ألنّ               )  كان  (لك أن تقدر : قال  ،]٩١: املؤمنون[ ) / 0
: كان هنا   (( :  ا   ما كان أحسن زيد       :   مثل وقال يف    .  ) ٦( مرفوعها شبيه بالفاعل وأصله املبتدأ            

، تامة  :  وعند السريايف        . ) ٧( ، وليس هلا اسم وال خرب، ألا قد جرت جمرى احلروف                    زائدة    
 ))واجلملة بعدها خربها) ما(وامسها ضمري   ،ناقصةهي : وعند بعضهم. وفاعلها ضمري الكون

                               
 ٣٩شرح اللمع يف النحو ) ١(
 ٢/٧٥٢البسيط يف شرح اجلمل ) ٢(
 ٤/٩٥املقتضب ) ٣(
 ٧٢٧-٧٢٦مغين اللبيب : ينظر ) ٤(
 ٣٦١-٣٥٣اجلزء األول /دراسات ألسلوب القرآن الكرمي القسم الثالث: ينظر) ٥(
 ٤٢٦مغين اللبيب ) ٦(
 ٨٨٣ مغين اللبيب) ٧(



  تامة؟) كان( مىت تكون: فعال األ: ثانيا
 

٢٩٩  

  .)١(التمام، والنقصان، والزيادة: ةأين كان زيد قائما، حتتمل، األوجه الثالث: ، وقال يف مثل
  :ويكون ذلك: ترجيح أحدمها

¼    (: إما بسبب قراءة قرآنية كما يف قوله تعاىل -١  »  º ، ] ٢٨٠ : البقرة   [   ) ¹ 
فقد قال بالتمام البصريون وقال بالنقصان الكوفيون وقدروا اخلرب، وتقوى الكوفيون 

ومثلها   .  ناقصة  )  كان (، وهنا )٢()وإن كان ذا عسرة: (اهللا وأُيب وعثمان بقراءة عبد
} ( 8قوله   z  y  x  w ( ]ناقصة،  -هنا  -فكان ، ]١١:النساء

  .تامة) كان(بالرفع على أنّ ) واحدةٌ(وقرئ 
º  (يف ) كان(أنّ  )٣(مثلما رجح السمني احلليب: وإما الترجيح بسبب حنوي -٢  ¹

ها نكرةً  كثر ما تكونُ كذلك إذا كانَ مرفوع              تامة ألن أ       ]٢٨٠: البقرة[ )« ¼ 
  .)٤(قد كان من مطَرٍ: حنو

  :وذلك: تعني أحدمها
¼   (يف قوله ) كان(، مثل منع أيب حيان أن تكون مبوجب حنوي -١  »  º  ¹( 

وأخواا      )  كان  ( ؛ ألن بعض البصريني مينعون حذف خرب             ) ٥(ناقصة، ]٢٨٠: البقرة[
قوله  (( :  ، قال العكربي      ) ٦( اقتصارا واختصارا، ألنه صار عندهم عوضا عن املصدر            

« ¼   (: تعاىل  º أي إن حدث ذو        :  التامة   كان هنا    ،  ] ٢٨٠:  البقرة   [   ) ¹ 
وإن كان ذو عسرة لكم عليه            :  ، واخلرب حمذوف تقديره          الناقصة   عسرة؛ وقيل هي    

حق أو حنو ذلك، ولو نصب فقال ذا عسرة لكان الذي عليه احلق معنيا بالذكر                              

                               
 ٧٢٧مغين اللبيب ) ١(
 ١/٦٦٨الدر املصون ) ٢(
 ١/٦٦٨الدر املصون ) ٣(
 ٣/١١٩٢ارتشاف الضرب : ينظر) ٤(
 ٢/٣٥٤تفسري البحر احمليط ) ٥(
 ٢/٨٤، ومهع اهلوامع ١/٦٦٨الدر املصون : ينظر) ٦(



  تامة؟) كان(مىت تكون : فعال األ: ثانيا
 

٣٠٠  

))هالسابق، وليس ذلك يف اللفظ إال أن يتحمل لتقدير
كان زيد قائما، : ويف مثل. )١(

كان زيد أخاك، وجب أن تكون ناقصة المتناع : ، ولكن إذا قلت)٢(جيوز الوجهان
  .وقوع احلال معرفة

2   ( 8  ، ففي قوله  بسبب املعىن -٢  1  0  / ، ] ١١٠ : عمران    آل  [   ) . 
تامة، وخري أمة حاال، اعتمادا على أن اخلريية حصلت ) كان(فقد أعرب الكوفيون 

سالم، والذين أعربوها ناقصة قالوا إن ذلك بناء على علم اهللا السابق، وهذا        بعد اإل
فقد قيل معىن كنتم معىن احلال وليس ذلك بشيء بل إمنا ذلك             ((: رأي الراغب قال

)) إشارة إىل أنكم كنتم كذلك يف تقدير اهللا تعاىل وحكمه             
وجوز العكربي أن        .  ) ٣( 

، أو أن تكون مبعىن صرمت، وخطأ أن              هنا ناقصة، أي كنتم يف علمي         ) كان(تكون 
أنتم خري ألنّ كان ال تزاد يف أول اجلملة وال تعمل يف                      :  تكون زائدة؛ والتقدير           

  .)٤(خري
c    ( 8  كما يف قوله  : بسببٍ فقهي -٣  b  a  `  _ : البقرة   [   ) ^ 

إن مل يكن الشهيدان        :  أبو حيان الضمري عائد على الشهيدين، أي               :  قال  ،  ] ٢٨٢
أغفل ذلك صاحب احلق أو قصد أن ال يشهد رجلني لغرض    رجلني، واملعىن أنه إن

فإن مل يوجد رجالن،         :  بل املعىن   :  وقال قوم  . )٥(له، وكان على هذا التقدير ناقصة
وال جيوز استشهاد املرأتني إال مع عدم الرجال، وهذا ال يتم إال على اعتقاد أن                                  

امة، ويكون     الضمري يف يكونا عائد على شهيدين بوصف الرجولة، وتكون كان ت                   
  ".رجلني منصوبا على احلال املؤكد

إن جاء بعدها مرفوع يصلح أن يكون امسا هلا؛ ومنصوب             ) كان(ومما سبق نستنتج أنّ 
ناقصة؛ وأن نعرا تامة واملنصوب يكون                )  كان  ( يصلح أن يكون خربا هلا، جاز أن نعرب      

                               
 ١/١٦٥التبيان يف إعراب القرآن ) ١(
 ١/١٩٠شرح األمشوين ) ٢(
 ٤٤٤رآن املفردات يف غريب الق) ٣(
 ١/٢٠٤التبيان يف إعراب القرآن ) ٤(
 ٢/٣٦٢تفسري البحر احمليط ) ٥(



  : فعال األ: ثانيا
 

٣٠١  

) كان  ( إن جاء بعد      و .  حاالً، إال إن منع من ذلك مانع شرعي أو فقهي أو سبب مقبول                      
مرفوع فقط؛ فهي التامة، ومن أرادها ناقصة تكلف تقدير خرب هلا؛ إال أن أوجب ذلك أو                       

  .رجحه معىن من املعاين؛ واهللا أعلم
«   ( :  يف قوله تعاىل    )  كان  ( فقد رجح أنّ       أما عن اختيار ابن عادل             º  ¹

؛ ألا    تيار إنه األظهر      تامة؛ مبعىن حدثَ ووجد، وقال عن هذا االخ، ]٢٨٠: البقرة[ )¼
أكثر ما تكون تامة إذا كان مرفوعها نكرة؛ ونلحظ يف هذا االختيار أنّ ابن عادل تابع                                       

تامة وذكر تعليلهما؛ ولكنه فضل تعليل            )  كان  ( السمني احلليب، وأبا حيان يف اختيارمها أنّ       
تيار أيب حيان     تامة؛ بينما اخ      )  كان  ( السمني؛ علما أنّ اختيار السمني يقتضي تفضيل كون      

  .يوجب أن تكون تامة

  

  

  

  

  

  

  

  



  بني الفعلية واحلرفية) ليس(: فعال األ: ثانيا
 

٣٠٢  

  بين الفعلية والحرفية) ليس(

  :يف قوله تعاىل) ليست(عند إعرابه  ابن عادلقال 
)  - , + * ) ( ' & % $ # " !

 ? > = < ; : 9 87 6 5 4 3 2 1 0/ .

 A @( ]١١٣: البقرة[  
من تابعه يف جعلها      خالفًا للفارسي يف أحد قوليه، و            عالً هو الصحيح   ف) ليس(وكون (( 

كما قيل ويدلّ على فعليتها اتصال ضمائر الرفْع البارزة ا، وهلا أحكام                           )  ما ( ـ حرفًا ك   
)).كثرية

)١(.  

  :يف هذه املسألة مذهبان
فعل غري ) ليس(إنّ : ، قالوا)٢(؛ وقال به أكثر النحويني) ليس(فعلية : املذهب األول

، )٧(، والزجاج)٦(، واملربد)٥(، واألخفش)٤(والفراء، )٣(اخلليل، وسيبويه: متصرف، ومن هؤالء
  .)٩(، وغريهم كثري)٨(وابن السراج، )٧(والزجاج

                               
  ٢/٤٠٢اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
  )للعكربي( ٧٠مسائل خالفية يف النحو ) ٢(
  ٢/٣٧،  ١/١٠٢،  ١/٤٥الكتاب ) ٣(
  ٢/٤٣معاين القرآن ) ٤(
  ١/١٢٩معاين القرآن ) ٥(
  ١٩٠- ٤/٨٧، ٣/٣٣املقتضب ) ٦(
  لقرآنمعاين ا) ٧(
  ١/٨٢األصول ) ٨(
، ٣٩، واإلشارة إىل حتسني العبارة ١٠٦، والعوامل املائة النحوية  ٢٦٦، والصاحيب ٣٤٦علل النحو : ينظر) ٩(

، واملفصل ١٢٤،١٣٠، وإصالح اخللل ١/١٨١، والنكت يف تفسري كتاب سيبويه ١٠٠وشرح عيون اإلعراب 
، وشرح التسهيل ٧/١١١، وشرح املفصل ٣٠٨ني ، والتبي ١/٤٣٨، وشرح مجل الزجاجي البن خروف ٣٤٩

 .٣٨٧، ومغين اللبيب  ١/٥٠٧، والبحر احمليط ٢/١٧٥، وشرح كافية ابن احلاجب ١/٣٤٠



  بني الفعلية واحلرفية) ليس(: فعال األ: ثانيا
 

٣٠٣  

. ) ٢( ، والفراء، ومجيع الكوفيني            ) ١( الزجاجي    :  ؛ وقال به     )  ليس ( حرفية   :  املذهب الثاين
، وابن )٥(علي الفارسي يف أحد قوليه وأيب ،، إىل ابن السراج)٤(، واملرادي)٣(ونسبه ابن هشام

  .)٧(رجحه ابن احلاجو. )٦(وابن شقري ومجاعة

  :األدلة واملناقشة
وحكى األنباري يف        .  ) ٨( ذكر الزجاجي أنّ الفراء ومجيع الكوفيني يقولون إا حرف                         

ومر آنفا أن الفراء ممن يقول             .  ) ٩( إنصافه إمجاع البصريني والكوفيني على فعلية ليس وعسى    
بن      .  ) ١١( حروف   )  وأخواا      –كان   ( ورأي الزجاجي أنّ           .  ) ١٠( بفعلية ليس   وقد نسب ا

إىل ابن السراج بل ذكر ابن هشام أنّ أبا علي                     )  ليس (القول حبرفية  )١٣(واملرادي )١٢(هشام
، )  ليس ( فأما   . .  (( : وما يف أصوله خيالف ذلك، قال. )١٤(وابن شقري ومجاعة تبعوه يف ذلك

)). . .فالدليل على أا فعل إن كانت ال تتصرف تصرف الفعل
ي عن  وقد نقل ااشع     .  )١٥(

فعل  )  ليس : ( كنت أقول    :  وكان أبو بكر بن السراج يقول         ((: ابن السراج قوالً مبهما، قال

                               
  ١٢٤إصالح اخللل ) ١(
 ٧الالمات ) ٢(
  ٣٨٧مغين اللبيب ) ٣(
  ٤٥٩اجلىن الداين ) ٤(
  ٢١٠، واملسائل احللبيات ٢/٨٣٣املسائل البصريات ) ٥(
  ٣٨٧ب مغين اللبي) ٦(
  ٦٩، وابن احلاج النحوي ١/٢٨مهع اهلوامع ) ٧(
  ٧الالمات ) ٨(
  ١/١٣٨اإلنصاف ) ٩(
  ٢/٤٣معاين القرآن ) ١٠(
 ١٠- ٧، ولكنه يف كتابه الالمات يدافع عن رأي البصريني أا فعل، ينظر الالمات ٤١اجلمل يف النحو ) ١١(
  ٣٨٧مغين اللبيب ) ١٢(
  ٤٥٩اجلىن الداين ) ١٣(
 ٢/٨٣٣صريات املسائل الب) ١٤(
  ١/٨٢األصول يف النحو ) ١٥(
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))، أا فعل) ليس(منذ أربعني سنة تقليدا، واألظهر يف 
. . (( والسياق يرجح أنّ العبارة             .  )١(

 وهذا خيالف النقل السابق عنه، فلعل الصواب ما ذكرنا أنّ هذا رأي  .  ))واألظهر أا حرف
، ) ٣(، وابن عقيل)٢(األكثرية من البصريني والكوفيني والبغداديني وغريهم، وقد نص ااشعي

  .هو رأي اجلمهور) ليس(؛ على أنّ فعلية )٤(، واملرادي)٣(عقيل

  :بأمور) ليس(واحتج أصحاب املذهب األول على فعلية 
فعل لفظي، بدليل اتصال        )  ليس ( هي  (( :  اتصال عالمات األفعال ا، قال العكربي              -١

التأنيث، حنو                  ليسا،  :  وضمائر املرفوع حنو       .  ليست :  عالمات األفعال ا، كتاء 
ولست ،٥(. ))وليسوا، ولسن، ولست(.  

) ليس ( وانستار املضمر الفاعل فيه           (( :  أا تتحمل الضمري كاألفعال، قال الزجاجي            -٢
))اهللا ليس راكبا زيد ليس ذاهبا، وعبد: كقولك

)٦(.  
وهي تعمل يف األمساء املعرفة والنكرة               (( :  ة، قال األنباري        إعماهلا كاألفعال املتصرف           -٣

))والظاهرة واملضمرة كاألفعال املتصرفة
)٧(.  

وألنّ آخرها ((: أنّ آخرها مفتوح وتقبل االتصال بتاء التأنيث الساكنة، قال ابن يعيش -٤
مفتوح كما يف أواخر األفعال املاضية تلحقها تاء التأنيث؛ ساكنةً وصالً ووقفًا،                            

كانت هند قائمةً، وليس كذلك التاء الالحقة           : ليست هند قائمةً، كما تقول: حنو
))لألمساء فإا تكون متحركة حبركات اإلعراب حنو قائمة وقاعدة

)٨(.  
( :  تفسريها للفعل ولو مل تكن فعال ما جاز هلا ذلك، قال ابن السيد                       -٥ والظاهر من      (

                               
  ١٠١شرح عيون اإلعراب ) ١(
  ١٠١شرح عيون اإلعراب ) ٢(
  ١/٢٦٢شرح ابن عقيل ) ٣(
  ٤٥٩اجلىن الداين ) ٤(
  ٧٠مسائل خالفية يف النحو ) ٥(
 ٨الالمات ) ٦(
  ١/١٦٢اإلنصاف ) ٧(
  ٧/١١١شرح املفصل ) ٨(



  بني الفعلية واحلرفية) ليس(: فعال األ: ثانيا
 

٣٠٥  

أزيدا : )١(ا؛ ألنه أجاز يف كتابهأنه جيوز تقدمي خربها عليه) ليس(مذهب سيبويه يف 
أخالفت   : كأنه يف التقدير) ليس(بفعل مضمر تفسريه ) زيدا(لست مثله؟ ، بنصب 

ا لست مثله؟ ، والعامل الظاهر ال جيوز أن يفسر عامالً متقدما عليه إالّ أن                                 زيد
ا لفظ جمرى األفعال املتصرفة؛ ألنّ لفظه) ليس(يكون متصرفًا يف نفسه، وإمنا جرت 
حلال             الستقبال                 :  املاضي، وهي موضوعة لنفي ا دليل على ا وإذا كان يف الكالم 

))استعملت فيه فصارت كاملتصرفة هلذا املعىن الذي تضمنته
)٢(.  

  :باألمور اآلتية) ليس(واحتج أصحاب املذهب الثاين على حرفية 
الكوفيني    ودليل    (( :  أنه ليس على وزن شيء من األفعال لسكون عينه، قال الزجاجي   -١

))على أنه حرف أنه ليس على وزن شيء من األفعال لسكون ثانيه
)٣(.  

ء منها اسم فاعل وال اسم مفعول، وال ىوأنه مل جي((: أا غري متصرفة، قال الزجاجي -٢
باع يبيع، فهو      :  يليس وال اليس، ومليس، كما قيل           : لفظ املستقبل، فلم يقل منها

))بائع ومبيع
)٤(.  

اليت هي من عالمات الفعل، قال  ) قد(على حدث، وال تسبق بـ ال تدلّ ) ليس(أنّ  -٣
وال  )  قد ( وال تدلّ على حدث وال زمان، وال تدخل عليها                   (( :  أبو البقاء العكربي    
))يكون منها مستقبل

)٥(.  
الزمن، و                       -٤ احلدث و إلثبات  الفعل أصالً موضوع  نّ  ليست كذلك قال     )  ليس ( أ

ال تدلّ على     )  ليس ( احلدث والزمن و        )٦(أنّ الفعل موضوع على إثبات((: العكربي
))النافية) ما(واحد منهما، وإمنا تنفيهما فهي يف ذلك كـ 

)٧(.  

                               
 ١/١٠٢الكتاب ) ١(
 ١٣٠ - ١٢٩إصالح اخللل ) ٢(
 ٣٠٩التبيني : ، وينظر٧الالمات للزجاجي ) ٣(
  ٧الالمات للزجاجي ) ٤(
 ٧٠ - ٦٩مسائل خالفية يف النحو ) ٥(
 .فلعله األصوب إن شاء اهللا) إثبات(اإلثبات ، وهو غري مستقيم ، وقد رجح احملقق أنه : يف األصل) ٦(
 ٣١١التبيني ) ٧(
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ال )  ليس (   (( :  املصدرية، قال العكربي          )  ما ( صلة لـ  )  ليس ( أنه ال يصح أن تكون     -٥
ما أحسن ما ليس زيد قائما، ولو : املصدرية، كقولك) ما(يصح أن تكون صلةً لـ 

)))ما(تكون صلةً لـ كانت فعالً لصح أن 
)١(.  

ليس الطيب إال املسك، وأنّ ذلك لغة             : إلغاؤها يف العمل، يف مثل قول بعض العرب -٦
يف هذه   )  ليس ( وقد منع سيبويه إضمار الضمري يف          )  ما ( فقد شبهت بـ    ) ٢( متيم 

بنو  ( والقصة أنه وجدهم         (( :  ، قال أبو حيان       )  ليس(العبارة وهذا دليل على حرفية 
ما كان الطيب إال : فيقولون) كان(، وينصبونه يف ) ليس(يف ) املسك(يرفعون ) متيم

يضا،     )  كان  ( إضمار لوجب أن يكون يف          )  ليس ( املسك، فلو كان يف         إضمار أ
الرفع بـ          حىت ال يوجد أحد منهم يرفع          )  كان  ( دون    )  ليس ( فكوم خيتصون 

ف ال عمل هنا حر) ليس(دليل على أنّ ) ليس(، وال ينصب يف ) كان(يف ) املسك(
))هلا

)٣(.  
  :متصلة بياء املتكلم من غري نون الوقاية، كما قال رؤبة) ليس(ورود  -٧

  .)٤(ليسي الكرام القوم ذهب إذ  الطيس كعديد قومي عددت
لعكربي      ل ا ( :  قا نون                   ( ملتكلم من غري  ء ا يا لعرب أدخل عليها  ا نّ بعض  أ

))يسينل: عليه رجل ليسي، ولو كانت فعالً حقيقةً لقال: الوقاية، فقال
)٥(.  

لعكربي                      -٨ ا ل  ، قا ملتكلم ا طب و ملخا ا مع ضمري  المها  ال تكسر  نها  ( :  أ نّ ضمري   ( أ
، )  باع  ( املخاطب، واملتكلم إذا اتصل ا ال يكسر أوهلا، وليس األمر كذلك مع                     

تسوال تقول هنا ل ،تألنك تقول فيه بِع((
)٦(. 

  
أن تكون حرفًا مثلها، قال           النافية، يف املعىن والعمل فينبغي           )  ما ( أشبهت  )  ليس (أنّ  -٩

                               
 ٣١١التبيني ) ١(
 ١٣١إصالح اخللل ) ٢(
   ١٦٨لنحاة تذكرة ا) ٣(
  ١/١٠٩، وشرح ابن عقيل  ٣/٧٠، والعني  ٤٣٦/ ٣، ومعجم مقاييس اللغة ١٧٥ديوان رؤبة ) ٤(
 ٣٢١التبيني ) ٥(
 ٣٢٢التبيني ) ٦(
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ليس : النافية كقولك) ما(ينتصب جواا كما ينتصب جواب ) ليس(أنّ ((: العكربي
))ما زيد بزائرك فتكرمه: زيد بزائرك فتكرمه، وقولك

)١(.  

  ) :ليس(وقد رد على هذه االعتراضات مبا أضعفها ورجح فعلية 
حيتمل أن تكون خمففة من   : )٢(بأن قالوافقد ردوا على جميئها على غري أوزان األفعال  -١

إىل  )  فَعلَ ( البعري، وقد ختفف        ) ٣( صيِد:  ، مثل  )  لَيِس ( ، فتكون يف األصل       )  فَعلَ ( 
فَخذ وكَتف، فَخذ وكَتف، فرارا من              :  ، وبعض العرب من يقول يف مثل           )  فَعلَ ( 

ا ال ختفف بسبب    أل  )  فَعلَ ( الكسر إىل السكون ختفيفًا، ومل يقل إا خمففة من                  
حيث مل يرد عن العرب ختفيفها، وألا لو كانت                 )  جبل ( و  )  قَلَم : ( خفتها، مثل   

كذلك لوجب أن تقلب الياء فيها ألفًا كما قُلبت يف باع ألن أصلها بيع حتركت                          
، ومل يقل أيضا أن أصلها ) ليس(ال ) الس(الياء وانفتح ما قبلها فقُلبت ألفًا، فتصري 

) لُست ( وقد سمع   (( :  ألنه مل يوجد يف يائي العني إال يف هيؤ، قال ابن هشام  )فَعلَ(
  .)٤()))هيؤ(، فيكون يف هذه اللغة كـ 

وردوا على عدم التصرف بالقول بأنّ عدم التصرف ال ينفي عنها الفعلية ألنه ليس                        -٢
، وفعل التعجب كلها       )  عسى ( ، و   )  بئس ( ، و   )  نعم ( كل األفعال متصرفة فـ         
يف النفي وهي حرف أوجب ) ما(مث إنّ مشاتها لـ . )٥(أفعال وإن مل تكن متصرفة

أوجب مجودها وعدم تصرفها أما اختاذ ذلك دليالً على احلرفية فال، وقد أعملت                              
ومل يستدل    )  ليس (ملا شبهت بـ ) ما هذا بشرا: (احلجازية يف مثل قوله تعاىل) ما(

، )  ما ( ، و   )  ليس ( يدل على املفارقة بني         ومما   .  ذه املشاة     )  ما ( أحد على فعلية   
كان زيد قائما،       :  زيد ليس قائما، كما تقول: تتحمل الضمري يف مثل) ليس(كون 

يف )  إال  ( ال يبطل عملها دخول       )  ليس ( زيد ما قائما، كما أنّ         : وال جيوز أن تقول

                               
 ٣١١التبيني ) ١(
  ٧/١١٢وشرح املفصل  ٣٨٧مغين اللبيب : ينظر) ٢(
  ٧/١١٢شرح املفصل .إذا رفع رأسه من داء ) ٣(
 ٣٨٧مغين اللبيب ) ٤(
  ٤/٨٧ضب املقت) ٥(
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يد إال   ما ز  :  ، ال تقول    )  ما ( ليس زيد إال قائما، وال يكون ذلك يف                : خربها، مثل
  .)١(قائما

ليس الطيب إال املسك، فهي لغة متيم خاصة، فال حيتج ا                 :  وأما إلغاؤها يف قوهلم           -٣
أو يمكن تأويله بضمري الشأن، . على بطالن لغة احلجازيني، وهي لغة القرآن الكرمي

ليس الشأن والقصة الطيب إال           : أنّ يف ليس ضمري الشأن، والتقدير((: قال العكربي
)) ليس خلَق اُهللا إال مثله        :  ، كما قالوا     املسك

وإذا ثبت أا لغة، فال حاجة إىل              .  ) ٢( 
وما تقدم من نقل أيب عمرو أنّ    ((: تأويلها، قال ابن هشام بعد ذكر بعض التأويالت

))ذلك لغة متيم يرد هذه التأويالت
)٣(.  

ذلك شاذ    فقد نص على أن     )  ليسي (وأما عدم دخول نون الوقاية يف الشاهد السابق  -٤
  .)٤(ال يقاس عليه

وأما داللة الفعل على احلدث والزمن فليس ذلك مبسلم على إطالقه، ألننا جند من                            -٥
ترك وكف عن كذا وصام إضافة إىل أنّ                :  األفعال ما يدل على النفي فقط مثل            

ال يزعمون أا أفعال حقيقية بل هي             )  كان، وأخواا(القائلني بفعلية هذه األفعال 
  .)٥(ولذا مسوها أفعاالً ناقصة -غالبا  -عال وتتصرف تصرفها بصورة األف

وفعل   )  حبذا  ( اليت هي من عالمات الفعل، فإن             )  قد ( وأما كوا ال تدخل عليها           -٦
  .)٦(وهي مع ذلك أفعال) قد(التعجب ال تقبل 

املالقي فذكر أا أحيانا تكون فعالً، وأحيانا تكون حرفًا حمتجا بأا ليست                               وتوسط 
فإذا دخلت على اجلملة الفعلية فإا حرف ال               .  يف الفعلية، وليست حمضة يف احلرفية      حمضة

  :النافية كقول الشاعر) ما(غري، كـ 
  

                               
  ٧/١١٢شرح املفصل ) ١(
 ٣١٢التبيني ) ٢(
 ٣٨٩مغين اللبيب ) ٣(
  ١/١٠٨شرح ابن عقيل ) ٤(
 ٣١٣التبيني ) ٥(
 ٣١٤التبيني ) ٦(
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  إال ابتدار إىل موت بإجلام  دي كتائب خضرا ليس يعصمها
وإذا تصرفت تصرف األفعال باتصاهلا بتاء التأنيث والضمري املرفوع، واالستتار، والرفع 

كانت هند قائمةً، فهي فعل لوجود خواص            : ليست هند قائمةً، كما تقول: مثلوالنصب، 
  .)١(األفعال فيها

النفي، فقال بعضهم                              ا يف داللتها على  ، اختلفو اختلفوا بني امسيتها وحرفيتها وكما 
إا تدل على النفي مطلقًا أي تنفي كل             :  ، وابن مالك، واجلزويل            ) ٢( ومنهم ابن السراج        

وعده    ) ٤( إا ال تنفي إال الزمن احلاضر     : احلال واملاضي واملستقبل، وقال بعضهم، )٣(األزمنة
وابن    :  ) ٧( وابن عقيل     ) ٦( مذهب أكثر النحويني وقال آخرون منهم ابن هشام                     ) ٥( املرادي     
  .)٩(إنه رأي اجلمهور: وقيل. ، إا تنفي الزمن احلاضر وال تدل على غريه إال بقرينة)٨(الناظم

  .)٩(اجلمهور
  

، )١٠(آراء كثرية، وقد كثر اللبس يف حترير آراء بعض النحويني فيها) ليس(يف أنّ واخلالصة 
، ويبدو أنّ السبب يف ذلك            )١١(وحصل كذلك لبس وخلط يف نسبة بعض اآلراء إىل قائليها

فهي تقبل بعض عالمات الفعل وتقبل كذلك             .  بني الفعلية واحلرفية       ) ١٢( مترددة    )  ليس ( أن   

                               
 ٣٦٨رصف املباين ) ١(
  ٩٣/ ١األصول يف النحو ) ٢(
  ٢٢٥، ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد ٤٦٣اجلىن الداين ) ٣(
  .يوافق الزخمشري على أن ليس تنفي احلال فقط وهنا ابن يعيش ٧/١١١شرح املفصل ) ٤(
  ٤٦٣اجلىن الداين ) ٥(
  ٣٨٦مغين اللبيب ) ٦(
  ١/١٩٩التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل ) ٧(
 ٥٣شرح ألفية ابن مالك البن الناظم ) ٨(
 ٢٢٥ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد ) ٩(
  ٤٦٢اجلىن الداين ) ١٠(
  ٣٩٠مغين اللبيب ) ١١(
  ٤٥٩ اجلىن الداين) ١٢(
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: قالوا) وهم األكثرية(قي، فالذين غلّبوا عالمات الفعل بعض عالمات احلرف، كما قال املال
ليست حمضة ) ليس(اعلم أنّ ((: إا فعل والذين غلّبوا عالمات احلرف، قالوا إا حرف، قال

يف احلرفية وال حمضة يف الفعلية، ولذلك وقع اخلالف فيها بني سيبويه وأيب علي الفارسي                               
ا فعل، وزعم أبوعلي أواملوجب للخالف بينهما النظر إىل حدها، . ا حرففزعم سيبويه أ

يدلّ على معىن يف غريه ال غري، كـ                      ذ هي لفظ  ) من، وإىل، وال، وما            ( فتكون حرفًا إ
التأنيث والضمري املرفوع واالستتار والرفع والنصب،                                      واشبهها أو النظر إىل اتصاهلا بتاء 

كانت هند : زيد ليس قائما، كما يقالليست هند قائمةً، والزيدون ليسوا قائمني، و: فتقول
فالذي ينبغي أن يقال فيها إذا وجدت بغري خاصية من خواص                     (( : إىل أن قال. ، إخل ))قائمةً

النافية كقول     )  ما ( إا حرف ال غري، كـ         :  األفعال، وذلك إذا دخلت على اجلملة الفعلية 
  :الشاعر

  موت بإجلامإال ابتدار إىل   دي كتائب خضرا ليس يعصمها
  

وإذا    .  فيه، إذ ال خاصية من خواص األفعال فيها               )  ليس ( فهذا ال منازعة يف احلرفية يف 
إا فعل لوجود خواص األفعال             :  وجدت بشيٍء من خواص األفعال اليت ذكرناها قبلُ قيل            

حدا،   عند املالقي ليست فعالً أو حرفًا قوالً وا              ) ليس(فـ .  ))فيها، وهذا أيضا ال تنازع فيه
بق ويقول                               السا لنحويني يف كالمه  نه ينتقد ا لنص الذي توجد فيه، وكأ بل هي حسب ا
بوجوب القول بفعليتها إذا دلت القرائن أا فعل، واحلكم حبرفيتها إذا دلت القرائن على                                     

كذلك       ، فيها بقتني                         .  حر لسا ا لني  حلا ا نّ  إ يني  للنحو ل  يقو نه  وكأ مشتبهة  لة  حا ذكر  مث 
ليس خلَق   :  اخلالف يف املنطقة املشتبهة، اليت مثّل هلا بقول العرب                واضحتان، فينبغي حصر

اهللا مثله، ففي هذا املثال يصح إضمار ضمري الشأن، وال مانع منه، بينما ال جيوز ذلك يف                                
البيت السابق ألنّ اجلملة إذا كانت مفسرةً لذلك الضمري فال بد أن تكون موافقةً له يف إجيابه 

يف )  إال  ( البيت منفي، فينبغي أن تكون اجلملة منفيةً حبسبه، وملا دخلت                    أو نفيه، وهو يف        
  .)١(يقوم إال زيد، حىت يتقدم النفي: اجلملة املفسرة كانت تناقض الضمري ألنه ال يقال

                               
 ٣٧٠- ٣٦٩رصف املباين ) ١(
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أي أا ال تدل على          ) ١( إا أفعال غري حقيقية      : ورأينا آنفًا أنّ الذين قالوا بفعليتها قالوا
     لفعلية كما يدل ض فعاالً                        ا لكتب، أ ا ا ما تسمى يف بعض  وهلذا كثري  ، كَلَ مثالً و أَ رب أ

، ويف رأي الباحث أنّ من أهم أسباب هذا                  ) ٣( كان التامة وكان الناقصة        : ، وقالوا)٢(ناقصة
يف بعض النصوص اقتضاه معىن ذلك النص فقال إا         ) ليس(اخللط أنّ لبعض العلماء رأيا يف 
تعمال فقط فيأيت من يأخذ الرأي اخلاص على أنه رأيه النهائي حرف وهو يقصد يف هذا االس

وهو ) ليس(وبعض الكتاب رمبا مييل إىل تبسيط آراء العلماء فيقولون مثال يقول الفراء حبرفية 
) ليس ( مل يقل ذلك إال يف نص خاص اقتضاه املعىن ولكنه يف النصوص األخرى يقول بفعلية 

يقسمها إىل أربعة أقسام وتابعه ابن هشام بترجيح فعلية  )٤(، ولذا جند بعض العلماء كاملرادي
ء األخرى بقوله                 )  ليس (  ( :  ، وعرض إىل اآلرا يف )  أي الفعلية    ( وقيل قد خترج عن ذلك         (

))مواضع
إىل   -حسب النصوص اليت وردت فيها             -)  ليس ( مث فصل آراء النحاة حول            . )٥(

اء راجع إىل نقل بعضهم من بعض            وبعض اخللط وعدم الدقة يف حترير اآلر                .  أربعة مواضع  
  .دون متحيص

ر ابن عادل          نّ    واختا نه يرى فعلية          )  ليس ( أ افقًا لرأي       )  ليس ( فعل، ونلحظ أ ؛ مو
اجلمهور بل يرى ذلك هو الصحيح، ونلحظ كذلك أنه اكتفى بذكر علة واحدة هلذا                               

األدلة على  االختيار وهو اتصال ضمائر الرفع البارزة ا، وكأنه يرى أن هذا االتصال أقوى
: مثل) ليس(ولقد رأينا من العلماء املتقدمني من اكتفى ذا الدليل حجةً على فعلية . فعليتها
، وغريهم، ومنهم من         ) ٥( ، وابن هشام )٤(، والزخمشري)٣(، والوراق)٢(، وابن السراج)١(املربد

غريهم، مما يدل ، وكثري )٨(، واملرادي)٧(، وااشعي)٦(ابن يعيش: ذكره يف مقدمة أدلته، مثل
ولكن كان ينبغي ملا عده هو الصحيح أن يطيل يف االحتجاج له،  . يدل على قوة هذا الدليل

                               
  ١/٨٢األصول يف النحو ) ١(
ضرب يدل على احلدث وعلى الزمن وهذه األفعال ال تدل إال على الزمن أي على شيء :ألن الفعل العادي مثل) ٢(

  .واحد فهي ناقصة ذا االعتبار
  ٢٦٣املفصل ) ٣(
  ٤٦٠جين الداين ) ٤(
  ٣٨٧مغين اللبيب ) ٥(
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  .واهللا أعلم. وأن يسوق كل ما يعلم من األدلة واحلجج

  

  

  

  

  

  مقيس أم وسيلة تخريج نحوي؟) التضمين(هل 

  :يف قوله تعاىل) آمن(عند إعرابه  ابن عادلقال 
)  H G F E D C B A @ ? > Q P O  N M L K J I

 _ ̂  ] \[ Z Y X W V U T SR( ]٧٣: آل عمران[  

                               
  ٤/٨٧املقتضب ) ١(
  ٨٢األصول يف النحو ) ٢(
  ٣٤٦علل النحو ) ٣(
  .وأضاف الزخمشري حلوق تاء التأنيث ا ٢٦٨املفصل ) ٤(
  ٣٨٧مغين اللبيب ) ٥(
  ٧/١١١شرح املفصل ) ٦(
  ١٠١شرح عيون اإلعراب ) ٧(
  ٤٥٩اجلىن الداين ) ٨(
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وال تقروا، وال تعترفوا إال ملن تبع : ضمن معىن أقَر واعترف، فعدي بالالم، أي) آمن( (( 
نٍ أَنت بِمؤم اوم(: ، وقوله]٣: يونس[ )آمن ملوسى إِالَّ ذُريةٌ افَم(: دينكم، وحنوه قوله

 )آمن ملوسى افَم(: وقد يتعدى آمن بالالم يف قوله: ، وقال أبو علي]١٧: يوسف[ )لَّنا
 )يؤمن باهللا ويؤمن للْمؤمنِني(: ، وقوله ]٧١: طه[ )آمنتم لَه(: ، وقوله ]٨٣: يونس[
))والصواب التضمني، فذكر أنه يتعدى ا من غري تضمني، ]٦١: التوبة[

)١(.  
 االستثناء على نصب حمل يف سفه؛ ألنه ملن توكيد أنه: السابع((: وقال يف موضع آخر

 ألنّ؛ األول واملختار) والغرائب العجائب( صاحب نقله غريب ختريج القولني، وهو أحد يف
))اجلر حرف ، وكذلكسينقا ال التضمني

)٢(.  

  :األدلة واملناقشة
، )  البيان، والبديع        (   ) ٣( فقد ورد يف البالغة        يف عدة علوم،       )  التضمني  ( ورد مصطلح     

ويقابل    ) .  التضمني النحوي     ( والذي يعنينا هنا       .  ، والنحو    ) ٥( ، واألصوات      ) ٤( والعروض     
، )  رحبتكم الدار      : ( ، ففي قوهلم ) تناوب حلروف(، مصطلح ) التضمني النحوي(مصطلح 

من أراد خترجيه       رحبت بكم الدار، ف         :  رحب فعل الزم، ال يتعدى بنفسه، وقيل إنّ األصل       
املتعدي، ومن مل يرد التضمني قال حبذف الباء، أي نصب ) وسع(على التضمني ضمنه معىن 
وأحيانا يكون الفعل الزما، يتعدى حبرف ما، ولكنه أتى بعبارة . )٦(على نزع اخلافض توسعا

µ  (8 بعبارة فصيحة أخرى متعديا حبرف آخر، حنو قوله   ´ : البقرة   [   )   ² ³ 
ئلون ب     ،  ] ١٤ لقا يقولون    فا ل    :  التضمني  يقا به، ولكن ضمن       :  إمنا  ا  ( خلوت  معىن  )  خلو

                               
 ٥/٣٢٠اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٢/٤٩٦اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٢/٨٤، العمدة البن رشيق ١٠٢ - الرماين –ئل يف إعجاز القرآن ثالث رسا) ٣(
 ٢٢٣، والوايف يف العروض والقوايف ١٩٣، القوايف للتنوخي ٣/٢٦العني ) ٤(
 ٣/٢٦العني ) ٥(
 ٢/٥٤٨شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ) ٦(



  مقيس أم وسيلة ختريج حنوي؟) التضمني(هل : فعال األ: ثانيا
 

٣١٤  

يتعدى ) مسع(و ) . مع(أو ) الباء(يف اآلية مبعىن ) إىل(إنّ : ومن ال يأخذ به يقول. )١()ذهبوا(
+  (8 بنفسه، حنو قوله   *  )  (  '  &  %  $  #  " ، ] ١: اادلة[ )! 
ضمن )  مسع ( إنّ الفعل     :  تضمني، يقول   ، فالقائل بال      )  مسع اهللا ملن محده    : (ونقول يف الصالة

. يتعدى مرةً بنفسه، ومرةً بالالم            )  مسع(إنّ الفعل : ، والذي ال يراه، يقول) استجاب(معىن 
من احلروف اليت تشبه األضداد، ألنه يكون مبعىن وقع الكالم ) مسع(وعد ابن األنباري الفعل 

  .)٢(يف أذنه أو قلبه، ويكون مبعىن أجاب
تضمني النحوي، والتضمني البياين، أن التضمني النحوي، يف نظر كثري من والفرق بني ال

النحويني، ما هو إال وسيلة من وسائل التخريج النحوية، بل آخرها كما سيأيت، بل إنّ كثريا 
، ألم عدوا معىن الفعل األول )٤(، وأما التضمني البياين فقد عدوه من ااز)٣(منهم قد أمهله

احلقيقة ((: ْاألصل املعروف، وعدوا معىن الفعل الثاين جمازا، قال أبو حيان األول حقيقة، ألنه
))ما استعمل يف املوضوع له، أوالً، وااز ما استعمل يف غري املوضوع له أوال

إذا   :  وقال   . )٥(
ضمنت معىن احلرف ودلت على مدلوهلا من االسم، فصارت ) من(من يأتين آته، فـ : قلت

  .)٦(، وداللة حقيقية وهي مدلول الشخص العاقل) إنْ(جمازية، وهي معىن  هلا داللتان
  

والتضمني عند علماء البيان مجالٌ وزينةٌ، وفيه بالغة واختصار ألنّ فعالً واحدا ناب عن 
( :  ) ٧( فعلني، وقال أبو حيان          والتضمني ال ينقاس وال ينبغي أن جيعل أصالً حىت يكثر وال                  (

، ومن هذا النص نعرف أن أبا حيان يعترف بوقوع      ))مل للتضمنييثبت ذلك ببيت نادر حمت
  .التضمني، فإذا كثر يف لفظ ثبت فيه، ولكنه حيفظ وال يقاس عليه

وقد ظهر التضمني النحوي عندما صادف النحاة بعض الشواهد السماعية من نثر وشعر 
                               

 ٣/٢١٢الربهان يف علوم القرآن ) ١(
 ٩٢األضداد ) ٢(
 ٤٣٢الكوكب الدري ) ٣(
 ٧٤إلشارة إىل اإلجياز ا) ٤(
 ٣/٢١٢الربهان يف علوم القرآن ) ٥(
 ٤/١٣٤مهع اهلوامع ) ٦(
 ٢/٢١٤مهع اهلوامع ) ٧(
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ج أو التأويل اليت         خمالفة للقواعد اليت بنوها، فكان التضمني وسيلة من بني وسائل التخري                       
  :ابتكروها لرد هذه الشواهد إىل حظرية القواعد النحوية، فعندما صادفهم قول الشاعر

  و زججن احلواجب والعيونا  إذا ما الغانيات برزن يوما
، ) ٢( واختلف النحاة يف هذه املسألة فذهب أبو عبيدة                   .  ) ١( قالوا إنّ العيون ال تزجج           

، ومجاعة إىل أنّ التايل الواو               ) ٧( ، واملربد)٦(، واملازين)٥(ي، واجلرم)٤(، واألصمعي)٣(واليزيدي
الواو معطوف على األول، ويكون العامل قد ضمن معىن يتسلط به على املتعاطفني كـ                             

، ومجاعة من      ) ١٠( ، وابن جين     ) ٩( ، وأبو علي الفارسي        ) ٨( وذهب الفراء       ) .  زين(أو ) حسن(
حممول على إضمار فعل مناسب كـ         الكوفيني والبصريني، إىل أنّ ما جاء من هذا النوع                       

أي وكحلن العيون، لتعذر عطفه على ما قبله، فيصري من عطف اجلمل، مثل                         )  كحلن ( 
والبن مالك رأي ثالث وهو أنه جيوز أن يعطف                    .  جيدع أنفه وعينه؛ أي ويفقأ عينه  : قوهلم

¸   ( 8  بالواو عامل مضمر على عامل ظاهر جيمعهما معىن واحد، ومثل له بقوله                       

 º ¹ ½  ¼ تبوءوا الدار واعتقدوا اإلميان، فاستغىن : فإن أصله، ]٩: احلشر[ )« 
مبفعول اعتقدوا عنه، وهو معطوف على تبوءوا، وجاز ذلك ألنّ يف اعتقدوا وتبوءوا معىن                            

وزججن احلواجب والعيونا، ألنه               :  الزم أي جيمعهما معىن واحد، وقاس عليه قول الشاعر      
معطوف على زججن، وجاز ذلك، ألنّ يف زجج وكحل                استغىن مبفعول كحلن عنه، وهو 

                               
 ٣/١٤٩٠ارتشاف الضرب : ينظر) ١(
 ٣/٢٤٥، ومهع اهلوامع ٢/٦٨جماز القرآن ) ٢(
 ٢/٥٣٨التصريح مبضمون التوضيخ ) ٣(
 ٢/٥٣٨التصريح مبضمون التوضيخ ) ٤(
 ٢/٥٣٨لتوضيخ التصريح مبضمون ا) ٥(
 ٢/٥٣٨التصريح مبضمون التوضيخ ) ٦(
 ٢/٥٠املقتضب ) ٧(
 ١/١٢١معاين القرآن للفراء ) ٨(
 ٢١٧، اإليضاح العضدي ١/٢٣٣احلجة للفارسي ) ٩(
 ٢/٤٣٢اخلصائص ) ١٠(
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ونسب   .  ) ٢( فركب ابن مالك من املذهبني مذهبا ثالثًا              :  قال أبو حيان      .  ) ١( ) حسن ( معىن  
السيوطي املذهب الثاين للجمهور ويف هذا نظر، إذ كيف يكون كذلك والرأي األول كما           

يه يف كثري من األحيان، فقد          وليس التضمني مرغوبا ف        .  مر قال به عدد من أكابر النحاة             
 (8  أي وسيلة أخرى، فقد استغين عن التضمني يف قوله                 –إذا أمكن       -يفضل عليه   

 z  y  x  w   (   ] ملا أمكن التأويل، قالوا           ،  ] ٧١:  طه  : ))   ّليست مبعىن   )  يف ( إن
))، ولكن شبه املصلوب لتمكنه من اجلذع باحلال يف الشيء) على(

ونسب أبو حيان إىل . )٣(
 ينقاس   ال   التضمني  (( :  القول بعدم قياسية التضمني، وأنّ اللجوء إليه ضرورة، قال                البصريني

 الوضعي مدلوله على اللفظ إجراء أمكن إذا أما، الضرورة عند إليه يذهب وإمنا البصريني عند
))أوىل يكون فإنه

ر والثالث للجمهور أنه بشرط مقد((: وفضل ابن هشام عليه احلذف قال. )٤(
ما خالف ر بعد الطلب مقدوهذا أرجح من األول ألن احلذف والتضمني وإن اشتركا يف أ

األصل لكن يف التضمني تغيري معىن األصل وال كذلك احلذف وأيضا فإن تضمني الفعل معىن 
))احلرف إما غري واقع أو غري كثري

)٥( .  
  

 وقال. مذهب الكوفيني) تناوب احلروف(مذهب البصريني و ) التضمني(واملشهور أنّ  
ا للتضمني         وباب تضمني الفعل معىن فعل آخر حىت يتعدى بتعديته                 (( :  ابن تيمية، مؤيد- 

{ (: كقوله  |  {  z  y  x w ( ]وقوله، ]٢٤: ص :)  \  [  Z Y

^ ½   ( :  وقوله  ،  ] ٧٧:  األنبياء    [ ) [   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ( 

عما يتكلفه    من النحاة البصريني، وهو يغين عند كثري يف القرآن –وأمثال ذلك ، ]٤٩:املائدة[
))من دعوى االشتراك يف احلروف الكوفيون

وما تقدم من نيابة الباء عن           ((: وقال املرادي. )٦(

                               
 ٣/٣٥٠شرح التسهيل البن مالك : ينظر) ١(
 ٥/٢٢٩مهع اهلوامع ) ٢(
 ١٥١مغين اللبيب ) ٣(
 ٦/١١٤البحر احمليط ) ٤(
 ٢٩٩مغين اللبيب ) ٥(
 ٢١/١٢٣جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية ) ٦(
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ومن وافقهم يف أنّ حروف اجلر قد                مذهب الكوفيني     غريها من حروف اجلر هو جار على   
إبقاء احلرف على موضوعه األول، إما بتأويل                     ومذهب البصريني     ينوب بعضها عن بعض، 

وما ال ميكن فيه ذلك        .  فظ، أو تضمني الفعل معىن فعل آخر يتعدى بذلك احلرف                 يقبله الل
) فهو من وضع أحد احلرفني موضع اآلخر على سبيل الشذوذ                  (

( :  وقال ابن هشام       .  ) ١(   أنّ (
أحرف اجلزم وأحرف النصب كذلك وما أوهم ذلك فهو عندهم إما مؤول تأويالً يقبله                                    

ه ولكن شب  )  على ( ليست مبعىن   )  يف( إنّ) ع النخلوألصلبنكم يف جذو: (اللفظ كما قيل يف
يتعدى                 املصلوب لتمكنه من اجلذع باحلالّ            الشيء وإما على تضمني الفعل معىن فعل  يف 

معىن  ،  . . .)  شربن مباء البحر     (   -  ١٧٥: ن بعضهم شربن يف قولهبذلك احلرف كما ضم
كلمة عن أخرى      وإما على شذوذ إنابة         )  لطف ( معىن  )  وقد أحسن يب     ( روين وأحسن يف        

وبعض املتأخرين وال جيعلون ذلك شاذًا  أكثر الكوفينيوهذا األخري هو جممل الباب كله عند 
)) ومذهبهم أقل تعسفًا      

ونلحظ هنا ميالً من ابن هشام هلذا املذهب، ولكنه ينتقده يف                     .  ) ٢( 
ل      ( :  موضع آخر قا يتداولونه                          ( جلر عن بعض وهذا أيضا مما  قوهلم ينوب بعض حروف ا

دلون به وتصحيحه بإدخال قد على قوهلم ينوب وحينئذ فيتعذر استدالهلم به إذ كل                          ويست
عوا فيه ذلك يقال هلم فيه ال نسلم أنّموضع اد قوهلم جلاز  هذا مما وقعت فيه النيابة ولو صح

البصريني ومن تابعهم         أن يقال مررت يف زيد ودخلت من عمرو وكتبت إىل القلم على أنّ        
ن معىن  العامل ضم    على معناه وأنّ       احلرف باقٍ      عيت فيها النيابة أنّ   اليت اد يرون يف األماكن

)) التجوز يف الفعل أسهل منه يف احلرف             عامل يتعدى بذلك احلرف ألنّ     
ومعىن هذا أن      .  ) ٣( 

  .ابن هشام مييل إىل مذهب الكوفيني ولكنه يراه قليالً غري مقيس
تضمني  (( :  الرماين قال       ) ٤( واب البالغة  ومن أوائل من تعرض للتضمني وجعله بابا من أب

))الكالم هو حصول معىن فيه من غري ذكر له باسم أو صفة هي عبارة عنه
)٥(.  

                               
 ١٠٨اجلىن الداين ) ١(
 ١٥٠مغين اللبيب ) ٢(
 ٨٦١مغين اللبيب ) ٣(
 ٥التضمني يف العربية ) ٤(
 ١٠٢ثالث رسائل يف إعجاز القرآن ) ٥(
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اعلم أنّ الفعل إذا كان مبعىن فعل آخر، وكان أحدمها يتعدى حبرف،         ((: وقال ابن جين
ذا الفعل يف    واآلخر بآخر فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد احلرفني موقع صاحبه إيذانا بأنّ ه      

))معىن ذلك اآلخر، فلذلك جيء معه باحلرف املعتاد مع ما هو يف معناه
)١(.  

/  ( 8وقال الزخمشري عند قوله   .  - : فإن قلت   (( :  ] ٢٨:  الكهف  [   )   , 
 عيناك عنهم؟ قلت      دوال تعدهم عيناك، أوال تع           :  قيل  أي غرض يف هذا التضمني؟ وهالّ            

، وذلك أقوى من إعطاء معىن فذ، أال ترى                   جمموع معنيني   إعطاء    )  التضمني  ( الغرض فيه     
))وال تقتحمهم عيناك جماوزتني إىل غريهم: كيف رجع املعىن إىل قولك

)٢(.  
  .)٣(وعد ابن هشام التضمني من بني األمور اليت يتعدى ا الفعل القاصر

التضمني وهو إعطاء الشيء معىن الشيء، وتارة يكون يف األمساء،   ((: )٤(وقال الزركشي
   ))األفعال، ويف احلروفو يف 

ومن جمموع هذه التعاريف خنلص إىل أن التضمني هو إشراب معىن فعل معىن فعل آخر    
لنحصل على مزيج معىن الفعلني، ونعرفه بتعدية الفعل حبرف ما جرت العادة بتعديته به أي           

                                ذه تعدية الفعل األول مبا يتعدى به الفعل الثاين، مع وجود معىن مناسب بينهما، وهو
الصورة اختصار ومجال وال نستطيع أن حنصل على ذلك املزيج لو أننا عطفنا أحدمها على                  

وقد رأينا أنه مل يستسغ التضمني إال أولئك النحاة الذين                   . اآلخر ففي هذا املزج قوة وإجياز
السالم، وابن جين، والسمني احلليب،                حباهم اهللا ذائقة بالغية كالزخمشري، والعز بن عبد                   

  .)٥(م من احملدثني كالرافعيوأضرا
: تعريفًا من بني تعريفات كثرية، بقوهلم )٦()لتضمنيل(وقد ارتضى جممع اللغة العربية 

                               
 ٢/٣٠٨اخلصائص ) ١(
، ومغين  ٨٣) الرد على البكري(، وتلخيص كتاب االستغاثة  ٧٤اإلشارة إىل اإلجياز : ، وينظر٢/٥٢٧الكشاف ) ٢(

 ، ٣/٢١١، والربهان يف علوم القرآن  ٨٩٧اللبيب 
 ٦٧٨مغين اللبيب ) ٣(
  ٣/٢١١الربهان يف علوم القرآن ) ٤(
 ١٧٩، ١٧٤، ٨٧رسائل الرافعي ) ٥(
، وتناوب حروف اجلر يف لغة ٢/٥٦٤، و١٧٠/ ٢، والنحو الوايف ٢٩٩العيد الذهيب مع اللغة العربية :يراجع ) ٦(

 .وما بعدها ٤١، والتضمني يف العربية ٥٣القرآن 
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مؤدى فعل آخر أو ما يف معناه؛ فيعطى حكمه يف  –أو ما يف معناه  –هو أن يؤدي فعل ((
  :)١(، وعدوه قياسيا بشروط ثالثة ))التعدية واللزوم

  .بة بني الفعلنيحتقق املناس: األول
  .وجود قرينة تدل على مالحظة الفعل اآلخر ويؤمن معها اللبس: الثاين

  .مالءمة التضمني للذوق العريب: الثالث
إنّ هذا القرار        :  وقالوا    .  ) ٢( وأوصى امع بعدم االلتجاء إىل التضمني إال لغرض بالغي      

  .يغين عن قاعدة نيابة بعض احلروف عن بعض
         ا ملعلوم أنّ  حناة                      ومن ا اره هذا مل يأت جبديد فهو تكرار ملذهب كثري من  مع بقر

والتعريف الذي ذكروه غري    . البصرة، ومسألة مالءمته للذوق العريب مما ال ميكن ضبطه حبال
التعدية                          :  مناسب، ويقال هلم       الفعل يؤدي مؤدى فعل آخر، فيعطى حكمه يف  إذا كان 

  .من احلكمة إبقاء كل فعل على حاله واللزوم، فما فائدة وضعه هكذا أصالً، أمل يكن
إنّ التعريف املناسب هو ما ذكره الزخمشري من أنّ املعىن احملصل بعد التضـمني هـو   

مسع اهللا ملن : خليط أو مزيج من معىن الفعلني معا، ويف هذا مجال واختصار وبالغة، ومثاله
غري دقيق، ألنه لو كان إنّ مسع هنا مبعىن استجاب، وهذا : -كما مر  –محده، قال بعضهم 

مسع واسـتجاب يف  : مباشرة، ولكن املعىن خليط من املعنيني، أي) استجاب: (كذلك لقيل
، ]١: اادلة[ ) & % $ # " ! ( 8 وقد يفترقان كما يف قوله. نفس الوقت

¹ (: ويف قوله  ¸ !  (8 ، وقد مثّل له ابن تيمية بقوله . ]٤٧: التوبة[ ) ¶ 

%  $  # يشرب منها مل تدل على الري، فضمن : فإنه لو قيل((: قال، ]٦: اإلنسان[ ) " 
))فأفاد ذلك أنه شرب حيصل معه الري) يشرب ا: (يشرب معىن يروي، فقيل

)٣(.  
وإذا مل ميكن التضمني على القاعدة اليت ذكرها الزخمشري ألي سبب، فقد يكون من 

z (: النيابة لسبب بالغي، كما يف قوله  y  x  w ( ]٧١: طه[ ،كما مر.  

                               
 ٢/٥٩٥ينظر فرار جممع اللغة العربية يف القاهرة حول التضمني وشروطه النحو الوايف ) ١(
 .فال يستخدم كأداة لتأويل النصوص حنويا) ٢(
 ٢١/١٢٣جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية ) ٣(
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وقد احتاج النحويون إىل التضمني لتفسري أو تعليل بعض الظواهر النحوية، قال ابن                                
  :وروي مثل ذلك عن األصمعي يف قول اآلخر((: مالك

  مىت جلج خضر هلن نئيج  شربن مباء البحر مث ترفعت 
قد  شربن روين ويعامل معاملته، كما ضمن حيمي معىن يو               األجود يف هذا أن يضمن      و

، ألن املستعمل أمحيت الشيء يف           ٥٣التوبة ) يوم حيمى عليها يف نار جهنم(فعومل معاملته يف 
))النار وأوقدت عليه

)١(.  
  

ي         د ا ملر ا ل  ( :  قا حذف                     ( و  أ لتضمني  ا على  ممكن  هد  ا لشو ا ه  هذ من  يج كثري  ختر و
))املفعول

هؤالء   ولذا نرى بعض النحاة ينكرون وقوعه يف اللغة والقرآن، وقد يظن بعض  . )٢(
أنّ التضمني ما هو إال شيء خمترع لتعليل ظاهرة حنوية أو ختريج لبعض الشواهد كما ذكر                

وذلك فاسد ألن التضمني بابه الشعر وما جاء منه يف الكالم ((: املرادي آنفًا، قال ابن عصفور
)) حمفوظ وال يقاس عليه لقلته        

ومن هذا نعرف أنه ال مييل إىل القول بالتضمني ويرى                     .  ) ٣( 
: كانه يف الشعر رمبا ألن الشعر موضع الضرورات، ويراه قليال فال يقاس عليه، وقال كذلكم
)) وذلك فاسد ألن التضمني ليس بقياس، فال يقال به ما وجد عنه مندوحة         ((

ولكنه عاد    .  ) ٤( 
وهذا ال حجة فيه، ألنه ميكن أن يتخرج على التضمني كما تقدم              ((: فاحتج بالتضمني، قال

))احلروف يف غري ذلك من
و الصحيح أن هذا كله من باب التضمني               (( :  وقال أبو حيان. )٥(

) الذي حيفظ وال يقاس عليه          (
إنّ  :  وأقول    (( :  غري جائز، قال       –أحيانا     -بل إنه يراه       .  ) ٦( 

التضمني ال جيوز أصالً ألن املضمن شيئًا ليصري له داللة على ذلك الشيء بعد أن مل يكن له    
))عىن األصليداللة عليه مع إرادة امل

)٧(.  

                               
 ٣/١٥٣ح التسهيل البن مالك شر) ١(
 ١١٣اجلىن الداين ) ٢(
 ٢/٤٣٨شرح مجل الزجاجي البن عصفور) ٣(
 ١/٣٢٩شرح مجل الزجاجي البن عصفور) ٤(
 ١/٥٢٢شرج مجل الزجاجي البن عصفور ) ٥(
 ٢/٢٢١مهع اهلوامع ) ٦(
 ٤/١٣٤مهع اهلوامع ) ٧(
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عن      ما  أ ح    و بعض  بة  لنحاة                   نيا ا بعض  ها  كر ذ من  كثر  أ فقد  بعض  عن  جلر  ا روف 
أنّ الباء تقع موقع يف، وموقع عن، وموقع على، وموقع مع، وموقع من،          : واملفسرين، فقالوا

وموقع إىل، واستدلوا على ذلك بآيات من الذكر احلكيم، وانتقد ابن جين هذا املذهب،                                    
ب يتلقاه الناس مغسوالً ساذجا من الصنعة، وما أبعد الصواب عنه، وأوقفه                              هذا با   (( :  قال  
: ، وحيتجون لذلك بقول اهللا سبحانه           )  مع (تكون مبعىن ) إىل(إنّ : وذلك أم يقولون. دونه

وحيتجون   )  على ( تكون مبعىن    )  يف ( إنّ   :  ويقولون    .  مع اهللا   :  ﴿من أنصاري إىل اهللا﴾ ، أي              
z(: بقوله عز امسه  y  x  w ( ]ا للتضمني  )).أي عليها، ]٧١: طهوقال مؤيد ،

وفيه أيضا موضع يشهد على من أنكر أن يكون يف اللغة لفظان مبعىن ((: بعد أن ساق أمثلة له
واحد، حىت تكلف لذلك أن يوجد فرقًا بني قعد وجلس، وبني ذراع وساعد؛ أال ترى أنه                 

الرفث احلرف الذي بابه اإلفضاء، وهو  ملا كان رفث باملرأة يف معىن أفضى إليها جاز أن يتبع
3    ( :  مبعىن أدعوك إليه جاز أن يقال             )  هل لك  ( وكذلك ملا كان   ) . إىل(  2  1  0  /( 
)) كما يقال أدعوك إىل أن تزكى             ، ]١٨: النازعات[

ونسب هذه الطريقة يف التحليل لـ            .  ) ١( 
  .)٢()سيبويه(

بن جين أن التضمني أكثر من          ومر بنا قريبا رأي ابن عصفور أنّ التضمني قليل ورأي ا           
ووجدت يف اللغة من هذا الفن شيئًا كثريا ال يكاد حياط به؛ ولعله لو مجع      ((: أن حيصر، قال

فإذا مر بك شيء منه فتقبله وأنس به؛ . أكثره ال مجيعه جلاء كتابا ضخما؛ وقد عرفت طريقه
العربية لطيف         ) فإنه فصل من  (

أنه             .  ) ٣(  احلليب  السمني  ا على       وكذلك رأي  ليس مقصور
  .)٤(الضرورة وهو يف القرآن أكثر من أن حيصى

؛ حمل نقاش ) أصلٍ(ورأي الباحث أنّ كالً من التضمني وتناوب حروف اجلر قائم على 
اآلن        لنحو                 -طويل حىت  ا وقد ال يفضي      -وإن كان بين على أساسه كثري من صروح 

يف اآلية     )  يف ( إنّ   :  ، فعندما يقال     )  األصل والفرع      ( البحث فيه إىل نتائج حامسة وهو مبدأ              

                               
 ٣٠٨-٢/٣٠٦اخلصائص ) ١(
 ٢/٣١١اخلصائص ) ٢(
 ٢/٣١٠اخلصائص ) ٣(
 ٣/٦٣الدر املصون ) ٤(
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z   ( :  الكرمية  y  x  w (   ] مبعىن  ،  ] ٧١:  طه ) فإنه حيكم بأنّ األصل        )  على ، :
، وهذا ال دليل عليه يف احلقيقة، بل إنّ اآلية نفسها قد ) صلَب يف: (، والفرع) صلَب على(

وقد يقول    .  )  على ( ، ومرةً بـ      ) يف(تتعدى مرةً بـ ) صلب(تؤخذ على أا دليل على أن 
إننا حىت لو اعترفنا بأنّ األصل املفترض حقيقة واآلخر جماز فإنّ ااز مع كثرة                 : املعترضون

  .االستعمال وطول الزمن يصري حقيقة عند الناس
، )  مسع اهللا ملن محده      : ( والتضمني أيضا قائم على هذا املبدأ نفسه، فعندما أحكم على         

ع كذا، أي يتعدى بنفسه، فكأين حكمت على أنّ               أا مل جتر على األصل، وإن األصل مس            
األصل أال تتعدى إال بنفسها، وملا رأيناها تتعدى بالالم حبثنا عن خمرج هلذا األمر بأن   ) مسع(

  .، فيكون هذا فرعا هلا) استجاب(ضمنت أو أشربت معىن ) مسع(قلنا أنّ 
منهم   -قدميا وحديثا      –وقد رأينا التردد الواضح يف أمر التضمني عند كثري من النحاة 

يف االعتراف بالتضمني ويف قياسيته، وهل هو       –كما سنرى الحقا  –أبو حيان وابن عادل 
من احلقيقة أو ااز أو الكناية أو التوسع يف الكالم، ويف قلته وكثرته، بل يف تعريفه ويف                                    

وكل ذلك     .  ذف التذبذب باألخذ به بينه وبني تناوب احلروف أو بينه وبني اإلضمار أو احل   
قد يكون مقبوالً بسبب أنّ التضمني ما هو إال وسيلة من وسائل التخريج والتأويل وقد                               

تبعا للنص الذي يعاجله، ولكن امللحوظ أنه مل يبت يف أمره من  بأنسب وسيلةيأخذ النحوي 
حيث قياسيته من عدمها وإن ذكر أبو حيان أنّ األكثرين على أنه غري مقيس، وهل هناك                             

ق حقيقي بني التضمني النحوي والتضمني البياين، وهل هو فعالً وسيلة ناجحة من وسائل فر
أبا حيان أحيانا           –كما مر    –ال، ألنا رأينا         و التخريج أ     به،       -مثالً   –أن  يأخذ وحيتج 

فال  :  ورأينا ابن عصفور يرد على خمالفيه بالتضمني وأحيانا يقول                     .  وأحيانا ال جييزه ومينعه         
ء النحاة حول التضمني، فابن جين،                        .  ه ما وجد عنه مندوحة       يقال ب    تباينا يف آرا ورأينا 

السالم، والسمني احلليب بسبب ميوهلم البالغية يرون يف التضمني  والزخمشري، والعز بن عبد
واعتقد أنه ينبغي إعادة النظر يف نسبة التضمني إىل                  .  قوة ومجاالً وروعة وإجيازا يف الكالم                  

، وألن البصريني كما         ) ١( ناوب حروف اجلر إىل الكوفيني بسبب تداخل اآلراء              البصريني وت

                               
 ٣/١٤٩١ارتشاف الضرب : ينظر ) ١(
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  .إال اضطرارا وبعضهم يقول بتناوب احلروف –غالبا  –رأينا ال يأخذون بالتضمني 
ا بني الرأيني                              ا كبريا وجدنا جتاذبالتضمني ونيابة      ( واحلق أننا أمام معضلة حنوية، ألن

بد من األخذ بأحدمها أو خنتار، فاألخذ بالتضمني رمبا                      ، وإذا كان ال) احلروف عن بعض
ملتبادر إىل                                         يكون أوجه وأسلم، ألننا إذا أخذنا مبذهب تناوب حروف اجلر فإن السؤال ا
الذهن إذا كان ذلك احلرف قد ناب مكان ذلك احلرف فلم مل يؤت به ابتداًء، ألم اعتادوا 

ك احلرف، أما التضمني فإم غالبا يبينون              أن يكتفوا بالقول أنّ ذلك احلرف حلّ مكان ذل        
لتضمني   ا بعض                         .  سبب  و ن  لبيا ا ء  علما من  كبرية  ئفة  طا عند  لتضمني  ا نّ  أ ىل  إ فة  إضا

  .يعد مجاال وزينة لفظية ومعنوية وفائدته االختصار اجلميل)١(النحاة
 –كورة  يف كثري من اآليات احملتملة له، ورأى أنه يف اآلية املذ) التضمني( واختار ابن عادل

  .هو الصواب -أول املوضوع 
بقياسية                              يقول  ، فهو أحيانا  بل متناقضا املواضع مضطربا  ونرى ابن عادل يف بعض 

 ال:  اخلافض، واألصل إسقاط على منصوب أنه: الثاين((: التضمني وأنّ اخلالف فيه واه، قال
، منقاسٍ    غري   ا، وهذا    ضرب أوجعته: يقال باخلبال، كما أو، ختبيلكم يف أو، خبال يف يألونكم
) واه     خالف    فيه   كان    وإن   ،  ينقاس    فإنه  ؛  التضمني    خبالف   (

وقد يرد التضمني وتناوب          .  ) ٢( 
 على   نصب   حمل   يف   ألنه  ؛  سفه  ملن   توكيد    أنه  :  لسابع  ا (( :  احلروف معا لعدم القياس، قال             

 املختار  و ) .  والغرائب العجائب( صاحب نقله غريب ختريج القولني، وهو أحد يف االستثناء
))اجلر حرف وكذلك، سينقا ال التضمني ألن؛ األول

)٣(.  
يرد على من يقول بالتضمني            لتضمني يف                 ) ٤( وقد  ، وأحيانا ال يرى التضمني، ألن ا

حذْف،     إىل    حاجة   ال: وقيل((: األفعال أحسن منه يف احلروف لقوا وضعف احلروف، قال
 يف  التضمني    ألنَّ  ؛ أوىل وهذارجلٍ،  على كْرذ إليكم أُنزل املعىن ألنَّ؛ حرف تضمني إىل وال

                               
 ٢/٣٠٦اخلصائص البن جين : ينظر) ١(
 ٥/٤٨٩اللباب يف علوم الكتاب  :ينظر) ٢(
 ٢/٤٩٦اللباب يف علوم الكتاب :ينظر) ٣(
 ٢/١٧٣اللباب يف علوم الكتاب : ينظر) ٤(
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)) احلُروف      وضعف   لقوتها    احلُروف      يف   منه   أحسن  األفعال
وأحيانا ال جيزم به يف بعض           .  ) ١( 

( :  املواضع، قال       ²   ( :  تعالَى    قولُه    وأما   (  ±  °  ¯ لنمل  [   )   ®   على :  فقيل ،  ] ٧٢:  ا
))زائدةٌ هي: وقيلَ، التضمنيِ

إنّ ابن عادل كان يتتبع فيه املعىن : وكل ما ذكر قد يقال فيه. )٢(
حيث ذهب املعىن وذلك حسن، وأنه كأكثر النحويني يف القدمي واحلديث يرى أنّ التضمني     

  .وسيلة للتخريج النحوي، منقذة يف كثري من األحيان من معضالت حنوية

  :الترجيح
ند األخذ بأحدمها اشتراط أن يكون مع كل ما ذكر من التناقضات السابقة، فإين أرى ع

مستعملهما فصيحا بليغا له مكانته يف العربية، ولو فتح الباب على مصراعيه ملا وجدنا أحدا      
، ألنه رمبا يغلط كاتب فيعدي فعالً حبرف مل جتر العادة بتعديته )٣(يغلّط أحدا ولفسدت اللغة

ف اجلر أو قصد التضمني وذلك            بذلك احلرف فتجد من يدافع عنه بأنه أراد تناوب حرو                       
ورمبا يكون هذا أكرب سبب          .  الشخص يف احلقيقة مل يقصد أيا منهما ولكنه أخطأ الطريق                 

للقائلني بعدم قياسيته أو بقوهلم بأنه قليل أو حيفظ وال يقاس عليه، أو بقصره على الشعر ألنه 
اء ومن شهد له بعلو     يفترض به أن يكون استعماال خاصا يف اللغة ال يستعمله إال الفصح                     

  .واهللا أعلم بالصواب. الكعب يف اللغة والبيان
  
  
  

  بين الفعلية والحرفية) عسى(

  :يف قوله تعاىل) عسى(عند إعرابه  ابن عادلقال 
 )  3 2 1 0 /. -  ,  +  * )  (  '&  %  $  #  "  !

                               
 ٩/١٨٢اللباب يف علوم الكتاب : ينظر) ١(
 ٢/٥١، ١/٤٥، ١/١٧٤ علوم الكتاب اللباب يف: ينظر) ٢(
 ٢/٥٩١ينظر يف األحباث اليت نوقشت يف جممع اللغة العربية يف القاهرة يف النحو الوايف ) ٣(
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 <  ;  :  9  8  76  5   .]٢١٦: البقرة[ )4 
))ائر البارزة املرفوعة ا، التصالِ الضمواألصح أا فعلٌ، ال حرف(( 

)١(.  

  وهي    ) ٣( أفعال املقاربة        ) ٢( وكاد، وجعل، وأخذ، وطفق، وكرب من                   )  عسى ( تعد ،
: حنو )  أنْ  ( يف العمل، إال أنّ خربها ال يكون إال فعال مستقبالً، تلزمه                      )  كان  ( ملحقة بـ   

ؤسا، حيث وقع     عسى الغوير أب  : واستدلوا بأا مثل كان بقول الزباء. )٤(عسى زيد أنْ يقوم
  :)٥(وتأيت على عدة صور. خربها منصوبا مثل كان

  .عسى زيد أنْ يقوم: األوىل مثل -١
  .عسى أن يقوم زيد: الثانية مثل -٢
  .عسى زيد يقوم: الثالثة مثل -٣
  .عساي وعساك وعساه: الرابعة مثل -٤

  .عسى زيد قائم: اخلامسة مثل
تصرفها لشبهها    فعل ماض غري متصرف، وعلّل كثري من النحويني عدم    ) عسى(و

وعلّل ابن جين مجودها بأا ملا قصد ا املبالغة يف القرب أخرجت عن                      . )٦()لعل(بـ 
. باا، وهو التصرف وكذلك كل فعل يراد به املبالغة، كنعم وبئس، وفعل التعجب                              

ألن معناها ال : وقيل. )٧(وعلّل باالستغناء بلزوم املضارع خربها، فلم يبنوا منها مستقبال
: وقيل  .  ) ٨( إال ماضيا، إذ ال يخرب عن الرجاء إال بعد أن يستقر يف النفس                       ال يكون    

                               
 ٣/٥٢٧اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
تغليب إا أفعال املقاربة، وإطالق املقاربة عليها كلها من باب ال: عدد السيوطي أفعاال كثرية مشكوكًا فيها ، قال) ٢(

 ٢/١٣١مهع اهلوامع : ، ينظر
  ٥٠، واإلشارة إىل حتسني العبارة ٣/٦٨املقتضب ) ٣(
 ٢٠٤اللمع يف العربية البن حين ) ٤(
 ٤٣٥، اجلىن الداين ٢٠١مغين اللبيب ) ٥(
 ٥٧٨، والفوائد والقواعد ١/٣١١اخلصائص ) ٦(
 ٢/١٣٥مهع اهلوامع ) ٧(
 ٢/١٣٥مهع اهلوامع ) ٨(
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  .)١(لتضمنها ما ليس هلا يف األصل
))عسى ولعل طمع وإشفاق((: وأما معناها فقد قال سيبويه

عسى ملقاربة األمر : وقيل. )٢(
 I J ( 8ومن أجل بعض اآليات من مثل قوله . )٣(األمر على سبيل الرجاء والطمع

J K L M ( ]استنكر بعض النحاة ما قيل من معناها، ولذا قال األنباري، ]٥٢: املائدة :
عسى،  ( فإنّ األلفاظ اجلارية عليه سبحانه جيب محلها على ما يليق بصفاته، أال ترى أن                            (( 

)) فيها طرف من الشك، وال حيمل يف حقه سبحانه على الشك              ) ولعل
ومن أجل ذلك       .  ) ٤( 

مل يثبت يف   (( : وقال. )٥(ال املقاربة، بل كاد ومرادفاتهليست من أفع) عسى(رأى الرضي أن 
))معىن املقاربة، وضعا وال استعماال) عسى(يف 

وعدها ابن األنباري من املتضاد، فذكر                . )٦(
 (8  اليقني، وعد منه قوله        :  الشك والطمع، واآلخر          :  أنّ هلا معنيني متضادين، األول            

. -  ,  +  * )   .)٧(]٢١٦: البقرة[ ) ) 

  :إىل ثالثة مذاهب) عسى(آراء النحويني حول وتباينت 
، ) ٩( ومن القائلني بذلك املربد          .  ) ٨( إنه رأي اجلمهور        : أا فعل مطلقًا، وقيل: املذهب األول

، وابن    )٢(، والزخمشري)١(، وابن السيد)١٢(، واجلرجاين)١١(، وابن جين)١٠(وأبو علي الفارسي

                               
 ٥٤بية الفصول يف العر) ١(
 ٢/٣١١الكتاب ) ٢(
 ٥٧٨، الفوائد والقواعد ٣٥٧املفصل ) ٣(
 ١/١٤٧اإلنصاف ) ٤(
 ٤/٢١١شرح كافية ابن احلاجب ) ٥(
 ٤/٢١٥شرح كافية ابن احلاجب ) ٦(
 .، وهو لـ حممد بن القاسم بن األنباري ،وهو غري صاحب اإلنصاف٢٤األضداد ) ٧(
 ١/٣١٠ح املسالك، وضياء السالك إىل أوض٤٣٤اجلىن الداين ) ٨(
 ٦٨، ٣/٥٣املقتضب ) ٩(
 ١١٦اإليضاح العضدي ) ١٠(
 ٢٠٤اللمع يف العربية ) ١١(
 ١/٣٥٥املقتصد ) ١٢(
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، ) ٨( ، والرضي    ) ٧( ، وابن مالك     )٦(، وابن يعيش)٥(، والعكربي)٤(، واألنباري)٣(وابن الشجري
  .، وكثري غريهم)١١(، و ابن هشام)١٠(، واملرادي)٩(وأبو حيان

، ) ١٤( ، والزجاج  )١٣(، وابن قتيبة)١٢(أا حرف مطلقًا، وينسب هذا إىل ثعلب: املذهب الثاين
  .)١٥(وابن السراج

ل مث )  عسى ( ، ومن وافقهما، وهو أن            ) ١٧( ، والسريايف      ) ١٦( مذهب سيبويه   :  املذهب الثالث      
  .عساك وعساين وعساه: ، إال إذا اتصلت بضمري نصب، حنو)١٨()كان(
  

  :األدلة واملناقشة
وهذا مردود مبا ذُكر هنا، ومبا ذكره . )١٩(جممع عليها) عسى(وذكر ابن مالك أنّ فعلية 

                               
 ٢/١٢٦االقتضاب ) ١(
 ٣٥٧املفصل ) ٢(
 ٣/١٥٣أمايل ابن الشجري ) ٣(
 ١٢٦، وأسرار العربية  ١/١٦٤اإلنصاف ) ٤(
 ١٩١اللباب يف علل البناء واإلعراب ) ٥(
 ٧/١١٦شرح املفصل ) ٦(
 ١/٣٨٩شرح التسهيل ) ٧(
 ٤/٢١١شرح كافية ابن احلاجب ) ٨(
 ٧٢النكت احلسان ) ٩(
 ٤٣٤اجلىن الداين ) ١٠(
 ١/٦٧٥، التصريح ٢٠١مغين اللبيب ) ١١(
 ١/٢٨، مهع اهلوامع ٢٠١مغين اللبيب ) ١٢(
 ٢/١٢٦، واالقتضاب ١٨١أدب الكاتب ) ١٣(
 ٤/٢١٤شرح كافية ابن احلاجب ) ١٤(
 ٢٠١، ومغين اللبيب  ٤٣٤،واجلىن الداين  ١٢٦ أسرار العربية) ١٥(
 ٢/٣٧٥الكتاب ) ١٦(
 ١/٣١١ضياء السالك إىل أوضح املسالك ) ١٧(
 ٣/١٥٨الكتاب ) ١٨(
 ١/٣٥٣شرح التسهيل ) ١٩(



  بني الفعلية واحلرفية) عسى(: فعال األ: ثانيا
 

٣٢٨  

كذلك، وهو يعدد ) ليس وعسى(وحكى األنباري، اإلمجاع يف . )١(هو بعد ذلك بصفحات
ب جتاهل خالف سيبويه، والزجاج، وابن السراج وأضرام،        ومن الصع. )٢(يعدد اخلالفات

  .كما سيأيت، إن شاء اهللا

  :حبجتني) عسى(واحتج أصحاب املذهب األول على فعلية 
o     ا، حنو عسيت، وعسيا، وعسوا، كما                              :  األوىل اتصال الضمائر البارزة املرفوعة

، )  تم أن توليتم    فهل عسي  : ( قمت، وقاما، وقاموا، قال تعاىل               :  تتصل باألفعال، حنو
  .فهذا دليل قوي على فعليتها

o ا، حنو       : الثانية عست املرأة، كما        :  اتصال تاء التأنيث الساكنة اليت ختتص بالفعل؛
  .)٣(قامت وقعدت، فدل هذا على أا فعل: تقول

                               
 ١/٣٩٨شرح التسهيل : ينظر) ١(
 ١١٥، وأسرار العربية ١/١٣٨اإلنصاف ) ٢(
 ٧/١١٦، شرح املفصل البن يعيش ١٢٦أسرار العربية ) ٣(



  بني الفعلية واحلرفية) عسى(: فعال األ: ثانيا
 

٣٢٩  

زيد عسى أن     :  ، ففي حنو   ) ١( اختلفوا يف كوا ناقصة أو تامة            )  عسى ( والذين قالوا بفعلية         
: ويف حنو   .  تمل النقصان والتمام، على حسب تقدير حتملها الضمري أو خلوها منه               يقوم، حت

عسى أن يقوم زيد، حتتمل الوجهني أيضا ولكن احتمال اإلضمار يكون يف يقوم ال يف                               
عسى أن يضرب زيد عمرا، ال جيوز أن يعرب زيد : ويف حنو. )٢(وهي عند املربد تامة. عسى

عند  )  عسى ( و  ) .  زيد  (باألجنيب وهو ) عمرا(ن ومعموهلا اسم عسى لئال يفصل بني صلة أ
  .)٣(ابن مالك دائما ناقصة أي يف مجيع أحواهلا

) . لعلّ ( ؛ فقد استدلوا على حرفيتها جبمودها ومشاة               وأما أصحاب املذهب الثاين           
وقد حكي عن ابن السراج أنه حرف،   ((: واعترض األنباري على هذا وعده قوالً شاذًا، قال

))قول شاذ ال يعرج عليه، والصحيح أنه فعلوهو 
)٤(.  

إالّ إذا اتصلت        )  كان  : ( فعل، مثل   )  عسى ( إنّ  : فقالوا: وأما أصحاب املذهب الثالث
، فهي حرف ألا       ) ٥( عساك وعساين وعساه؛ ألا يف موضع نصب              :  بضمري نصب، حنو    

  :، حنو قول رؤبة بن العجاج) لعل(أشبهت 
  )٦(ا أبتا علك أو عساكاي    قد أىن أناكا: تقول بنيت

  
  :وقول اآلخر

  )٧(تشكى فآيت حنوها فأعودها    فقلت عساها نار كأس وعلها
  :يف قول متمم بن نويرة) أنْ(يف اقتران خربها بـ ) عسى(؛ ) لعل(كما أشبهت 

                               
 ٢٠٤، ومغين اللبيب ١/١٩٨توضيح املقاصد ) ١(
 ٣/٧٠املقتضب ) ٢(
 ١/٣٩٤شرح التسهيل ) ٣(
 ١٢٦أسرار العربية ) ٤(
 ٣٧٥، ٢/٣٧٤الكتاب ) ٥(
 ٣٤٢، ٢/٢٩٦، وأمايل ابن الشجري ٢/٩٦، اخلصائص ٢/٣٧٥، والكتاب ١٨١ديوان رؤبة بن العجاج ) ٦(
 ١/٣١٠ضياء السالك إىل أوضح املسالك ) ٧(



  يةبني الفعلية واحلرف) عسى(: فعال األ: ثانيا
 

٣٣٠  

  عليك من الالئي يدعنك أجدعا    لعلك يوما أن تلم ملمة
)) يف هذا املوضع     )  علّل ( ولكنهم جعلوها مبرتلة ((: قال سيبويه معلقًا

وعلّق السريايف      .  ) ١( 
: الكاف يف عساك مثلها يف علّك وأنت ال تقول يف املظهر                   (( :  مبينا ومؤيدا لسيبويه، قال          

، واستدل         :  عسى زيدا كما تقول        ا على أنّ الكاف يف عساك يف          )  يعين سيبويه  ( لعلّ زيد
ن والياء بعد األلف إال على لعلّي أو عساين، وال تدخل النو:. . . موضع نصب بقول عمران

)) منصوب  
، سيبويه يف هذا الرأي ألنه يرى أن األفعال ال تعمل يف                       ) ٣( وقد غلّط املربد      .  ) ٢( 

وحكم   )  عسى ( وجزم ابن هشام يف مغين اللبيب، بفعلية              .  املضمر إال كما تعمل يف املظهر  
تت                          لسراج وثعلب، وال حني  صل بالضمري   بأا فعل مطلقًا ال حرف مطلقًا خالفًا البن ا

ولكنه يف أوضح املسالك عدها مرة مع أفعال املقاربة على أا                 . )٤(املنصوب خالفًا لسيبويه
، ويعد هذا موافقة صرحية          )  لعلّ ( وأخواا على أا حرف مبعىن            )  إنّ  ( فعل، مث عدها مع       

، ومثل هلا بالش                       ) ٥( ملذهب سيبويه    ا اهد  ، ولكنه ذكر هلا شرطًا وهو أن يكون امسها ضمري
  :، وبقول عمران بن حطان) فقلت عساها: (السابق

  )٦(أقول هلا لعلي أو عساين  ويل نفس تنازعين إذا ما
وهو حينئذ حرف وفاقًا للسريايف ونقله عن سيبويه؛ خالفًا للجمهور يف إطالق                          (( :  مث قال   

))القول بفعليته، والبن السراج يف إطالق القول حبرفيته
)٧(.  

  
فعل ال حرف وهذا يوافق مذهب مجهور النحويني،                   )  عسى ( أن    واختار ابن عادل         

يطيل يف                                         دليل ملن أراد أال  البارزة املرفوعة ا، وهذا أهم  لضمائر  وعلّل هلذا باتصال ا
االحتجاج، ولكنه كان حيتاج أن يذكر بعض هذه اخلالفات ودليل كل فريق، مث خيتار                                  

                               
 ٢/٣٧٥كتاب ال) ١(
 ٣/١٣٨شرح كتاب سيبويه ) ٢(
 ٣/٧١املقتضب ) ٣(
 ٢٠١مغين اللبيب ) ٤(
 ١/٦٧٥التصريح :، وينظر١/٣١٠، ١/٢٨٦ضياء السالك إىل أوضح املسالك ) ٥(
 ١٢، ٣/١٠، وشرح املفصل البن يعيش  ٣/٧٢، واملقتضب  ٢/٣٧٥الكتاب ) ٦(
 ١/٣١١ضياء السالك إىل أوضح املسالك ) ٧(



  بني الفعلية واحلرفية) عسى(: فعال األ: ثانيا
 

٣٣١  

  .واهللا أعلم. ويرجح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  اليت ال تدل على احلدث يف الظرف وشبهه؟) ليس(هل تعمل : فعال األ: ثانيا
 

٣٣٢  

  التي ال تدل على الحدث في الظرف وشبهه؟) ليس( تعمل هل

  :يف قوله تعاىل) ليس علينا(عند إعرابه قال ابن عادل 
)  � ~ } | { z y x w v u t s r q p o n m l

 ² ± °  ̄ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £¢ ¡( 
  .]٧٥: عمران آل[

وحينئذ    -امسها    وهو   -ضمري الشأن    )  ليس (   جيوز أن يكون يف       )  لَيس علَينا : (قوله(( 
) علَينا (   وجيوز أن يكون       .  اخلرب، واجلملة خرب ليس    ) علَينا( مبتدأ، و) سبيل(جيوز أن يكون 

) ليس ( اسم  )  سبِيلِ( وجيوز أن يكون        .  مرتفع به على الفاعلية       )  سبِيلٌ(   وحده هو اخلرب، و        
  .) في األميني(أو ) علَينا: (واخلرب أحد اجلارين أعين

وجوز بعضهم أن يتعلق     ) علَينا( باالستقرار الذي تعلق به) في األميني(يتعلق وجيوز أن 
هذه األفعال النواقص يف  نقله أبو البقاء، وغريه، ويف هذا النقل نظر؛ وذلك أنّ) ليس(بنفس 

: عملها يف الظروف خالف، وبنوا اخلالف على اخلالف يف داللتها على احلدث، فمن قال          
ال تدل على احلدث منعوا         :  ز إعماهلا يف الظرف وشبهه، ومن قال              دث جو  تدل على احل     

اتفقوا على أنّ       .  إعماهلا    لبتة      ت ال  )  ليس (   و تعمل؟    دل على حدث أ هذا ما ال    !  ، فكيف 
))يعقَل

)١(.  

  :األدلة واملناقشة
وهل هي حرف أو فعل،         )  ليس ( ، اختالف النحويني حول          ) ٢( مر بنا يف اختيار سابق       

وأخواا؛      )  كان (وأخواا أيضا، فالذين قالوا بفعلية ) كان(ك اختالفهم حول ومر بنا كذل
اختلفوا يف داللتها على احلدث والزمن، وتعرضوا لذلك واختلفوا عندما حتدثوا عن التمام                       

                               
 ٥/٣٣٧يف علوم الكتاب  اللباب) ١(
؟ ص  تامة) كان( مىت تكون: االختيار اآلخر: ، وينظر٣٠٠بني الفعلية واحلرفية ص ) ليس: (عنوان االختيار) ٢(

٢٩٢. 



  حلدث يف الظرف وشبهه؟اليت ال تدل على ا) ليس(هل تعمل : فعال األ: ثانيا
 

٣٣٣  

الناقصة ألا تدل على زمن دون                     :  والنقصان، ومن بينهم فريق قال             إا مسيت باألفعال 
فإا ) ضرب: (احلقيقية اليت تدل على احلدث والزمن معا؛ مثل حدث؛ فنقصت عن األفعال

  .تدل على احلدث الذي هو الضرب وداللتها على أن الضرب حدث يف الزمن املاضي
والذين قالوا بعدم داللة األفعال الناقصة على احلدث مجع كثري من النحاة، ولكن نقل                

واتفقوا كذلك على        ) .  ما(شاتها للحرف ، مل)١(للنقص) ليس(االتفاق بينهم على مالزمة 
  .)٣(وال تستعمل إال ناقصة. )٢(عدم تصرفها

وأخواا على احلدث ينبين عليه جواز أو منع عملها يف  ) كان(واختالف النحاة حول داللة 
ويبىن على هذا اخلالف، عملها يف الظرف،               (( :  ، قال السيوطي      ) ٤( الظرف، واجلار وارور  

فمن قال بداللتها على احلدث أجاز عملها فيه، ولذا علّق بعضهم ارور يف . واجلار وارور
*  (8 قوله   ) . ال يدل عليه منعه     :  ومن قال    ) .  كان  ( بـ  ،  ] ٢:  يونس[ )) 

ويف عملها يف ظرف      :  مث قال   .  وقد صرح أبو علي الفارسي بأا ال يتعلق ا حرف جر                  
) الزمان نظر      (

إنه ال يعقل     :  وغريه، وقال        ) ٦( قله العكربي    ما ن   ابن عادل     وقد استنكر    .  ) ٥( 
ª  (8 ، يف قوله ) ليس(بنفس ) يف األميني(جتويزهم تعلق   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

وممن   .  دل على حدث ألبته      ت ال  )  ليس ( مع اتفاقهم على أنّ        .  ] ٧٥:  آل عمران     [   ) »  
  .)٨(لةووافق ابن عادل السمني احلليب يف هذه املسأ. )٧(جوزها أبو حيان يف البحر احمليط

  
على احلدث، غري       )  ليس ( ويبدو أنّ االتفاق الذي ذكره ابن عادل على عدم داللة                            

يعين اجلار، وارور          (   يتعلقان    وهل  (( :  صحيح ألم مل جيمعوا على ذلك، قال ابن هشام               
                               

 ٢/٨٢مهع اهلوامع ) ١(
 ٢/٧٧مهغ اهلوامع ) ٢(
 ١/٢٥١،و شرح ابن عقيل ١/٤٣٨شرح مجل الزجاجي البن خروف ) ٣(
 ٣/١١٥١ارتشاف الضرب ) ٤(
 ٢/٧٥ع اهلوامع مه) ٥(
 ١/١٩٧التبيان يف إعراب القرآن ) ٦(
 ٢/٥٢٦تفسري البحر احمليط ) ٧(
 ٢/١٤٤الدر املصون ) ٨(



  اليت ال تدل على احلدث يف الظرف وشبهه؟) ليس(هل تعمل : فعال األ: ثانيا
 

٣٣٤  

 املربد    وهم    ذلك    من   منع   احلدث     على   يدلّ    ال   أنه    زعم    من ؟  الناقص     بالفعل  )  والظرف    
 إال   عليه   دالة     كلها   أا    والصحيح     الشلوبني     مث   برهان     فابن    رجاين  فاجل    جين   فابن    فالفارسي

))ليس
وعليه فليس مبستنكر على من يعتقد        ،  هناك اتفاق كما ظن ابن عادل              إذن ليس   . )١(

أا تدل على احلدث أن يعلق الظرف واجلار وارور ا، ورمبا يقبل اإلنكار على من اعتقد 
 ا ال تدلّ على حدث مث يعلقا شبه مجلةأ.  

ال )  ليس ( هنا خيتار أنّ  وهو . فعل، وليست حرفًا) ليس(وسبق أن اختار ابن عادل أنّ 
بني النحويني، ولذا فهو يستنكر على من يقول               األبتة، وفاقًا ملا ظنه اتفاقً          تدل على احلدث

على  ؛ ألنّ هذين يتعلقان باألفعال اليت تدل                )  ليس ( بأنّ اجلار وارور والظرف يتعلق بـ       
  .احلدث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                               
 ٥٧٠مغين اللبيب ) ١(



  نعم وبئس بني االمسية والفعلية: فعال األ: ثانيا
 

٣٣٥  

  نعم وبئس بين االسمية والفعلية

  :يف قوله تعاىل) بئسما(عند إعرابه قال ابن عادل 
)  M L K J I H G F E D C B A @ ? > =

 Y X W VU T S R QP O N( ]٩٠: البقرة[.  

التاء اليت               .  من نعم ينعم وبئس يبأَس        ومها فعالن    ((   هي عالمة    والدليل عليه دخول 
وزعم الكوفيون أما امسان؛ مستدلني بدخول حرف . نعمت وبئست: التأنيث فيهما، فيقال

  :اجلر عليهما يف قول حسان
  من الناسِ ذّا مالٍ كَثريٍ ومعدما   يؤلف بيته  أَلَست بِنِعم اجلَارِ

واهللا ما هي      :  فقال  !  لودة مولودتك       نعم املو   :  فقيل له  ة ومبا روي أن أعرابيا بشر مبولود 
  :وقوله. ونِعم السير على بِئْس العريِ، نصرا بكاء، وبرها سرقة: عم املولودةبن

  بِنِعم طَيرٍ وشبابٍ فَاخرِ    صبحك اُهللا بِخيرٍ باكرِ 
واهللا ما هي      :  وخرجه البصريون على حذف موصوف، قامت صفته مقامه، تقديره                      

))نعم املولودة: دة مقُول فيهاوولمب
)١(.  

  :هذه من مسائل اخلالف بني الكوفيني والبصريني، وفيها مذهبان
، ) بِئْس(، و ) نِعم(، أنّ )٣(، وابن قتيبة)٢(مذهب البصريني، والكسائي: املذهب األول

  .فعالن

                               
  ٢/٢٧٧اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
  ١/٩٧اإلنصاف ) ٢(
 ١٠٠تلقني املتعلم من النحو ) ٣(



  نعم وبئس بني االمسية والفعلية: فعال األ: ثانيا
 

٣٣٦  

  .مذهب الكوفيني؛ أما امسان: املذهب الثاين

  :)١(على أما فعالن، بعدة أمور -هم ومن تابع - احتج البصريون 
 ما وهذه التاء ال يقلبها أحد . اتصال تاء التأنيث الساكنة الدالة على تأنيث الفاعل

من العرب يف الوقف هاء، كما قلبوها يف رمحة، وسنة، وشجرة، وأمثاهلا، وليست        
يقف   كتاء ربت، و مثّت، ألا متحركة، غري دالة على التأنيث، وبعض العرب                            

نعمت املرأة، وبئست اجلارية، فهذه التاء                  :  وهذه التاء الساكنة، مثل  . عليها باهلاء
والدليل     .  اختص ا الفعل املاضي ال تتعداه، لذا ال جيوز احلكم بامسية ما تتصل به         

على أن تاء ربت، ومثت لتأنيث احلرف، و ليست لتأنيث الفاعل أنه جيوز أن تأيت                
  .رجل أهنت، ومع املؤنث ربت امرأة أكرمتربت : مع املذكر يف مثل

  ما كاتصاله بالفعل املتصرف؛ وقد حكى الكسائي عن اتصال الضمري املرفوع
نعم الرجل، : وقد رفعا املظهر يف مثل. نعما رجلني، ونعموا رجاالً: العرب قوهلم

ى ، فدلّ ذلك علنعم رجالً زيد، وبئس غالما عمرو: وبئس الغالم، واملضمر يف مثل
  .فعليتهما

  ا، ألن االسم البد أن يكوناالتفاق على عدم حرفيتهما، وال جيوز أن تكون امس
مرفوعا بكونه فاعال أو مبتدأ، أو منصوبا بكونه مفعوال به، أو جمرورا، وهي 

  .بالتأكيد ليست كذلك يف كل ما ذكر
  ما مبنيان على الفتح كاألفعال املاضية، ولو كانا امسني ملا بنياعلى الفتح من غري أ

وهذا متسك باستصحاب احلال، وهو من أضعف . وال علة هنا توجب بناءمها. علة
  .)٢(األدلة، ولذا املعتمد عليه ما تقدم من األدلة املذكورة

                               
  ٢٧٤والتبيني  ،١/١٨٠، واللباب يف علل البناء واإلعراب ١/٩٧اإلنصاف ) ١(
  ٩٦أسرار العربية ) ٢(



  نعم وبئس بني االمسية والفعلية: فعال األ: ثانيا
 

٣٣٧  

  :)١(، أيضا بعدة أمور) بئس(، و ) نعم(واحتج الكوفيون على امسية 
 نعم النصري، والنداء من يا نعم املوىل ويا : دخول حرف النداء عليهما، يف مثل

  .خصائص األمساء
 نعم السري على بئس العري، وقوهلم: دخول حرف اجلر عليهما يف مثل قول العرب :

! نعم املولودة: ما زيد بنعم الرجل، وروي عن الفراء أنّ أعرابيا بشر مبولودة فقيل له
ه قول حسان ابن نصرا بكاء، وبرها سرقة، وعلي: واهللا ما هي بنعم املولودة: فقال
  :ثابت

  )٢(لذي العرف ذا مال كثري ومعدما  ألست بنعم اجلار يؤلف بيته
 نعم الرجل أمس، وال نعم الرجل : جتردمها من احلدث والزمان، فال جيوز أن تقول

  .غدا، فلما مل حيسن اقتران الزمان ما علمنا أما ليسا بفعلني
 ما ليسا بفعلنيمجودمها، ألن التصرف من خصائص األفعال؛ وملا مل يتصرفا علم أ.  
  ا لـا لنعم الرجل: ، مثل) إنَّ(دخول الالم عليهما إذا وقعتا خربإنَّ زيد.  
 فعيل(نعيم الرجل، وليس يف أمثلة األفعال ما هو على وزن : وقول العرب. (  

  :وقد رد البصريون على حجج الكوفيني، مبا يأيت
) نعم ( ملوىل ويا نعم النصري، بأنّ النداء دخل على  يا نعم ا: الرد على استدالهلم بقول -١

يا  :  ، والنداء من خصائص األمساء، أنّ املقصود بالنداء حمذوف للعلم به، والتقدير              
وردوا على قول الكوفيني أنّ املنادى يقدر حمذوفًا          . أهللا نعم املوىل ونعم النصري أنت

 فرق بني الفعل األمري         إذا ويل حرف النداء فعل أمر، بأن ذلك غري صحيح إذ ال               
واخلربي يف امتناع جميء كل واحد منهما بعد حرف النداء، إال أن يقدر بينهما اسم 

 :يتوجه إليه النداء، والدليل على أنه ال فرق بينهما، قول الشاعر
  

  والصاحلني على مسعان من جار  يا لعنة اهللا واألقوام كلهم
                               

 ١١٥، وائتالف النصرة  ٢٧٦، والتبيني )١٤(، رقم املسألة  ١/٩٧اإلنصاف ) ١(
 ٤٢٥شرح ديوان حسان بن ثابت األنصاري ) ٢(



  نعم وبئس بني االمسية والفعلية: فعال األ: ثانيا
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  .)١(وا شواهد عديدة على هذايا هؤالء لعنة اهللا على مسعان، وساق: أراد
  :أما دخول حرف اجلر عليهما، يف مثل قول حسان -٢

  أخا قلة أو معدم املال مصرما  ألست بنعم اجلار يؤلف بيته
: ألست جبار مقولٍ فيه نعم اجلار، ومثل قول بعض العرب: فهو على تقدير

نعم السري على بئس العري، والذي يدلّ على صحة هذا التقدير ما ورد عن 
  :العرب من مثل قول الشاعر

  وال خمالط الليان جانبه  واِهللا ما ليلي بنِاَم صاحبه
، إذ جيب تقدير ) نام(ففي هذا البيت دخل حرف اجلر الباء على فعل صريح 

الكالم يف كل ذلك، مبقولٍ فيه، وحذف القول يف القرآن وكالم العرب 
! " # $ % & ' )  (8 كثري جدا، ومنه قوله 

*   .)٢(أي يقوالن: ]١٢٧: لبقرةا[ ) ( 
وأما جتردمها من احلدث والزمان، فالسبب يف ذلك أما وضعا للمبالغة يف املدح                                -٣

واحدة، وهذا هو اجلمود،   اوالذم، فأشبها احلروف املوضوعة للمعاين، فألزمتا طريقً
وال يدالن على الزمن املاضي أو املستقبل، ألن داللتهما مقصورة على اآلن؛ ألنك        

منا متدح وتذم مبا هو موجود يف املمدوح أو املذموم، ال مبا كان فزال، وال مبا                                     إ 
  .)٣(سيكون ومل يقع

نعيم الرجل، فهذا شاذ، انفرد بروايته قطرب، ولئن : إنه ورد عن العرب: وأما قوهلم -٤
على وزن فَعلَ فأشبع الكسرة فنشأت   ) نعم(أصلها ) نِعم(صح فليس فيه حجة، أنّ 

 .)٤(إخل. الدراهيم، والصياريف: وله نظائر كقوهلم الياء،
  
p  (8 وأما دخول الالم عليهما يف مثل قوله  -٥  o n( ]فهو ، ] ٣٠:النحل

                               
 ١/١١٧اإلنصاف ) ١(
  ١/١١٢، اإلنصاف ١/١٨١اللباب يف علل البناء واإلعراب ) ٢(
  ١/١٨٣ناء واإلعراب ، واللباب يف علل الب١/١٢١اإلنصاف ) ٣(
 ٢٨١، والتبيني  ١/١٢١اإلنصاف ) ٤(
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  :جواب قسم، كما قال الشاعر
  عند احلفيظة إن ذو لوثة النا      إذن لقام بنصري معشر خشن 

يف حنو   وليس وجود الالم دليل على االمسية ألا تدخل على احلرف أيضا                    
W  (8 قوله   V  U  T( ]وإمنا حسن دخول      ، ]٥: الضحى

  .)١(، ألا ملا مجدت أشبهت األمساء) نعم(الالم على 
فعالن، غري    ) بئس(، و ) نعم(مذهب البصريني والكسائي وهو أنّ واختار ابن عادل 

وقد ذكر بعض حجج الكوفيني ورد عليهم حبجج البصريني كما                   .  متصرفني للمدح والذم   
واهللا أعلم. مر.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                               
 ٢٨٠، التبيني ١/١٢١اإلنصاف ) ١(



  عن سائر األفعال يف النفي واإلثبات؟) كاد(هل ختتلف : فعال األ: ثانيا
 

٣٤٠  

  عن سائر األفعال في النفي واإلثبات؟) كاد(هل تختلف 

  :عند تفسريه قوله تعاىل ابن عادلقال 
 ) a `  _  ^  ] \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S R  Q  P  O

 j  i  h  g  f  e dc  b( ]٢٠: البقرة[.  

: قلت فإذا. ربةللمقا ألا، املعنى يف منفي - مثبتة هي كانت إذا - خربها أن واعلم(( 
 بطريق    خربها    انتفى  ،  نفيت   فإذا   ،  يفعل  مل أنه إالّ الفعل قارب: معناه كان) يفْعلُ زيد ادكَ(

 لَم ( :  تعاىل    قوله   كان    وهلذا   ؛  ىل أو    باب    من   هو انتفى الفعل مقاربة انتفت إذا ألنه؛ األولَى
كَدا ياهرقيل   لو   أن    من  أبلغ، ] ٤٠: النور[ )ي  : لَم   ا يهة      يقارب     مل   ألنه  ،  ريؤله  فكيف ،  الر 
 حىت ؛ نفي وإثباا، إثبات نفيها أن عطية وابن، البقَاِء وأبو، جِني ابن منهم مجاعة وزعم؟ ا

  :فقال؛ فيها بعضهم ألغز
ذَا أَحنويرِ هصا العم يلَفظةٌ ه    تريف ج يانسمٍ لهرج ودثَمو  

  جحود مقَام قَامت أُثْبِتت وإِنْ  أُثْبِتت – أَعلَم واهللا - نفيت إِذَا
  :قولَه أنشد ملا أنه الرمة ذي عن وحكوا

  يبرح ميةَ حب من اهلَوى رسيس    يكَد لَم املُحبني النأْي غَير إذا
 ما أو) يزلْ لَم: (قوله إىل فغيره، حبرِ قد فيكون، ) يبرح يكد مل: (قال ألنه؛ عليه عيب

))مبعناه هو
)١(.  

، بل هي أم الباب لشهرا وكثرة استعماهلا ولتميزها عن                    ) ٢( من أفعال املقاربة  ) كاد( 
، وبأنّ إثباا نفي ونفيها إثبات كما               -  ) ٣( على رأي األخفش   -أخواا بتصرفها، وزيادا 

                               
 ١/٣٩٥اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
، واللباب يف علل البناء ١/٣٩٤، وشرح التسهيل البن مالك ٣/٦٨، واملقتضب ٣/١٥٧الكتاب : ينظر) ٢(

، ومهع اهلوامع ٤/٢١٦ية ابن احلاجب للرضي ، وشرح كاف ٣١٥، وشرح اللمع للباقويل ١/١٩٢واإلعراب 
٢/١٣٨ 

 ٢/١٣٧، ومهع اهلوامع ١/٤٠٠شرح التسهيل البن مالك ) ٣(



  عن سائر األفعال يف النفي واإلثبات؟) كاد(هل ختتلف : فعال األ: ثانيا
 

٣٤١  

وأما عن النقصان   . على فعليتها واختالفهم يف غريهاقال به بعضهم كما سنرى، وبإمجاعهم 
، فإن اقترن      )  أنْ  ( والتمام، فال خالف يف نقصاا إذا مل يقترن خربها؛ الفعل املضارع بـ                

وما دخلت عليه يف موضع نصب خربها، وأما الكوفيون                ) أنْ(فهي عند البصريني ناقصة و 
ليه بدل اشتمال من االسم املرفوع قبلها         وما دخلت ع) أنْ(فإم يقولون بتمامها، ويعربون 

؛ وإال فمنها أفعال للشروع وأفعال       )١(ويقال أفعال املقاربة على سبيل التغليب. على الفاعلية
Q ( :  وترد مثبتة كقوله تعاىل. وأخواا) كان(وأما عملها فهي كـ . للرجاء  P  O

  S R (   ]    وترد منفية كقوله تعاىل         ] ٢٠: البقرة ، )   L  K  J  I (   ]  رة البق :
٧١[،  

  :)٢(ثالثة مذاهبعلى النفي واإلثبات على ) كاد(واختلف النحاة حول داللة 
كسائر األفعال؛ إثباا إثبات، ونفيها نفي، إال أنّ معناها يف         ) كاد(أن : املذهب األول

وأما يف النفي فتعين عدم مقاربة وقوع الفعل                  .  اإلثبات ليس وقوع الفعل بل مقاربة وقوعه         
، وأبو   )٣(الفراء: وقال ذا املذهب كثري من العلماء منهم. نفي وقوعه مباشرةوهذا أبلغ من 

، وغريهم، وقيل إنه مذهب            ) ٨( ، والزجاجي      ) ٧( ، والنحاس     ) ٦( ، والزجاج   )٥(، واملربد)٤(عبيدة
  .أكثر املفسرين

نفيها إثبات، وإثباا نفي خمالفةً بذلك سائر األفعال، وقال ذا ) كاد(أن : املذهب الثاين

                               
 ١/١٣١،و مهع اهلوامع ١/٢١٥شرح األمشوين ) ١(
، وبعضهم قال ٣/١١٢تفسري الرازي : بعض من تكلم عن هذه املسألة ذكر أن للنحاة فيها مذهبني، ينظر مثال) ٢(

 ٢/٩٣اإليضاح يف شرح املفصل :نظر ثالثة مذاهب، وي
 ٢/٢٥٥، ٢/٧٣معاين القرآن ) ٣(
مل :(للمقاربة يف قوله جل ثناؤه) كاد:(قال أبو عبيدة ((: ٢٤٥، قال ابن فارس يف الصاحيب  ٢/٦٧جماز القرآن ) ٤(

ة القول إىل أيب عبيد ٢/٨١١)إعراب القرآن(، ونسب النحاس يف كتابه ))) ومل يقارب. مل ير: أي) يكد يراها
 ))أي ال يراها إال على بعد) مل يكد يراها(أي مل يرها ، وهو :قال أبو عبيدة  ((:بالرأي الثالث، قال

 ٣/٧٥املقتضب ) ٥(
 ٤/٤٨، ٣/١٥٧معاين القرآن وإعرابه ) ٦(
 ٢/٨١١معاين القرآن ) ٧(
 ٢٠١اجلمل يف النحو ) ٨(



  عن سائر األفعال يف النفي واإلثبات؟) كاد(هل ختتلف : فعال األ: ثانيا
 

٣٤٢  

، ) ٤( ، وابن عطية     ) ٣( ، وابن فارس       ) ٢( ، وثعلب   -  ) ١( يف رأي     -الفراء     :  بعض العلماء منهم     
  .)٥(والفخر الرازي

إن كانت مثبتة فهي تدل على مقاربة الفعل فالفعل غري واقع     ) كاد(أنّ : املذهب الثالث
ذا وقال     .  ) ٦( يف احلقيقة وإن كانت منفية فالفعل واقع يف احلقيقة ولكن بعد بطء أو يأس                       

 -، والزخمشري       ) ١٠( ، وابن جين     ) ٩(، والنحاس)٨(، والطربي)٧(أبو عبيدة: بعض العلماء منهم
، ) ١٤( ، وابن يعيش     ) ١٣( ، وأبو البقاء العكربي          ) ١٢( ، وأبو الربكات األنباري             - )١١(يف رأي -

  .)١٥(وابن مالك

  :األدلة واملناقشة
له، فإذا    أنّ األصل يف كل فعل أن يدل على ما وضع        : املذهب األول وحجة أصحاب

                               
 ٢/٧١معاين القرآن ) ١(
 ١/١٤٢جمالس ثعلب ) ٢(
 ٢٤٥ الصاحيب) ٣(
 ٦٢تفسري احملرر الوجيز ) ٤(
 ٣/١١٢تفسري الرازي ) ٥(
 ١/١٩٥اللباب يف علل البناء واإلعراب ) ٦(
موضع :مواضع ) كاد(لباب  ((:، قال١٨٨، وعبارة أيب عبيدة يف جماز القرآن  ٢/٨١١معاين القرآن للنحاس ) ٧(

يدن ألن يراها ومل يرها فخرج خمرج مل  للمقاربة ، وموضع للتقدمي والتأخري ، وموضع ال يدنو لذلك وهو مل
كاد العروس أن يكون : ما كدت أعرف إال بعد إنكار، وقال يف الدنو: يرها ومل يكد وقال يف موضع املقاربة

 .))أمريا ، وكاد النعام يطري
 ١٠/١٨١تفسري الطربي ) ٨(
 ٣/١٢٣٥ارتشاف الضرب ) ٩(
 ٢/١٤٧، ومهع اهلوامع ٣/١٢٣٥، وارتشاف الضرب ٤/٣٦٧التذييل والتكميل ) ١٠(
 ٢/٥٤٧الكشاف ) ١١(
 ١/٦٦البيان يف إعراب القرآن ) ١٢(
 ٣٤- ١/٣٣، البيان يف إعراب القرآن ١/١٩٥اللباب يف علل البناء واإلعراب ) ١٣(
 ٧/١٢٥شرح املفصل ) ١٤(
 .، أجاز ابن مالك يف التسهيل املذهب األول والثالث٤/٣٦٧التذييل والتكميل ) ١٥(



  عن سائر األفعال يف النفي واإلثبات؟) كاد(هل ختتلف : فعال األ: ثانيا
 

٣٤٣  

فعل موضوع إلثبات املقاربة، فإذا دخله النفي      ) كاد(دخل عليه النفي نفى املعىن الثابت، و 
: فمعناه قارب املوت غري أنه مل يقع، وإذا قيل) كاد زيد ميوت: (نفى تلك املقاربة، فإذا قيل

ه، ، فمقاربة املوت منفية، ويلزم من نفي مقاربة املوت نفي وقوع                         )  مل يكد زيد ميوت      ( 
S  (: فاإلثبات مثل قوله تعاىل R  Q  P  O( ] فخطف األبصار مل يقع  ]٢٠:البقرة ،

\ (: ولكنه قرب منهم، بدليل ما بعده وهوقوله  [  Z  Y  X  W  V  U  T  ( 
لبقرة   [  والنفي مثل قوله      .  فلو حصل اخلطف ما استفادوا من اإلضاءة لكي ميشوا                  ،  ] ٢٠:  ا

L K  (: تعاىل  J  I( ]م لتع    ] ٧١: البقرةنتهم وكثرة أسئلتهم وتلكئهم       ، فإ
ا بصورة من مل يذبح بل من مل                               تل بينهم، صورو مر القا ينفضح أ األمر حىت ال  يف تنفيذ 

فأشبهوا يف تأخرهم يف ذلك من مل يفعل بل من ) فذحبوها(يقارب الذبح، وهلذا جاء يف اآلية 
ذحبوا البقرة فالكالم          ما عرفنا أم     )  وما كادوا يذحبوا (مل يقارب الفعل، ولو جاءت اآلية 

وخرج بعض النحويني مثل ابن مالك . )١(السابق من التردد وكثرة األسئلة يرجح عدم التنفيذ
آلية على أنه حممول على وقتني، وقت عدم الذبح وعدم مقاربته، ووقت وقوع                                     مالك ا

القاهر هنا حجة       وقد ذكر عبد     .  ) ٢( خلص فالن وما كاد خيلص        :  الذبح، كما يقول القائل
u   ( 8  ، يف قوله ) مل يكد يراها(ى وهو أنّ أخر  t  s  r  q  p (   ]   ٤٠:  النور [ ،

نه سيحصل يف                    )  إذا   ( واقعة يف جواب         لفعل املاضي دلّت على أ ليت إذا دخلت على ا ، ا
، وذلك ) إذا خرجت مل أخرج أمس: (املستقبل، فكيف يتصور أنه قد حصل، فكأنك قلت

  .)٣(حمال
n m l  (: الرؤية بل عدم مقاربتها وهوويف اآلية نفسها ما يدلّ على عدم 

o( ]فإذا كانت الدنيا مظلمة امتنعت الرؤية فكيف إذا كانت الظلمة ، ]٤٠: النور
يؤكد عدم الرؤية، وهو  - أيضا  –مضاعفة والظالم فوقه ظالم بدون عدد، واية اآلية 

¡  (: قوله  � ~ } | { z y x w( ]مل جيعل فهم يف ظالم دامس ألنّ اهللا، ]٤٠: النور 

                               
 ١/٢٠٨، وشرح الكافية الشافية ١/٣٩٩، وشرح التسهيل ٢٧٥اإلعجاز  دالئل: ينظر) ١(
 ٢/١٤٧، ومهع اهلوامع ١/٤٠٠شرح التسهيل ) ٢(
 ٢٧٧دالئل اإلعجاز ) ٣(
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  .هلم نورا
_  ]: -  ×عن موسى  -فقد استدل بعضهم مبثل قوله تعاىل : املذهب الثاينأما أصحاب 

 a `( ]ا  ×إنّ موسى : فهنا نفي لإلبانة ولكن الواقع يقول، ]٥٢: الزخرفكان مبين
سى بدليل حماججته لفرعون وقومه وفهمهم له، وردهم عليه، وميكن أن يرد على هذا بأنّ مو

أن حيل عقدةً من لسانه كي  -بعد أن أمره بالذهاب إىل دعوة فرعون  -دعا اهللا تعاىل 
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬  (8 يفقهوا قوله، وذلك يف قوله 

 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄®( ]فقول فرعون، ]٢٨ -  ٢٤: طه :) 

 a ̀ ه ويعرفه كالم على حسب معرفته السابقة ملوسى، كيف ال وقد ترىب يف قصر )_ 
جيدا يف عدم إبانته، ولكن اهللا استجاب دعاء موسى عندما أرسله فجعله مبينا ألنّ مهمة 

  .أفصح العرب >الرسول تقتضي ذلك، ولذلك كان حممد 
س يكون وكاد النعام يطري، وكاد العر: واستدل هؤالء على العكس مبثل قول العرب

وهذا صحيح فالنعام مل يطر قط . يكن أمريا س ملوفالنعام مل يطر قط وكذلك العر. )١(أمريا
وكذلك الدجاج، ولكنها تعد من الطيور ألا تطري ملسافات قصرية أو لسرعتها، وأما 
العريس فإنه بال شك ليس أمريا ولكن االحتفاء به والسري يف ركبه يقارب ما حيصل لألمري 

  .من حشد وتشييع
  :واستدلوا كذلك بقول ذي الرمة

  )٢(رسيس اهلوى من حب مية يربح  أي احملبني مل يكدإذا غري الن
حيث أنشد قصيدته يف سوق الكوفة فرد عليه أحدهم بأنه يرى أنّ الرسيس قد برح                            

  ) مل أجد(إىل ) مل يكد(فأطرق ساعة مث غير 
ورد على االستدالل ذا البيت بأنه ال يصح، ألنّ اجلمهور قد عابوا على ذي الرمة                                  

واحتج الفخر الرازي هلذا املذهب . )٣(هو أبلغ وأحسن مما غيره إليه: قالوارجوعه عن قوله و

                               
 ٢٤٥، والصاحيب ٣/٧٤املقتضب ) ١(
 ٢/١١٩٢ديوان ذي الرمة ) ٢(
 ١٩٢، ودالئل اإلعجاز ٢/٩٥اإليضاح يف شرح املفصل ) ٣(
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L K  (: لو كان قوله تعاىل: بأن قال  J( ]يعين عدم مقاربتهم للذبح ]٧١: البقرة ،
وللرد عليه     .  ) ١( ) ما كادوا يفعلون       ( و  )  فذحبوها   ( لكان يف اآلية تناقضا ظاهرا بني             )  النفي (

امتثلوا لألمر من أول وهلة، لكانت حجته صحيحة، ولكن بنص                     إم لو كانوا قد       :  نقول  
                                        عٍ شديدالبقرة بعد متن القرآن أم ترددوا وأكثروا األسئلة ويف اية األمر امتثلوا فذحبوا 
فكانوا يشبهون من مل يفعل بل مل يقارب الفعل، فاالمتناع حصل يف وقت؛ والذبح حصل               

|   ( اختالف الزمنني من قوهلم أول األمر      يف وقت آخر متأخر عنه، وال أدلّ على  {

y (: ، عندما قال هلم]٦٧: البقرة[ ) {  x w  v u  t ( ]٦٧: البقرة[.  
  :وقد ألغز ا أبو العالء املعري يف قوله

  جرت يف لساين جرهم ومثود  أحنوي هذا العصر ما هي لفظة؟
  )٢(وإن أثبتت قامت مقام جحود  أثبتت –واهللا أعلم  -إذا نفيت 

 )L K J I  (: فدليلهم قوله تعاىل: املذهب الثالثأما أصحاب و
فهذا املذهب يف الواقع ) . فذحبوها(وقع ولكن بعد بطء بدليل ) الذبح(، فالفعل ]٧١: البقرة[

ويرد . مزيج من املذهب األول والثاين فقد وافق األول يف اإلثبات، ووافق الثاين يف النفي،
) كاد(وقد عدد الطربي األقوال يف . ملذهب الثاين يف حالة النفيعليهم مبا رد على أصحاب ا

u t (8 يف قوله   s r q p( ]ا، قال]٤٠: النورمث ذكر أنه اختار أصو ، :
 أين من يعرف مل أي: يراها يكد مل هلا رائيا يده أخرج إذا: الكالم معىن يكون أن: أحدها((

 دخوله يأ )t s (: قوله ويكون يرها مل دهي أخرج إذا: معناه يكون أن: والثاين. يراها
 )M L K J I (: الكالم، كقوله من يقني هو فيما الظن دخول نظري الكالم يف
 القائل يقول ، كماوجهد بطء بعد رآها قد يكون أن: الثالثو. ذلك وحنو، ]٤٨ :فصلت[

 لثالثا القول وهذاوشدة،  إياس بعد رآه، ولكن الظلمة، وقد من أراك كدت ما: آلخر
))كالمها يف كاد العرب تستعمل ما جهة من الكلمة معاين أظهر

)٣(.  

                               
 ٣/١١٢تفسري الرازي ) ١(
 ١/٢٠٧شرح الكافية الشافية ) ٢(
 ١٠/١٨١تفسري الطربي ) ٣(
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الذي يعين ) كاد(ويبدو للباحث أنّ سبب اخلالف يف هذه املسألة هو اخللط بني معىن 
فمعناه قارب زيد املوت ) كاد زيد ميوت: (املقاربة ومعىن الفعل املصاحب له، ففي قولنا

مل ميت زيد ومل حنتج إىل : صد عدم املوت لوجب أن نقولولكنه مل ميت حقيقة ولو كان الق
فإننا ننفي مقاربة ) مل يكد زيد ميوت: (مثل) كاد(أصالً، فإذا أدخلنا النفي على ) كاد(

، فإذا نفيت قربه فإنك من باب أوىل نفيت وجوده، ولسنا ننفي أصل الفعل ) ميوت: (الفعل
  ) .كاد(ومل حنتج إىل ) مل ميت زيد: (وإال لقلنا

، فأنت هنا ) جاء زيد راكبا: (وقد وضح صدر األفاضل هذه املسألة بأن شبهها بقولنا
) ما جاء زيد راكبا: (أثبت ايء وزدت عليه قيدا وهو الركوب، فإذا نقيت اجلملة السابقة

فالنفي يف ) القيد(قد حصل يف احلالتني والذي ختلف هو الركوب ) ايء(فأصل املعىن 
  .)١()ايء(، وليس إىل أصل الفعل ) القيد(يتوجه إىل الركوب  احلقيقة
  

) كاد زيد ميوت: (والذين قالوا إنّ إثباا نفي نظروا إىل احملصلة والنتيجة، فإذا قيل
مثبت ألنه مل يسبق بناف وحيث إنّ املوت مل يقع، ظنوا أا إذا كانت مثبتة ) كاد(فالفعل 

) فذحبوها وما كادوا يفعلون: (حالة النفي بقوله تعاىلواستدلوا على . دلت على النفي
، ) فذحبوها(بدليل ) الذبح(فدل على وقوع الفعل ) ما(دخل عليه أداة النفي ) كاد(فالفعل 

يدل على أم نظرا لتعنتهم ) وما كادوا يفعلون(وهذا االستدالل والفهم فيه نظر ألنّ قوله 
به صوروا بصورة الذي مل يقارب الفعل، ولذا  وكثرة أسئلتهم وترددهم بفعل ما يؤمرون

قرينة ) فذحبوها: (وقوله. إن شاء اهللا مل يذحبوا البقرة: إم لو مل يقولوا: قال أحد املفسرين
على أم يف اية األمر ذحبوها على الرغم من مماطلتهم وتشددهم حىت شدد عليهم فتعبوا 

األوصاف، وكان يكفيهم لو نفذوا األمر عند  حىت وجدوا البقرة املطلوبة اليت تنطبق عليها
ما ) فذحبوها(، ولو مل ترد ) فافعلوا ما تؤمرون: (مساعه أن يذحبوا أي بقرة تصادفهم بدليل

ويلحظ على هذه املسألة أا . )٢(علمنا أم ذحبوها بل كل القرائن تدل على أم مل يفعلوا
بل من املسائل اليت اختلطت فيها  ليست من مواضع اخلالف بني البصريني والكوفيني،

                               
 ٣/٣١٠التخمري ) ١(
 ٨٦٩مغين اللبيب ) ٢(
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كالفراء مثال، بسبب نظرهم إىل معىن ) كاد(ورأينا اختالف آراء بعض العلماء حول . اآلراء
) وال يكاد يسيغه: (اآلية ومقارنتها ببعض اآليات األخرى يف نفس املوضوع، مثل قوله تعاىل

 - عرف من قرينة خارجية األصلي، وأن أي داللة خمالفة؛ إمنا ) كاد(، وغفلوا عن معىن 
وهي أحيانا تأيت مبعناها احلقيقي، . ال تبدل أصل معناها -  )١(كما ذكر أبن أيب الربيع

  .وأحيانا أخرى تأيت على سبيل املبالغة ومن أجل ذلك كثر اللبس فيها والتردد
ا كسائر األفعال نفيها نفي وإثبا) كاد(إذن الرأي الراجح الذي عليه أكثر العلماء أنّ 

إثبات، ولكن إثباا يعين مقاربة الفعل ال وقوعه، ونفيها يعين عدم مقاربة الفعل وهذا أبلغ 
  .يف نفي وقوعه

كأي فعل آخر فإثباا إثبات ونفيها نفي ) كاد(الرأي األول أي أن  واختار ابن عادل
هي أكثرها  لكن طبيعتها ال تدل على وقوع الفعل بل مقاربته، ألا من أفعال املقاربة، بل

  ) .أنْ(داللة على الوقوع إذا مل يقرن خربها بـ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                               
 ٤/٣٦٩التذييل والتكميل ) ١(
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)اتبين االسمية والفعلية) تعاَل(، و)ه  

  
  8 يف قوله) هاتوا(عند إعرابه  ابن عادلقال 

)  È Ç ÆÅ Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹

 Ì Ë Ê É( ]١١١: البقرة[.  

 )) . .أقوال ثالثة على) ِهات( يف لفواخت:  
هاتوا، : حنو البارزة املرفوعة بالضمائر التصاله صحيحال هو فعل، وهذا أنه :أصحها

  .هاتيا، هاتني، هايت
  .أحضر مبعىن فعل اسم أنه: الثاين

))اليت مبعىن احضر) ها( مبعىن صوت اسم أنه: الزخمشري قال بهو: الثالث
)١(.  

لضمائر املرفوعة وتعالَ فعل صريح، وليس باسم فعل؛ التصال ا((: ) تعالَ(وقال عن 
))البارزة به

)٢(.  

  :إىل ثالثة أقوال) هات(انقسمت آراء النحاة واملفسرين حول 
  .أا فعل: القول األول
  .أا اسم فعل مبعىن أَحضر: القول الثاين

  .أا اسم صوت مبعىن ها: القول الثالث
، ) ٥( ، والزجاجي      ) ٤( ، والفراء      ) ٣( كاخلليل   فعل أي أا  : وأكثر النحويني مع القول األول

                               
  ٢/٣٩٨اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٥/٢٨٧اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
  ٤/٢٩٠، ١/٥٥العني ) ٣(
  ٢٨١الصاحيب ) ٤(
  ٧٥حروف املعاين ) ٥(
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، ) ٦( ، وأبو حيان      ) ٥( ، والرضي    ) ٤( ، وابن هشام      ) ٣( ، وابن مالك      ) ٢( ، والعكربي     ) ١( وابن فارس   
ومع اتفاقهم على فعليتها إال أم اختلفوا يف               .  ، وغريهم    ) ٨( ، و السيوطي    )٧(والسمني احلليب

مى يرامي     را  :  أا من املهاتاة، من هاتى يهايت مثل              :  أصلها، فقد ذكر اخلليل رأيني، األول        
والرأي     .  إخل، واهلاء أصلية        . . .  هات يا زيد، وهايت ياهند           :  مراماة، فوزنه فَاعلَ، فتقول             

: وهناك رأي ثالث        .  أَفْعل مثل أكرم   : أَأْتى وزنه: أن اهلاء بدل من اهلمزة وأن األصل: الثاين
ا، قال بعض     لزوم   )  أتى(ولزمتها، وحذفت مهزة ) أتى(هذه اليت للتنبيه دخلت على ) ها(أن 

احضر أنت، فاختالف        ) :  ائت  ( أحضر كذا ومعىن    ) هات(النحويني هذا مردود ألن معىن 
  .)٩(املعىن يدل على اختالف املادة، وألن األصل عدم احلذف
أن آتى     :  بوجهني، األول       )  هات  ( واحتج بعض النحويني لترجيح صحة أصالة اهلاء يف      

أنه كان ينبغي أن تعود األلف املبدلة من                 : والثاين. يتعدى الثنني وهاتى يتعدى لواحد فقط
اهلمزة إىل أصلها لزوال موجب قلبها وهو اهلمزة األوىل ومل يسمع ذلك، إضافة إىل اختالف 

  .)١٠(الوزن كما أسلفنا
واختلف هؤالء أيضا يف التصرف، فذكر اخلليل أنّ العرب أماتوا كل شيء من فعلها                   

ألمر         ال هات يف ا ء         وممن  .  ) ١١( إ لفرا ا بذلك  ابن مالك      ) ١٣( ، واجلوهري      ) ١٢( قال  ، ) ١( ، و

                               
  ٦/٣٣، معجم مقاييس اللغة ٢٨١الصاحيب ) ١(
  ٢/٩١، اللباب يف علل البناء واإلعراب ١/٨٥التبيان يف إعراب القرآن ) ٢(
  ٢/٢٠٥شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ) ٣(
  ٥٨شرح شذور الذهب ) ٤(
  ٣/١٧٤شرح كافية ابن احلاجب ) ٥(
  ١/٥٠٧البحر احمليط ) ٦(
  ١/٣٤٢الدر املصون ) ٧(
  ١/٥٢٢قرآن اإلتقان يف علوم ال) ٨(
  ١/٤٧٩، الدر املصون  ١/٤٤٠البحر احمليط : ينظر) ٩(
  ١/٣٤٢الدر املصون ) ١٠(
  ٤/٢٩٠العني ) ١١(
  ٢٨١الصاحيب ) ١٢(
  ٣/١٧٤شرح كافية ابن احلاجب ) ١٣(
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، والم السمني احلليب ابن عطية على زعمه أن تصريفه مهجور ال يقال فيه إال             )٢(والسيوطي
أن الذي زعم ذلك هو اخلليل كما أسلفنا                :  ويف هذا نظر من جهتني، األوىل            .  ) ٣( األمر   

تفسريه مل يتنب رأيا بل عدد كل اآلراء                 يقال، والثانية أن ابن عطية يف             :  واخلليل نفسه قال
)) قيل وقيل   (( :  وصدرها بقوله    

فعل تام التصرف، وقد          )  هات  ( وأكثر املعربني على أن          .  ) ٤( 
هات ال هاتيت وهات إن كانت بك مهاتاة، ومن املزاوجة                 : نقلت أقوال عن العرب، مثل

  :لشاعروقال ا. )٥(هات ال أهاتيك وال أُواتيك: قوهلم يف جواب من قال
  )٦(هللا ما يعطي وما يهايت

  .أي ما يأخذ
. ) ٨( إخل  . .  ، وعند الرضي تتصرف حبسب املأمور            ) ٧( وهي عند العكربي فعل صريح        
: والثاين    .  إفادة الطلب      :  وبعضهم بأمرين، األول          . )٩(واستدل آخرون على فعليتها بتصرفها

  .)١٠(هايت يا هند: حلوق ياء املخاطبة تقول
  

ففيه خمالفة صرحية حلد اسم       _  مبعىن أَحضر    _  اسم فعل   )  هات (ن أ: وأما القول الثاين
هاتوا، : تقبل عالمات الفعل وهو االتصال بالضمائر املرفوعة البارزة حنو) هات(الفعل، فـ 

لزخمشري يف                                         لقليل ومن هؤالء ا ال ا لرأي إ تيا، وهاتني، ولذا مل يقل ذا ا وهايت، وها
عالمة فعل األمر وهو         )  هات  ( القائلني ذا القول بقبول وغلّط بعض النحويني . )١١(املفصل

                               
  ٢/٢٠٥شرح األمشوين ) ١(
  ٣/٢٥٢معترك األقران ) ٢(
  ١/٣٤٢الدر املصون ) ٣(
  ١٢٥احملرر الوجيز ) ٤(
  ٥٠ة اإلتباع واملزاوج) ٥(
  ٤/٢٩٠العني ) ٦(
  ٢/٩١اللباب ) ٧(
  ٣/١٧٤شرح كافية ابن احلاجب ) ٨(
  ١/٥٠٧البحر احمليط ) ٩(
  ١/٤١أوضح املسالك ) ١٠(
  ١٥١املفصل ) ١١(



  بني االمسية والفعلية) تعالَ(، و)هات(: فعال األ: ثانيا
 

٣٥١  

إخل، واعتذر       . . .  داللته على الطلب، وقبوله لياء املخاطبة، مثل هايت يا زينب الكتاب                         
وعزا بعضهم     .  ) ١( آخرون هلم بأم يقولون إنّ حلوق الضمائر به لقوة مشاته لفظًا لألفعال          

  .)٢(ها عند البعضهذا الرأي إىل اخنداع أصحابه بعدم تصرف
، ) ٣( ، فقد قال به الزخمشري يف تفسريه            )  ها ( أا اسم صوت مبعىن      :  أما القول الثالث        

ورد على هذا القول أيضا بأا فعل               .  ) ٥( ، والشوكاين      ) ٤( وقد تابعه يف ذلك الفخر الرازي              
املفصل بني كما أسلفنا يف املناقشة يف ) هات(و عد الزخمشري، . )٦(بدليل اتصال الضمائر ا

ويعد الكشاف التطبيق العملي          .  بني أمساء األفعال، وأما يف تفسريه فقال إا اسم صوت                      
  .)٧(آلراء الزخمشري النحوية وغريها وقد خالف يف تفسريه بعضا مما قرره يف كتابه املفصل

أفعال صرحية، ورآه األصح ) تعالَ(، و ) هات(القول األول وهو أن  واختار ابن عادل
و الصحيح، وهو اختيار موفق قال به أكثر النحويني واملفسرين، وقد احتج له ببعض ما بل ه

  .ذكر آنفًا
  :الترجيح

فعل، وليس اسم فعل، أو اسم صوت، ألنّ حد الفعل ينطبق                    )  هات  ( األرجح أن       
البارزة، وال ينطبق عليه حد اسم ا                         فعل، وهو داللته على        ل عليها، وهو قبول ضمائر الرفع 

) هات  ( وكثريا ما يقرن النحويون         . )٨(عل وعدم قبول عالماته، كما قرره النحويونمعىن الف
  .واهللا أعلم. يف كالمهم، ألنّ حكمهما واحد) تعالَ(بـ 

  
  

                               
  ٣/١٧٤شرح كافية ابن احلاجب ) ١(
  ١/٥٢٢اإلتقان يف علوم القرآن ) ٢(
  ١/٣٠٥الكشاف ) ٣(
  ٤/٤التفسري الكبري ) ٤(
  ١/١١١فتح القدير ) ٥(
  ١/٣٤٢، الدر املصون  ١/٥٠٧البحر احمليط  )٦(
  ٣٤١. حنو الزخمشري ـ بني النظرية والتطبيق: ينظركتاب ) ٧(
  ١١أسرار العربية : ينظر) ٨(



  بني اإلعراب والبناء) فعل األمر(: فعال األ: ثانيا
 

٣٥٢  

  بين اإلعراب والبناء) فعل األمر(

  8يف قوله ) اهدنا(عند إعرابه  قال ابن عادل

  .]٦: الفاحتة[ ) 9 8 7 (
 ))البصريني عند واألمر بمنييالكوف   وعند نِي      ،برعونَ    معدحنو   يف   وي ) :  رِبأنَّ  )  اض ، 
الوصل؛     مزة    املُضارعة، وأيت      حرف اجلازم، وتبعه حذف اَألمرِ، مث بالمِ) لتضرِب: (أصله
))به يليق موضع عليهم ، وللردإليه حاجة ال مما وهذابالساكن،  االبتداء ألجل

)١(.  

  :بني البصريني والكوفيني )٢(الف املشهورةهذه من مسائل اخل
قول البصريني أنّ فعل األمر مبين على السكون، وتابعهم كثري من                        :  املذهب األول       

  .)٦(، وأبو حيان)٥(، وابن هشام)٤(، وابن مالك)٣(النحويني كابن جين
أنّ فعل األمر معرب جمزوم، وتابعهم بعض               )٧(قول الكوفيني واألخفش: املذهب الثاين

األحوص                ا  بن أيب  احلسني  لشلوبني       -لنحويني كأيب علي  ا بن     -  ) ٨( من تالميذ  ا و
  .)١١(، وابن هشام يف قوله اآلخر)١٠(، واملالقي)٩(عطية

                               
 ١/٢٠٤اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
، وشرح كتاب ٢/٣٥٤، وأمايل ابن الشجري ٢/١٧٣،و األصول يف النحو ٢/١٣١، ٢/٣املقتضب : ينظر) ٢(

، ٣١٧، وأسرار العربية ٢/٥٢٤البصريني والكوفيني :إلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني، ا٨٧سيبويه 
، ٣٠٢، ورصف املباين ٤/١٢٩، وشرح كافية ابن احلاجب للرضي ٦٢- ٧/٦١وشرح املفصل البن يعيش 

  ١/٣٠وشرح األمشوين 
 ٣/٨٣اخلصائص ) ٣(
 ٤/٦١شرح التسهيل ) ٤(
 ١٦٨، اجلامع الصغري ٤٤لندى ، شرح قطر ا٧٠شرح شذور الذهب ) ٥(
 ٢/٣٦٩شرح اللمحة البدرية ) ٦(
 ٣٠٠مغين اللبيب ) ٧(
 ٣/١٢٥املساعد ) ٨(
 ١/٣٠٨، البحر احمليط ٧٦احملرر الوجيز ) ٩(
 ٣٠٣رصف املباين ) ١٠(
 ١/٣١، وشرح األمشوين ٣٠٠مغين اللبيب ) ١١(



  بني اإلعراب والبناء) فعل األمر(: فعال األ: ثانيا
 

٣٥٣  

  :األدلة واملناقشة
، أما فعل األمر ففيه اختالف كبري بني البصريني والكوفيني،                     ) ١(بناء املاضي جممع عليه

رون بينهما ما بني مؤيد ومعارض، واحتجوا                ولكل فريق حججه وبراهينه، وانقسم املتأخ                
  .لكل منهما

  
  
  

  :فاحتج البصريون ملذهبهم مبا يأيت
أنّ األصل يف األفعال البناء، واألصل يف البناء أن يكون على السكون، وإمنا أعرب ما  -١

أعرب من األفعال أو بين منها على فتحة ملشاة ما باألمساء، وال مشاة بوجه ما                       
بل قال السريايف شارحا          .  )٢(مر واألمساء؛ فكان باقيا على أصله يف البناءبني فعل األ

وكذلك فعل األمر الذي هو مبين على ((: كالم سيبويه الذي كان يقارن بني األفعال
السكون أبعد األشياء من األفعال املضارعة املعربة، وأقرب منه إليها الفعل املاضي                    

))الذي هو مبين على احلركة
)٣(.  

نزالِ   ( من أمساء األفعال كـ          )  فَعالِ  ( نه حصل إمجاع على أنّ ما كان على وزن                أ  -٢
مبين؛ ألنه ناب عن فعل األمر؛ فرتالِ ناب عن انزلْ وتراك                        ) وتراك ومناعِ وحذَارِ

  :ناب عن اترك وكذا البقية؛ كقول زهري
  )٤(دعيت نزالِ ولُج يف الذعرِ  وألنت أشجع من أسامة إذْ

  .)٥(مل يكن فعل األمر مبنيا وإال ملا بين ما ناب منابه فلو
  :لكثرة االستعمال مردود لسببني) لتَفْعلْ(إنّ حذف الالم من : قوهلم -٣

                               
 ١/٣٠شرح األمشوين ) ١(
 ٢/٥٣٥ئل اخلالف ، واإلنصاف يف مسا ٣١٧أسرار العربية ) ٢(
 ١/٨٧شرح كتاب سيبويه ) ٣(
  :ورد هذا البيت هكذا ١١٦األعلم الشنتمري ، املطبوع : صنعة –يف ديوان زهري بن أيب سلمى ) ٤(

 نزالِ ، ولُج يف الذعرِ: دعيت     ولنعم حشو الدرع أنت ، إذا
 ٥٤٠ - ٢/٥٣٥اإلنصاف يف مسائل اخلالف ) ٥(



   اإلعراب والبناءبني) فعل األمر(: فعال األ: ثانيا
 

٣٥٤  

أن ذلك لو كان صحيحا لوجب أن خيتص احلذف مبا يكثر استعماله دون ما   ) أ(
ولكن الواقع أنّ احلذف يقع على كثري االستعمال وعلى                     .  يقل استعماله   

اقعنسس، واحرجنم، واعلوط، وما شابه ذلك باحلذف، وهو : ه؛ وملا قالواقليل
  .)١(ال يكثر استعماله؛ دلّ ذلك على فساد هذه احلجة

أنّ النحويني جممعون على أنّ اجلزم يف األفعال نظري اجلر يف األمساء، فحرف            ) ب(
اجلر أقوى من حرف اجلزم، وحرف اجلر ال جيوز أن يعمل مع احلذف إال           

ئز كان                         على سبي  األمساء غري جا جلار يف  ر ا ، فلما كان إضما الشذوذ ل 
  .)٢(إضمار اجلازم يف األفعال أوىل باملنع؛ ألنه أضعف

بني معىن    –على قول الكوفيني      -أنّ فعل األمر لفظ ال يفرق بإعرابه إذا كان معربا  -٤
بغي أن  ومعىن وقد يشبه االسم، وإذا كان اإلعراب معىن زائدا على الكلمة فال ين                           

                      مق اإلعراب بينها، فَلثبت إالّ إذا دلّ على معىن، وفعل األمر ال حيتمل معاين يفري
  .)٣(حيتاج إىل اإلعراب؟

أن الفعل املضارع إمنا أُعرب لشبهه لالسم لوجود حروف املضارعة، وفعل األمر                                  -٥
عها ياء  مث حذفت الالم وتب        )  ليكْتب ( ، أصلها   ) اكْتب: (حسب قول الكوفيني مثل

وإذا كان كما قال الكوفيون فإنّ سبب إعرابه ليس كونه أمرا وإمنا الالم   . املضارعة
وال يقال أن الالم عملت           .  ) ٤( والياء فلما حذفتا، وجب بناؤه لزوال سبب إعرابه                 

حمذوفة ألنّ اجلر يف األمساء أقوى من اجلزم يف األفعال ومع هذا مل يعمل إالّ شذوذًا، 
ة احلذف أثقل ألنه مشل الالم وحرف املضارعة مما يدل على فساد                         ويف هذه احلال       

والنحويون جييزون        (( :  ومل جيز ذلك املربد حىت يف الضرورة، قال                   .  ) ٥( هذا الرأي      
فال أرى ذلك على ما قالوا؛            :  إىل أن قال . . . اضطر اإضمار هذه الالم للشاعر إذ

                               
 ٣٢٠أسرار العربية ) ١(
 ٢/٣٥٥ايل ابن الشجري أم) ٢(
 ١٧٧ -  ١٧٦التبيني ) ٣(
 ٢١١علل النحو ) ٤(
 ٢/١٣١املقتضب : ينظر) ٥(



  بني اإلعراب والبناء) فعل األمر(: فعال األ: ثانيا
 

٣٥٥  

، ألنّ                        زمة جلا ا ، وأضعفها  تضمر األفعال ال  مل  ا اخلفض يف        ألنّ عو جلزم نظري  ا
))األمساء

)١(.  
؛ لو حذفت الالم فقط لعاد الفعل كما كان؛ أي                  )  ليقم ( أصلها  )  قم ( أنه لو كان       -٦

  .)٢(وهذا فعل مضارع، وال يدل على األمر) يقوم(
ا                                 -٧ ألخرى إ ا ر وقال عن  ألشعا ا ي وشكّك يف بعض  لرأ ا ا  ملربد هذ ا وقد خطأ 

  .)٣(ضرورة
ا للكسا           -٨ ء منتقد ( :  ئي وقال الفرا ، ألنه    )  فلتفرحوا   : ( وكان الكسائي يعيب قوهلم         (

) وجده قليالً فجعله عيبا        (
ا ا املخاطب، لغة           )  ليفْعلْ ( وعد األخفش      .  ) ٤(  مأمور

  .)٦(وقال الزجاجي لغة جيدة. )٥(رديئة
أنّ حذف الواو والياء واأللف يف مل يغز، ومل يرمِ، ومل خيش كان للبناء ال لإلعراب،  -٩

  .)٧(املعتل على الفعل الصحيح، محالً للفرع على األصل محالً للفعل
  :أنّ بعض الشواهد اليت ساقوها حجةً هلم ميكن أن تكون حجةً عليهم؛ فقول الشاعر - ١٠

  )٨(إذا ما خفت من أمرٍ تباال  حممد تفْد نفسك كلّ نفسٍِ
فإنّ الشاعر هنا ملا اضطر أضمر الالم وترك الفعل على بنائه كما يوجبه 

وخص سيبويه جواز ذلك يف الشعر، . ؛ ومل حيذف حرف املضارعةالقياس
وذكر ابن عصفور أنّ الضرورة اليت ارتكبها الشاعر . )٩(وهذا معناه ضرورة

يف هذا البيت أنه أضمر اجلازم وأبقى عمله، وهذا أقبح من إضمار اخلافض 

                               
 ٢/١٣١املقتضب ) ١(
 ٤/١٣٠شرح كافية ابن احلاجب : ينظر) ٢(
 ٣٢١، وأسرار العربية ١/٦٩٤النكت يف تفسري كتاب سيبويه : ، وينظر ٢/١٣١املقتضب ) ٣(
 ١/٤٦٩معاين القرآن ) ٤(
 ١٥/٤٤٤ب لسان العر) ٥(
 ٢٠٨اجلمل ) ٦(
 ٣٢١ - ٣٢٠أسرار العربية ) ٧(
 ٢/٢/١٧٥األصول يف النحو ) ٨(
 ٣/٨الكتاب ) ٩(



  بني اإلعراب والبناء) فعل األمر(: فعال األ: ثانيا
 

٣٥٦  

ونقل . )١(وإبقاء عمله، ألنّ عوامل األفعال أضعف من عوامل األمساء
تفْدي (جيوز أن يكون الشاعر أراد : نتمري أنه ذُكر عن املازين؛ أنه قالالش

على اخلرب ولكنه حذف الياء كما حذفوا من دوامي األيد يف قول ) نفسك
  :الشاعر

  دوامي األيد خيبطن السرحيا  وطرت مبنصلي يف يعمالت
  

يقال                      ا أن  نّ أجود من هذ ى الشنتمري، أ الشاعر قد تأثر         :  ورأ خبط  إنّ 
G ( املصحف وقراءة من قرأ  F  E D   N  M  L  K  J  I H( 

  .خبط املصحف، اليت أصلها نبغي) نبغِ: (يقصد. )٢(]٦٤: الكهف[
أنه ال يحذف حرفان، أحدمها يوجب علة تكون أصالً يف شيء، ويبقى حكمها                           - ١١

كحرف املضارعة، والالم حرف واحد شديد االتصال مبا بعده، صار معه كبعض          
  :، كقول متمم ابن نويرةاوز حذفه إال يف الضرورة وحدهحروفه، فال جي

  )٣(لك الويل حر الوجه أو يبك من بكى  على مثل أصحاب البعوضة فامخشي
وكل ما جاء من ذلك . وأما حذفهما معا يف كل موضع خماطبةً للفاعل فال

على كثرته يف كالمهم هو بغري الم، وال حرف مضارعة، إال ما ذكر نادرا 
  .)٤(يقاس عليه فال

أنّ شرط املعرب أن تعتقب يف آخره احلركات باختالف العوامل، وشرط املبين أن                      - ١٢
فلما وجدنا فعل األمر ال يزول عن السكون وجب أن يلحق                      .  يلزم طريقة واحدة

  .)٥(حبكم املبنيات دون املعرب
  .)٦(يهاصه، ومه، وما أشبه ذلك ال يصلح دخول اجلزم عل: أنّ أمساء األفعال مثل - ١٣

                               
 ١٤٩ضرائر الشعر ) ١(
 ٢/٥٤٤، واإلنصاف يف مسائل اخلالف ٦٩٥ – ١/٦٩٤النكت يف تفسري كتاب سيبويه ) ٢(
 ٢/١٧٤، األصول يف النحو  ٣/٩الكتاب ) ٣(
 ٣٠٣رصف املباين ) ٤(
 ٢١١النحو علل ) ٥(
 ٢١٢علل النحو ) ٦(



  بني اإلعراب والبناء) فعل األمر(: فعال األ: ثانيا
 

٣٥٧  

، وإمنا ورد يف )١(األحاديث اليت استشهدوا ا ال تعرف بكتب احلديث كما ذكروها - ١٤
ولكن . )٣())فيأخذ الناس مصافهم: ((ويف مسلم. )٢())برزه ولو بشوكة: ((البخاري

 .)) فلتسووا صفوفكم: ((يف البخاري قريب منها
  

  :م مقدرة؛ مبا يأيتتتلخص حجج الكوفيني يف كون فعل األمر معربا جمزوما بالو
لتفْعلْ، كقوهلم     :  افْعلْ؛ أن يكون بالالم مثل           :  أنّ األصل يف األمر للمواجه يف مثل              -١

إال أنه ملّا كثر استعمال األمر للمواجهة يف كالمهم وجرى على                       .  للغائب ليفْعلْ   
مع  ألسنتهم أكثر من الغائب استثقلوا جميء الالم فيه مع كثرة االستعمال فحذفوها       

: أي شيء، وكقوهلم       :  وأصلها  )  أيش : (حرف املضارعة طلبا للتخفيف، كما قالوا
ويلُ أمه، إالّ       :  واألصل   )  ويلُمه  : (وكقوهلم. أنعم صباحا: عم صباحا، واألصل فيه

أم حذفوا يف هذه املواضع لكثرة االستعمال، فكذلك هنا حذفوا الالم لكثرة                              
وعليه قراءة      .  ) ٤(  هلا عن أصلها وال مبطالً لعملها       االستعمال؛ ومل يكن ذلك مزيالً         
فبذلك   ( ، بالتاء     ] ٥٨:  يونس  [   ) f    (   >   زيد بن ثابت، وقيل قراءة النيب              

)) أي يا أصحاب حممد، بالتاء          (( :  ، قال الفراء       )  فلتفرحوا
ووافق ابن الشجري         .  ) ٥( 

: قال   الكوفيني فيما ذكروه هنا، ولكنه ذكر أنّ العرب بنوه لتضمنه معىن الالم،                            
ولكن األمر للمواجهة كثر استعماله، فاستثقلوا جميء الالم مع كثرة االستعمال،                   ((

فحذفوها مع حرف املضارعة، واجتلبوا للفعل إذا كان ثانيه ساكنا مهزة الوصل،                       
))وبنوه لتضمنه معىن الالم؛ ورمبا استعملوه على األصل

بل ذهب أبعد من ذلك       . )٦(
                               

احلديث ذا اللفظ مما يرويه النحاة  ((:يف اهلامش ٢/٣٥٥ - حمقق أمايل ابن الشجري  –قال الدكتور الطناحي ) ١(
 .))ومل أجده يف دواوين السنة اليت أعرفها. واملفسرون

 باب وجوب الصالة يف الثياب: الباب الثاين/كتاب الصالة ) ٢(
 ٦٠٥رقم احلديث . مىت يقوم الناس للصالة: باب) ٢٩(الباب / كتاب املساجد) ٣(
 ٢/٥٢٨اإلنصاف يف مسائل اخلالف ) ٤(
 ٣٠٠مغين اللبيب : ، وينظر ٩١، والالمات للزجاجي ١/٤٦٩معاين القرآن ) ٥(
 ٢/٣٥٤أمايل ابن الشجري ) ٦(



  بني اإلعراب والبناء) فعل األمر(: فعال األ: ثانيا
 

٣٥٨  

وجيوز عندي استعمال األصل يف          ((: يعين بالالم، قالعندما أجاز استعمال األصل؛ 
))لَتعن حباجيت، ولْتوضع يف جتارتك، خماطبا به حاضرا: قولك

)١(.  
  :وقد جاء على األصل يف نصوص كثرية منها -٢

: وعليه احلديث اآلخر. أي زره)) ولْتزره ولو بشوكة: ((احلديث املروي  ) أ(
لتقُوموا إىل     : (( واحلديث اآلخر أيضا         .  ذواأي خ)) لتأْخذُوا مصافكم((

  .)٢(، أي قوموا)) مصافكم
  :ويف قول الشاعر  ) ب(

  )٣(تباال يئإذا ما خفت من س  حممد تفْد نفسك كل نفسٍ 
ومل  .    )) لتفْد: وإمنا أراد((: وقال سيبويه. )٤(فعملت الالم مع احلذف

واعلم أنّ هذه الالم ((: يذكر سيبويه هاهنا ضرورة بل صرح باجلواز، قال
ذا                         إ ن  بأ ها  م شبهو ، كأ ة مضمر تعمل  و لشعر  ا يف  حذفها  ز  جيو قد 

))أعملوها مضمرة
)٥(.  

  :ويف قول الشاعر  ) ت(
  )٦(فَتقَضى حوائج املسلمينا  لتقُم أنت يا بن خري قريشٍ

  :وقول الشاعر اآلخر  ) ث(
  )٧(ـح من النجم جاره العيوق  فَلْتكُن أبعد العداة من الصلـ

  :وقول الشاعر اآلخر  ) ج(
  )٨(فال أشقى عليك وال أبايل    لتبعد إذْ نأى جدواك عني

                               
 ٢/٥٢٢أمايل ابن الشجري ) ١(
 ٣٠٠للبيب ، ومغين ا ٢/٥٢٤اإلنصاف يف مسائل اخلالف ) ٢(
 ٢/١٧٥األصول يف النحو ) ٣(
 ٣١٩أسرار العربية ) ٤(
 ٣/٨الكتاب ) ٥(
 ٣٠٠، ومغين اللبيب  ٣٦٢) السفر األول(، وحتفة اد الصريح ٢/٥٢٥اإلنصاف يف مسائل اخلالف ) ٦(
 ٢/٥٢٧اإلنصاف يف مسائل اخلالف ) ٧(
 ٢/٥٢٧اإلنصاف يف مسائل اخلالف ) ٨(



  بني اإلعراب والبناء) فعل األمر(: فعال األ: ثانيا
 

٣٥٩  

ال تفْعلْ فكذلك ينبغي أن يكون : أن امع عليه؛ أنّ فعل النهي معرب جمزوم يف مثل -٣
افْعلْ؛ ألنّ األمر ضد النهي، والعرب حتمل الشيء على ضده،                      : فعل األمر يف مثل

  .)١(فكما أنّ فعل النهي معرب جمزوم فكذلك فعل األمر كما حيملون على نظريه،
فتحذف الواو والياء          )  اخش  ( و  )  ارمِ (و ) اُغْز: (-يف املضارع املعتل  –أنك تقول  -٤

مل يغز، ومل يرمِ، ومل خيش، حبذف حرف العلة أيضا فدلّ ذلك : واأللف، كما تقول
  .)٢(على أنه جمزوم بالم مقدرة

فح         -٥ ألمر معىن  ا نّ  إال                          أ يدلّ عليه  مل  لنهي و ا خو  نه أ وأل باحلرف،  يؤدى  ن  قه أ
  .)٣(باحلرف

أنّ الفعل إمنا وضع لتقييد احلدث بالزمان احملصل، وكونه أمرا أو خربا خارج عن                                   -٦
  .)٤(مقصوده

حذامِ،    : من أمساء األفعال إمنا كان قياسا على نظريه من األمساء، مثل) فَعالِ(أنّ بناء  -٧
، وأصله لترتلْ، فلما         )  انزِلْ   ( اسم  )  نزالِ   ( ألنّ   .  ابته عن فعل األمر      وقَطَامِ، ال لني      

بنيت  )  أين  ( معىن حرف االستفهام، وكما أنّ            )  أين  ( تضمن معىن الالم كتضمن       
  .)٥(لتضمنها معىن الالم) نزالِ(لتضمنها معىن حرف االستفهام؛ فكذلك بنيت 

إنه   :  عل األمر من الفعل املعتل اآلخر           أنّ البناء مل يعهد كونه باحلذف كما قيل يف ف        -٨
  .)٦(مبين على حذف حرف العلة

جمردة عن الزمان،         )  بِعت، وأقسمت، وقَبِلْت        ( عد احملققون أفعال اإلنشاء كـ              -٩
وأجابوا عن كوا مع ذلك أفعاالً بأنّ جتردها عن الزمان عارض هلا عند نقلها عن              

ألنه ليس له حالة غري هذه، وحينئذ، فعليته قُم، : اخلرب، وال ميكن إدعاء ذلك يف حنو

                               
 ٢/٥٢٨واإلنصاف يف مسائل اخلالف ،  ٣١٨أسرار العربية ) ١(
 ٣٠٠، ومغين اللبيب  ٢/٥٢٨اإلنصاف يف مسائل اخلالف ) ٢(
 ٣٠٠مغين اللبيب ) ٣(
 ٣٠٠مغين اللبيب ) ٤(
 ٢/٥٣٤اإلنصاف يف مسائل اخلالف ) ٥(
 ٣٠٠مغين اللبيب ) ٦(



  بني اإلعراب والبناء) فعل األمر(: فعال األ: ثانيا
 

٣٦٠  

  .)١(كان الدال على اإلنشاء الالم وليس الفعل) لتقُم(مشكلة، فإذا ادعي أنّ أصله 
أنه مؤيد لرأي البصريني، حيث  –صدر املوضوع  –فيتضح من كالمه  ابن عادلأما 

ا الكوفيون فيدا أنّ فعل األمر مبين عند البصريني، أمذكر مقرر عون أنه معرب، فاضرب
ليضرب، مث حذف اجلازم وحرف املضارعة وأُيت مزة الوصل للتوصل إىل : عندهم أصلها

مث بين أن ذلك تعقيد ال حاجة إليه، ويعاب عليه أنه أجل الرد عليهم إىل . النطق بالساكن
  .مواهللا أعل. وغالب اختيارات ابن عادل متيل إىل مذهب البصريني. موضع يليق به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                               
 ٣٠٠مغين اللبيب ) ١(



  أو ال؟) كان(أتزاد : فعال األ: ثانيا
 

٣٦١  

  أو ال؟) كان(تُزاد أ

  8 يف قوله) كنتم(عند إعرابه  قال ابن عادل

 ) 2  1  0  /  .]١١٠: مرانعآل [ ). 

: أحدمها: غلط، لوجهني مرجوح، أو قول أمة، وهذا خري أنتم: والتقدير زائدة أا: لرابعا(( 
 مع) خري( يف تعمل ال أا: اينالث. ذلك على االتفاق مالك ابن نقل ، وقدأوالً تزاد ال أا

))زيادا
)١(.  
 يرِيد كَانَ ومن حرثه في لَه نزِد اآلخرة حرثَ يرِيد كَانَ من(: تعاىل قوله يف((: قالو
 جزم زائدة، ولذلك هذه) كان( أنَّ الفراء وزعم: ]٢٠:الشورى[،  )منها نؤته الدنيا حرثَ
الشرط،  كان ولو، الشرط هو) يرِيد( لكان زائدة كانت لو إذ، يصح ال هذا ولعلَّ، جوابه
  .)٢()))يرِد كَان من: (يقال ، فكانالجنزم

حترج بعض العلماء أن يقولوا بالزيادة أو احلذف يف القرآن، ولكن احلرف الزائد                                       
ء أركان قواعدهم اليت ابتنو                          ها، ال أا زائدة يف          مصطلح حنوي يقصد به النحويون استوا

النص حقيقة ألنّ للزائد عندهم وظيفة مهمة وهي التوكيد وما كان كذلك فهو ليس بزائد           
وقيل   .  ) ٣( ما كان أحسن زيدا        :  هي )  كان  ( والصورة املتفق على جوازها يف          . على احلقيقة

  .)٤(التوكيد، أو أنّ ذلك فيما مضى، أو إلفادة االنقطاع: الغرض من الزيادة
  :إىل مذاهبخاصة ) كان(أراء النحويني حول الزيادة؛ وزيادة  وتعددت

 )٥(وهو قول اخلليل وسيبويه. وحدها؛ بشروط) كان(جواز الزيادة يف : املذهب األول

                               
 ٥/٤٦٣اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ١٠/٤٥٣اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ١/٣٦٠شرح التسهيل البن مالك ) ٣(
 ٢٥٣، وختليص الشواهد ١٠٠- ٧/٩٩، شرح املفصل البن يعيش ٢/٢٥٨_١/٩٢األصول يف النحو : يتظر) ٤(
 ٤/١٨٨، شرح كافية ابن احلاجب للرضي ٢/١٥٣الكتاب ) ٥(



  أو ال؟) كان(أتزاد : فعال األ: ثانيا
 

٣٦٢  

بن خروف       ) ١( ابن أيب الربيع       :  وتبعهم كثري من النحويني املتأخرين، مثل               بن     ) ٢( ، وا ، وا
  .، وقيل إنه قول اجلمهور، وإنه بال خالف)٣(عصفور

، ووافقه أبو علي الفارسي ونسبه بعضهم           ) أمسى(و ) أصبح(زاد األخفش : املذهب الثاين
  .)٤(للكوفيني

  .زيادة مجيع أفعال هذا الباب، إذا مل ينقض املعىن أجاز الفراء: املذهب الثالث
وسائر أفعال هذا الباب، وكل فعلٍ غري متعد ) أضحى(أجاز ابن جين زيادة : املذهب الرابع

  .)٥(ونسب السيوطي هذا القول للفراء. ري هذا الباب، إذا مل ينقض املعىنمن غ

  األدلة واملناقشة
وشرطوا أن تكون . ما كان أحسن زيدا: يف حنو) كان(جرى االتفاق على جواز زيادة 

التعجبية وخربها، وذكر ابن هشام، وغريه، أنه ال ينقاس       ) ما(ووقوعها بني  )٦(بلفظ املاضي
  .)٧(بالشروط السابقة، ومل تكثر زيادا يف غري ذلك) كان(ال من األفعال إ

اج                )  كان  ( واستدل بعض النحويني على          كابن السر بعدم العمل  ائدة  بن     ) ٨( الز ، وا
، ) ١( ، وابن جين     ) ١١( كأيب علي الفارسي      :  ، وعارضهم آخرون        ) ١٠( ، وابن أيب الربيع )٩(يعيش

                               
 ١/٢٢٣امللخص يف ضبط قوانني العربية ) ١(
 ١/٤٤٣شرح مجل الزجاجي ) ٢(
 ١/٩٢املقرب ) ٣(
 ١/١٩٥، وشرح األمشوين ٢٥١، وختليص الشواهد ٤/٢١٦،والتذييل والتكميل ١/١٧٨شرح الكافية الشافية ) ٤(

 ٢/١٠٠،ومهع اهلوامع 
 ٢/١٠٠مهع اهلوامع ) ٥(
علل بعضهم ذلك بأن حروف املضارعة تدل على الفاعلني ، وال فاعل هلا، وهذا على رأي الذين ال يرون عمل ) ٦(

 ١٤٢الح اخللل إص:ينظر. الزائدة
 ٢٥١، وختليص الشواهد  ٤/٢١٢، والتذييل والتكميل ١/٣٦٠شرح التسهيل البن مالك ) ٧(
 ٢/٢٥٨،  ١/٩٢األصول يف النحو ) ٨(
 ٩/٢٠٧، خزانة األدب ٧/٩٨شرح املفصل ) ٩(
 ١/٢٢٣امللخص يف ضبط قوانني العربية ) ١٠(
  ٢/٨٧٥املسائل البصريات ) ١١(



  أو ال؟) كان(أتزاد : فعال األ: ثانيا
 

٣٦٣  

مبثل     .  وغريمها    W   ( 8  ، وقوله    )  حبسبِك درهم    : ( واحتجوا   V  U  T  ( 

3 (8 وقوله ، ]٣٦ :لزمرا[  2   .]١١: الشورى[ ) 1 
  .فإنّ الباء والكاف الزائدتني عملتا اجلر، ومل متنع زيادما العمل

  
. )٢(الزائدة عند احليدرة اليمين حرف زائد معناه الصلة ال فاعل له، وال مفعول) كان(و

الزائدة ال تعمل الرفع ) كان(أنّ : وذكر الصبان. )٣(وتشبه احلرف الزائد عند ابن مالك
إنه منسوب : والنصب بل ال تعمل شيئًا أصالً، ونسب هذا للفارسي واحملققني، بل قال

للجمهور وهو األصح، وذكر أنّ مجاعة أا تعمل الرفع فقط ومرفوعها ضمري يرجع إىل 
ذكره أنفًا  مث فسر زيادا على ما. مصدرها وهو الكون، إن مل يكن ظاهرا أو ضمريا بارزا

الزائدة على املذهب األول ال تامة وال ناقصة، ) كان(هو عدم اختالل املعىن بسقوطها، فـ 
 توأشار إىل بقاء داللتها على الزمن املاضي على املشهور، وهلذا كثر. تامة: وعلى الثاين
) انك(وذكر أنّ . التعجبية وفعل التعجب لكونه سلب الداللة على املضي) ما(زيادا بني 

  .)٤(الزائدة كثرية يف نفسها، وقليلة بالنسبة للحاالت األخرى
الزائدة، بل تقاطعها مع بعض؛ أنّ بعض ) كان(والذي يدل على تداخل اآلراء يف 

الشواهد اليت ساقها بعضهم لقوله، ميكن أن تؤول على الرأي اآلخر، فقد ذكر ابن هشام أنّ 
7 8 9 : ; > =  (8 قوله  وقوله ، ]٣٧: ق[ )1 2 3 4 5 6 

 8)  s r q p o( ]7 8 و، ]٥١: النمل)  Î Í Ì Ë

 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï( ]حيتمل يف ، ]٥١: الشورى)األوجه ) كان
  .)٥(النقصان، والتمام، والزيادة: الثالثة

  :، يف قول الشاعر) كان(وذكر الصبان أنّ لـ 
                               

 ٣/١٠٦اخلصائص ) ١(
 ١/٣٢٧املشكل  كشف) ٢(
 ٤/٢١٤، والتذييل والتكميل ١/٣٦١شرح التسهيل ) ٣(
 ٣٥٣ -١/٣٥٢حاشية الصبان ) ٤(
 ٧٢٦مغين اللبيب ) ٥(



  أو ال؟) كان(أتزاد : فعال األ: ثانيا
 

٣٦٤  

  وجريان لنا كانوا كرامِ  فكيف إذا رأيت ديار قومٍ
  .)١(ال للنحويني؛ ناقصة، وتامة، وزائدة عاملة، وزائدة غري عاملةأربعة أقو

  :واحتج أصحاب املذهب األول بأمور منها
، وشبهه ) كان(إلغاء إنّ من أفضلهم كان زيدا، على : وقال اخلليل((: قال سيبويه -١

  :بقول الشاعر، وهو الفرزدق
))وجريان لنا كانوا كرامِ  فكيف إذا رأيت ديار قومٍ

)٢(  
يف هذا البيت، مع اعترافه أنه خمالف لقول ) كان(د اعترض املربد على زيادة وق

، وذلك أنّ ) كان(وهو عندي خالف ما قالوا من إلغاء ((: النحويني أمجعني، قال
))وجريان كرام كانوا لنا: ، فتقديره) لنا( )كان(خرب 

وقد توىل الرد عليه ابن . )٣(
ة جريان معلقة ا فليس جيوز أن يكون خربا من صل) لنا(إذا كانت ((: والد بقوله

مررت برجلٍ راغبٍ فينا كان، مل جيز أن : ، مثال ذلك أنك لو قلت) كان(لـ 
وجريان، ومل : خربا عن كان، وكأنّ الشاعر قال) راغب(جتعل فينا وهو معلّق بـ 

صده كانوا لنا، ومع التكلف فيه فليس عليه ما ق: يبني ملن هم اجلريان، مث قال
))الشاعر

)٤(.  
كيف تلغى : فإن قلت((: وقد أيد أبو علي الفارسي القول بالزيادة، وعلل هلا قال

يف ) نا(تكون لغوا، والضمري الذي فيها توكيد لـ : وقد عملت يف الضمري؟ قلت
؛ ألنه مرتفع بالفاعل، أال ترى أنه ال خرب له، ووافق ابن جين اخلليل وسيبويه، ) لنا(

وجه زيادا أن يعتقد أنّ الضمري : الزائدة بقوله) كان(الضمري بـ وعلل اتصال 
اخلرب، ولكنك ملا وصلت أعطيت ) لنا(املتصل وقع موقع املنفصل، والضمري مبتدأ، و 

                               
 ١/٣٥٣حاشية الصبان ) ١(
 ٢/١٥٣الكتاب ) ٢(
 ١١٧ -  ٤/١١٦املقتضب ) ٣(
 ١٤٠االنتصار لسيبويه على املربد ) ٤(



  أو ال؟) كان(أتزاد : فعال األ: ثانيا
 

٣٦٥  

  .)١()كان(مرفوعة بـ ) الواو(اللفظ حقه، ومل يعتقد أنّ 
غري زائدة، فيه ) كان(يذهبون إىل أنّ  )٢(وقد ذكر ابن السيد أنّ أكثر النحويني

وانتقد الزجاجي يف اختياره هذا البيت املختلف فيه وتركه ملا ال خالف فيه مثل 
  :قول الشاعر

))على كان املسومة العراب  سراة بين أيب بكر تساموا
)٣(.  

يف هذا ) كان(ووافق ابن هشام املربد، مصرحا مبخالفته لسيبويه، يف عدم زيادة 
. )٤(ئد ال يعمل شيئًا عند اجلمهور، بل هي الناقصةالبيت حمتجا برفعها الضمري والزا

وقد اختلف النحويون يف إطالق الزيادة ومعناها، وقصد اخلليل وسيبويه من معىن 
  .قوهلم بزيادا

تزاد بني الشيئني املتالزمني كالعامل واملعمول، ) كان(نص ابن عصفور على أن  -٢
وسطًا  –د ورد زيادا عن العرب وق. )٥(والصلة واملوصول، وال تزاد أوالً وال آخرا

  :نثرا وشعرا، فمن ذلك –
، وما حكي من )) آدم؟ كاننيب  ويا نيب اهللا أَ: ((ما ورد يف احلديث  )أ (

ولدت فاطمة بنت اخلرشب الكملة من بين عبس مل يوجد : كالم العرب
  .)٦()زيدا كانإنّ من أفضلهم : (وقوهلم. أفضل منهم كان

متوسطة؛ يف بعض ) كان(واملفسرين زيادة أوجب بعض النحويني   )ب (
: مرمي[ )X W V U T S R Q  (8 اآليات، حنو قوله 

ألنه ليس مبستغرب أن يكلّم الكبري الذي كان يف املهدي صبيا، ، ]٢٩

                               
 ١/٦٢٤وضيح ، والتصريح مبضمون الت ١٤٥ – ١٤٣إصالح اخللل ) ١(
أنه خالف مجيع النحويني يف القول  –كما مر  –رمبا يقصد النحويني املتأخرين أما املتقدمون فقد صرح املربد ) ٢(

 .يف هذا البيت) كان(بعدم زيادة 
 ١٤٢إصالح اخللل ) ٣(
 ١/٦٢٣التصريح مبضمون التوضيح ) ٤(
 ١/٤١٥شرح مجل الزجاجي ) ٥(
، وشرح مجل الزجاجي البن ١/٤٤٣،وشرح مجل الزجاجي البن خروف ٤/١١٦،واملقتضب ٢/١٥٣الكتاب ) ٦(

 ٤/٢١٢، التذييل والتكميل ١/٩٩، وشرح الكافية الشافية مهع اهلوامع ١/٤٠٩عصفور 



  أو ال؟) كان(أتزاد : فعال األ: ثانيا
 

٣٦٦  

عليه السالم ميزة على أحد يف ) عيسى(وعلى هذا املعىن ال يكون لـ 
وإال فأين  إا زائدة غري مفيدة للماضي،((: وقال الرضي. هذا

))!املعجزة
)١(.  

  :ومن زيادا بني الصفة واملوصوف قول الفرزدق  )ج (
علت٢(مشكورِكان هلم هناك بسعيٍ   يف غرف اجلنة العليا اليت ج(  

  :وبني املتعاطفني، كقول الفرزدق أيضا  )د (
  )٣(واإلسالمِ كانيف اجلاهلية   يف حومة غمرت أباك حبورها

  :)٤(ءوفاعلها، أنشده الفرا) نعم(وبني   )ه (
  )٥(شبيبة املختال كانولنعم   ولبست سربال الشباب أزورها

  :ومن زيادا بصيغة املضارع، قول أم عقيل بن أيب طالب  )و (
  )٦(إذا ب مشألٌ بليلُ  ماجد نبيلُ تكونأنت 

  :وبني اجلار وارور، كقول الشاعر  )ز (
  )٧(املسومة العراب كانعلى     سراة بين أيب بكرٍ تسامى

كابن مالك أنّ زيادا بني اجلار وارور، وكوا بصيغة  ورأي بعض النحاة
ما : وفعل التعجب، حنو) ما(بني ) تكون(وأجاز الفراء زيادة . املضارع، شاذ

  :يكون أطولَ هذا الغالم، وعليه قول رجل من طيئ
  )٨(طفالً يبذّ ذوي السيادة يافعا  صدقت قائل ما يكون أحق ذا

بغي التمسك مبا ورد به السماع واالقتصار عليه وعدم أنّ الزيادة خالف األصل فين -٣

                               
 ١٨٨- ٤/١٨٧شرح كلفية ابن احلاجب ) ١(
 .كان بسعي مشكور:الترتيب : ، ومل يعدها حمقق الديوان زائدة ألنه قال٢٣٢ديوان الفرزدق ) ٢(
 ٦٦٢ديوان الفرزدق ) ٣(
 .، جمهول القائل٤/٢١٣التذييل والتكميل ) ٤(
 ١/١٩٤شرح األمشوين ) ٥(
 ١/١٩٥، وشرح األمشوين ٢٥٢، وختليص الشواهد ١/٦٢٠التصريح مبضمون التوضيح ) ٦(
 ، وهو الشاعر جمهول ٢٥٢، وختليص الشواهد ٧/١٠٠، شرح املفصل البن يعيش ١٤٢إصالح اخللل ) ٧(
 ١/٣٦٢لتسهيل شرح ا) ٨(



  أو ال؟) كان(أتزاد : فعال األ: ثانيا
 

٣٦٧  

ولو صح القليل الذي ذكروه فال . القياس عليه، ألنّ القياس يف اللفظ أنْ ال يزاد
وهذا إذا ثبت هو من القلة حبيث ال يقاس ((: يصح القياس عليه، قال ابن عصفور

))عليه
)١(.  

فينبغي أال يشاركها يف ذلك  من خصائصها) كان(أنّ العلماء نصوا على أنّ زيادة  -٤
إحدى أخواا، بل نصوا على كوا بلفظ املاضي، متوسطة بني مسند ومسند 

أم الباب وقد خصت العرب أمهات ) كان(وهذا ليس مبستغرب ألن . )٢(إليه
الناسخة، و ) إنّ(األبواب ببعض اخلصائص اليت ال توجد يف أخواا، فنجد ذلك يف 

  .إخل. . اجلازمة )مل(الشرطية، و ) إنْ(
ولذلك توسعوا فيها بالزيادة . أم األفعال فال ينفك فعل من معناها) كان(فـ 

  .)٣(واحلذف، وحذف نوا، دون غريها من أخواا
  .)٤(ألا أشبهت احلروف يف أن معناها يف غريها) كان(إمنا ساغ أن تزاد  -٥
بينهما  بأنّ مثة فرقًا، ) أصبح(، و ) مسىأ(احتج ابن السراج على من أجاز زيادة  -٦

ليست مؤقتة، ولو ) كان(أزمنة مؤقتة و ) أصبح(، و ) أمسى(، ألنّ ) كان(وبني 
جلاز ذلك يف بقية أخواا، فهذا غري جائز ) كان(جاز هذا فيهما ألما من باب 

  .)٥(لفساد هذا التشبيه الذي ظنوه
: قال ابن أيب الربيع، ) كان(نص بعض النحويني على أنّ الزيادة مل تعهد إالّ يف  -٧

  .)٦()))كان(وأما الزيادة فال أعلمها جاءت إالّ يف ((

                               
 ١/٤١٥شرح مجل الزجاجي ) ١(
 ١/٤٤٣، وشرح مجل الزجاجي البن خروف ١/٣٦٠شرح التسهيل البن مالك ) ٢(
 ١/٢٢٤، امللخص يف ضبط قوانني العربية ٧/١٥١شرح املفصل البن يعيش : ينظر) ٣(
 ١/١٧٢اللباب يف علل البناء واإلعراب ) ٤(
 ٢/٣٥٦تاب سيبويه للسريايف شرح ك:، وينظر١/١٠٦األصول يف النحو ) ٥(
 ٢/٧٥٤البسيط ) ٦(



  أو ال؟) كان(أتزاد : فعال األ: ثانيا
 

٣٦٨  

  :)١(واحتج أصحاب املذهب الثاين بأمور منها
. هذا خطأ: وقال اجلرمي. ما أصبح أبردها، وما أمسى أدفأها: ما حكى األخفش -١

 ورده أبو عمرو، وقال السريايف إنه ليس يف كتاب سيبويه، وإمنا كان حاشية يف
وأكثر النحويني يطعنون يف هذا الذي حكاه أبو ((: وقال ابن أيب الربيع. )٢(كتابه

))احلسن ويرونه مصنوعا
، إال أنه ) أمسى(و ) أصبح(وعارض ابن خروف زيادة . )٣(

  .)٥(وعده ابن مالك شاذًا. )٤(إنه ثقة فيما نقل: قال عن األخفش
  :يف قول الشاعر) أصبح(زيادة  -٢

  )٦(أصبح مشغولٌ  مبشغول    اعدو عينيك وشانيهم
  :، يف قول اآلخر) أمسى(وزيادة  -٣

  )٧(كثريا أرى أمسي لديك ذنويب  أعاذل قويل ما هويت فأويب
حيث صحت الزيادة فيها فال بأس من زيادما يف ) كان(قياسهما على أختهما  -٤

وقد ((: قال ابن السراج. ويعضد السماع هذا القياس) أصبح(، و ) أمسى(أختيها 
ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها، واحتجوا بأنّ أصبح من : قوم من النحويني أجاز

))باب كان
فهذا عندي غري جائز، ويفسد تشبيههم ((: مث علّق على ذلك بقوله  .)٨(

ليست مؤقتة، ولو جاز ) كان(أزمنة مؤقتة و ) أصبح(، و ) أمسى(أنّ : ما ظنوه
از ذلك يف أضحى وصار جل) كان(هذا يف أصبح وأمسى ألما من باب 

))ومازال
)٩(.  

                               
، ٤/١٩١، وشرح كافية ابن احلاجب ٢٥٢، وختليص الشواهد ١/٣٦٢شرح التسهيل البن مالك : ينظر) ١(

 ١/٢٢٤، امللخص  ٧٥٤/ ٢والبسيط
 ٤/١٩١شرح كافية ابن احلاجب ) ٢(
 ١/٢٢٤امللخص يف ضبط قوانني العربية ) ٣(
 ١/٤٤٣شرح مجل الزجاجي ) ٤(
 ١/٣٦٢شرح التسهيل ) ٥(
 ٢٥٢، وختليص الشواهد ١/٣٦٢شرح التسهيل البن مالك ) ٦(
 ٢٥٢، وختليص الشواهد ١/٣٦٢شرح التسهيل البن مالك ) ٧(
 ١/١٠٦األصول يف النحو ) ٨(
 ١/١٠٦األصول يف النحو ) ٩(



  أو ال؟) كان(أتزاد : فعال األ: ثانيا
 

٣٦٩  

  
  :واحتج أصحاب املذهب الثالث بقوهلم
) كان(وأخوات ((: كلها؛ عليها، قال الفراء) كان(أنه جيوز قياس أخوات 

))جتري جمراها
  .وهؤالء يتجاهلون الفوارق الكبرية بينها وبني أخواا. )١(

  
  

  :واحتج أصحاب املذهب الرابع مبا يأيت
  :زادت األفعال يف حنو قولهأنّ العرب قد  -١

  )٢(فاذهب فما بك واأليامِ من عجبِ  فاليوم قربت جونا وتشتمنا
  .)٣(ومل يرد أن يأمره بالذهاب

  :ومثله قول الشاعر -٢
  وإن كنت للخال فاذهب فخلْ   فإن كنت سيدنا سدتنا

أخذ يتحدث؛ : توكيدا كما تقول) اذهب(أراد بـ ((: قال ابن جين شارحا
))، وأنت تريد حديثهوجعل يقول

للتأكيد، ومل يرد ) اذهب(فزاد الشاعر . )٤(
  .يرد الذهاب احلقيقي

  :فالنٌ يتهكم، وقول حسان: فالنٌ قعد يتهكم بعرض فالن، املعىن: وقوهلم -٣
  )٥(كخرتير مترغ يف رماد  على ما قام يشتمين لئيم

 وليس هناك((: مث ساق ابن جين بعض الشواهد وقال. على ما يشتمين: املعىن
قيام وال قعود وال ذهاب، ولكن هذه استراحات من العرب وتطرحيات منها 

                               
 ١/٣٦٢، شرح التسهيل البن مالك ٤/٢١٧التذييل والتكميل ) ١(
 ٧٩ -٧٨/ ٣، وشرح املفصل البن يعيش ٢/٩٣١امل ، والك٢/٣٨٣الكتاب ) ٢(
 ٤/٢١٦التذييل والتكميل ) ٣(
 ٥/١٣٠خزانة األدب ) ٤(
 ٥/١٣٠، وخزانة األدب  ١٩٩شرح ديوان حسان بن ثابت األنصاري ) ٥(



  أو ال؟) كان(أتزاد : فعال األ: ثانيا
 

٣٧٠  

))يف القول
)١(.  

والصحيح أنّ ذلك ال جيوز ((: وعلّق أبو حيان معترضا على هذا لرأي بقوله
الحتمال التأويل، ولو جاء مكان ال حيتمل التأويل قيل بزيادته حيث ثبت، 

))وال يقاس عليه
)٢(.  

عليها الختالف الداللة الزمنية بينها؛ ) كان(على قياس أخوات  واعترض ابن السراج -٤
ويفسد ((: ، قال)٣(غري مؤقتة) كان(مؤقتة، و ) كان(حيث إنّ أزمنة أخوات 

ليست مؤقتة، ) كان(أزمنة مؤقتة و ) أصبح(، و ) أمسى(أنّ : تشبيههم ما ظنوه
أضحى وصار جلاز ذلك يف ) كان(ولو جاز هذا يف أصبح وأمسى ألما من باب 

))ومازال
) كان(واعتراض ابن السراج هنا يقتصر على بطالن قياس أخوات . )٤(

  . .عليها، فكيف مبن وسع من هذا ليشمل أشياء أخرى

  ) :كان(وجرى خالف بني أصحاب املذهب األول حول مكان زيادة 
فذهب فريق منهم إىل حصر الزيادة يف احلشو أي الوسط وبني متالزمني، وهم                                -١

  .بيةالغال
  .وأجاز فريق آخر أن تكون الزيادة يف الصدر، كالفراء، واجلوهري، وابن الطراوة -٢
  .)٥(وأجاز فريق ثالث الزيادة يف اآلخر، كالفراء، وابن اخلباز، والرضي -٣

وحجة الفريق األول أنّ الزيادة خالف األصل فيقتصر على ما ورد به السماع وهو                                  
؛ ضمري الفصل ألنه غري معتد   ) هو(هو يشبه : )٦(الوسط، ويف القياس قال أبو علي الفارسي

، وتقدم شيئا                                    به أكثر الهتمام  معتد به؛ والقصد يف اإلفادة غريه، فقبح أن تؤخر شيئا ا
  .االهتمام به أقل

                               
 ٥/١٣١خزانة األدب ) ١(
 ٤/٢١٧التذييل والتكميل ) ٢(
 . إخل...املساء أو الصبح أو الضحى:دة بوقت تدل على زمن مطلق وأخواا حمد) كان(أنّ : لعله يقصد) ٣(
 ١/١٠٦األصول يف النحو ) ٤(
  ٤/١٩٠،و شرح كاافية ابن احلاجب  ١٤٢،و توجيه اللمع ١/١٨٤توضيح املقاصد ) ٥(
 ١٤٤، وإصالح اخللل الواقع يف اجلمل  ٢/٨٧٦املسائل البصريات ) ٦(



  أو ال؟) كان(أتزاد : فعال األ: ثانيا
 

٣٧١  

  
  

وإمنا مل تقع الزائدة يف أول الكالم ألن الزائدة فرع ومؤكد وتقدمه                : )١(وقال العكربي
واز وقوعها أوالً ألنّ البداية تكون باللوازم واألصول عدم ج )٢(وعلل الرضي. خيل ذا املعىن

  .يؤيد هذا الفريق فهو مينع زيادا أوالًابن عادل و. فال يليق ا الصدر وتقع يف احلشو كثريا
0 1  (8 والفراء من الذين أجازوا زيادا أوالً، فعندما ذكر قوله   / .

يف اللوح احملفوظ، ) كنتم(نه قال إنّ أوهلا مث حكم بزيادا، أل، ]١١٠:آل عمران[ )  2
يف  –ويبدو أنه أراد العدول عن ظاهر اآلية، الذي معناه أنّ املسلمني كانوا يف الزمن املاضي 

خري أمة، وما كانت خرييتهم إالّ باإلسالم، فأول املاضي بأن كتابيته باللوح  –جاهليتهم 
) كان(ولكنه زاد عليه حبكمه على  احملفوظ، وهي قدمية؛ أم خري أمة، وكان يكفيه ذلك

ومعناه أنتم خري أمة؛ . يف اللوح احملفوظ: يف التأويل((: بالزيادة وأنّ وجودها كعدمها، قال
" # $  (، ]٨٦: األعراف[ ) } | { ~ � (8  كقوله

))يف مثل هذا وإظهاره سواء) كان(فإضمار ، ]٢٦: األنفال[ )% & ' 
ومتثيله . )٣(

الزائدة دخوهلا كخروجها وأا غري عاملة، ولذا ال يلزمه ) كان(أنّ يدلّ على أنّ رأيه 
))مع زيادا) خري(أا ال تعمل يف : الثاين((: اعتراض ابن عادل بقوله

، ألنّ هذا يلزم من )٤(
  .يقول بعملها زائدة كابن السراج، وأيب علي الفارسي وابن جين كما تقدم

m l k  (8 بعد ذكر قوله  - والً؛ أ) كان(ونسب ابن العريب القول بزيادة 

 n( ]مهما بالوهم، قال-  ]١٥٨: النساءإىل القاضي أيب اسحق، واملربد، وا ، :)) وقد
))زائدة هنا) كان(إنّ : وهم القاضي أبو إسحق واملربد فقاال

)٥(.  
  

                               
 ١/١٧٣اللباب يف علل البناء واإلعراب ) ١(
 ٤/١٩٠ية ابن احلاجب شرح كااف) ٢(
 ١/٢٢٩معاين القرآن ) ٣(
 ٥/٤٦٣اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(
 ١/٣٧٠أحكام القرآن ) ٥(



  أو ال؟) كان(أتزاد : فعال األ: ثانيا
 

٣٧٢  

 وكان اهللا: (يف قوله تعاىل) كان(ومن الذين أجازوا زيادا أوالً؛ اجلوهري، فقد حكم على 
بالزيادة مع تصدرها وعملها يف االسم واخلرب، وقد يكون السبب رأيه بأنّ                       ) غفورا رحيما

، للتوكيد    زائدة      تقع   وقد  (( :  تفيد االنقطاع دائما، وهذا ال يليق به سبحانه، قال                    )  كان  ( 
ه    منطلق   كانَ    زيد  :  كقولك   ل  .  منطلق   زيد    ، ومعنا N   ( 8    قا  M  L  K( 

  :اهلذيلّ وقال. ]٩٦:النساء[
  مئْزري الساق ينصف حتى أُشمر     لمضوفَة دعا جاري إذا توكن

  
))فعله من مضى عما بكُنت يخرب حاله، وليس عن خيرب وإنما

ويلحظ أنّ اآلية اليت          .  ) ١( 
يف مثاله متوسطة، وهذا من ) كان(استشهد ا والبيت، خيتلفان عن املثال الذي ذكره، ألنّ 

يف اآلية فهي متقدمة، وهذا ماال  ) كان(ة عند طائفة كبرية من النحويني وأما احلاالت اجلائز
لعمل                  النحويني، وخاصة مع وجود ا البيت متقدمة ولكنها مؤخرة يف             .  جييزه أكثر  ويف 

عند أكثر    )  كان  ( ، ألنّ    ) ٢( لسبب )  كان  ( ورمبا كان قصده جمرد التمثيل لزيادة                .  التقدير   
هذه هل هي تقتضي    انواختلف النحويون يف ك((: ن عصفوراملعربني تفيد االنقطاع، قال اب

كان زيد     :  االنقطاع أو ال تقتضيه، فأكثرهم على أا تقتضي االنقطاع، فإنك إذا قلت                            
، بدليل أنّ العرب      وهذا هو الصحيحقائما، فإنّ قيام زيد كان فيما مضى وليس اآلن بقائم، 
، فإذا          :   احلال قالت     إذا تعجبت من صفة هي موجودة يف املتعجب منه يف                ما أحسن زيدا

))ما كان أحسن زيدا، كان التعجب من احلسن فيما مضى وهو اآلن ليس كذلك: قالت
)٣( .

وما   (( :  إنّ كان ال تدل على االنقطاع، قال               :  وقد أنكر أبو حيان على ابن مالك ملا قال                
على وقوعه فيما مضى من         وادعاه فيها ويف األفعال أنّ الفعل املاضي يدلّ   ) كان(اختاره يف 

))غري داللة على انقطاع ليس هو الصحيح عند أصحابنا
وهذا دليل على اختالف مناهج . )٤(

                               
 )كون(الصحاح : ينظر) ١(
زيد كان منطلقا ، لوقلنا بعدم االنقطاع لكان زيد مستمرا يف انطالقه إىل وقت التحدث : ألنه يف مثاله الذي ذكر) ٢(

وقتا طويالً جدا، وكذلك يف اآلية اليت ساقها ال يتصور كذلك أو ال يليق أن  وهذا ال يتصور ألنه قد يكون
 .غري ذلك –حاشاه  –كان غفورا رحيما ، وهو اآلن  –تقدست أمساؤه  –تقول أن اهللا 

 ١/٤١٩شرح مجل الزجاجي ) ٣(
 ٤/٢١١التذييل والتكميل ) ٤(



  أو ال؟) كان(أتزاد : فعال األ: ثانيا
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وهم قليل     –النحويني عند تعرضهم إلعراب آيات ختالف بعض القواعد النحوية، فبعضهم           
) كان(أى ملا ر) وأمثاله(يوسع القاعدة النحوية لكي تشمل ما ورد يف القرآن، فابن مالك  –

n  (8 يف بعض اآليات القرآنية، كقوله   m  l  k( ]وأمثاهلا؛ رأى ]١٥٨: النساء ،
) كان(إنّ : على االنقطاع ألنّ ذلك ال يليق باهللا سبحانه؛ قال) كان(استحالة القول بداللة 

أثبت هذه     –كما ذكر ابن عصفور         –وكثري من النحويني       .  هنا ال تدل على االنقطاع         
للتأويل والتوفيق بني القاعدة النحوية وداللة اآلية، وقد أنكر ابن عصفور على          الداللة واجته 

أوالً يف مثل اآلية السابقة، وذكر أنه ميكن اجلمع بني داللة اآلية                        ) كان(الذين قالوا بزيادة 
وزعم بعضهم أا ال تعطي االنقطاع،    ((: على االنقطاع، قال) كان(على االستمرار وداللة 

N  (8 ذلك مبثل قوله واستدل على   M  L  K( ]أي كان هو اآلن        .  ] ٩٦: النساء
`  (وقوله سبحانه . كذلك  _  ^  ]\ [  Z( ]أي كان وهو اآلن ، ]٣٢: اإلسراء
إنّ ذلك قد يتصور فيه االنقطاع وذلك بأن يكون املراد به اإلخبار بأنّ                   : فاجلواب. كذلك

إنه كان    :  ، ويكون معىن قوله      هذه الصفة كانت له فيما مضى ومل يتعرض إىل خالف ذلك      
فاحشة، أي كان عندكم يف اجلاهلية فاحشة، فيكون املراد اإلخبار عن الزنا كيف كان                                  

)) عندهم يف اجلاهلية ومل يتعرض إىل أكثر من ذلك      
إنّ  :  وميكن اجلمع كذلك بأن يقال          .  ) ١( 

و قرينة،    تدل على االنقطاع يف غالب أمرها وال تدل على االستمرار إال ببينة أ                           )  كان  ( 
ـ           .  وخاصة يف صفات اهللا سبحانه        ( :  كان زيد قائم      :  قال ابن خروف عندما مثّل ب على  (

الزمن، والزيادة، وقد يراد ا : كان األمر، وكانت القصة أيضا، ومعناها يف الوجهني: تقدير
N  (8 ، كقوله ماضيةً الدوام بقرينة  M  L  K( ]٩٦: النساء[((

)٢(.  
. )٣(كان زيد قائم، زائدة، ملغاة العمل عنده: يف قوله) كان(ـ ابن الطرواة، ف: ومنهم

والذين ال يرون زيادا أوالً أو يستدلون بالزيادة بعدم العمل؛ يقدرون اسم كان يف اجلملة            
خربا له، أما ابن الطراوة فإنه  -يف موضع نصب  –) زيد قائم: (السابقة ضمري الشأن ومجلة

                               
 ١/٤١٩شرح مجل الزجاجي ) ١(
 ٤٣٨ - ١/٤٣٧شرح مجل الزجاجي ) ٢(
 ٢/٧٤٠البسيط ) ٣(



  أو ال؟) كان(أتزاد : فعال األ: ثانيا
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)) وقوهلم ضمري األمر والشأن؛ ال منقول وال معقول                  (( :  قال  ينكر وجود هذا الضمري؛          
 )١ ( .

وادعى ابن       (( :  وانتقده بشدة ابن أيب الربيع، وامه بعدم فهم ضمري األمر أو الشأن، قال                                
هنا ملغاة، ومحله على هذا أنه مل يفهم               )  كان  ( كان زيد قائم، فـ         : الطراوة أنك إذا قلت
))ضمري األمر والشأن

لدكتور حممد البنا، رأي ابن الطراوة إىل نظرته اخلاصة إىل                    وعزا ا. )٢(
متابعا للكوفيني، ولكنه يف احلقيقة كان             ) ٣( ومل يكن ابن الطراوة يف قوله هذا ((: العامل؛ قال

وحروف املعاين أمجع كان الشأن      ) إنّ(و ) ظن(و ) كان(حيتكم إىل نظرية العامل، ذلك أنّ 
فألنه ال ارتباط هلا جبزئي التركيب بعدها، وإمنا                     )  كان  ( ا فيها أال تعمل فيما بعدها، فأم          

))مبضمون اجلملة
)٤(.  

. من أخواا فيه وما يصح اإللغاء) ظن(؛ قياسا على إلغاء )٥(وأجاز الفراء زيادا آخرا
والصحيح منع ذلك لعدم استعماله، ((: وقال ابن مالك. )٧(، والرضي)٦(وتابعه الصيمري

ضعها املعتادة، وزيادا مؤخرة مل االف األصل، فال تستباح يف غري مووألنّ الزيادة على خ
))تسمع

  . ))فال ينبغي أن يقاس إال على ما وقع االتفاق عليه((: )٩(وقال ابن أيب الربيع. )٨(
، وابن )١١(والصيمري )١٠(الزائدة أهلا فاعل أم ال؟ فذهب السريايف) كان(واختلفوا يف 

فاعلها مضمر، وهو ضمري املصدر الدال عليه الفعل، وذهب ، وغريهم؛ إىل أنّ )١٢(خروف

                               
 ٢/٧٤٠البسيط ) ١(
 ٢/٧٥٤البسيط ) ٢(
 .مع التقدم) ظن(و) كان(إجازة إلغاء : يقصد ) ٣(
 ٨٠أبو احلسني بن الطراوة ، وأثره يف النحو ) ٤(
 ٤/٢١٥التذييل والتكميل ) ٥(
زيد قائم : كقولك  ((: خر، قال، واملؤلف مل يصرح ، ولكنه مثل بزيادا يف اآل٩٩تبصرة املبتدي وتذكرة املنتهي ) ٦(

 ..يف احلشو واآلخر) كان(، ويبدو من سياق حديثه أن جييز زيادة ))قائم كان ، أي كان ذلك الكون 
 ٤/١٩٠شرح كاافية ابن احلاجب ) ٧(
 ٢/١٠١مهع اهلوامع : ، وينظر١/٣٦١شرح التسهيل ) ٨(
 ٤/٢١٧التذييل والتكميل ) ٩(
 ١/٢٩٦شرح كتاب سيبويه ) ١٠(
 ٩٩صرة املبتدي وتذكرة املنتهي تب) ١١(
 ١/٤٤٣شرح مجل الزجاجي ) ١٢(



  أو ال؟) كان(أتزاد : فعال األ: ثانيا
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، ووافقه أبو علي الفارسي إىل أا ال فاعل هلا، حمتجا بأنّ الفعل إذا استعمل )١(ابن السراج
فعلٌ، لكن ملّا ) قَلَّما(استعمال ما ال حيتاج إىل فاعل استغىن عن الفاعل، واستدل بأنّ 

ما قام زيد، مل حيتج إىل فاعل كما : ما يقوم زيد، يف معىنقلّ: استعملته العرب للنفي، فقالت
ووافقه ابن . )٢(ال حتتاج إىل فاعل، بل صارت مبرتلة احلروف اليت تصحب األفعال) ما(أنّ 

فعل، وال بد لكل فعل ) كان(واعترض على ذلك ابن خروف بأنه رأي فاسد ألن . )٣(مالك
وهو قول فاسد؛ ألا . ج إىل أا ال فاعل هلاوذهب أبو بكر ابن السرا((: فعل من فاعل، قال

))فعلٌ وال بد للفعل من فاعل وال شذوذ يف تقدمي فاعل كهذا
)٤(.  

ومن املناقشة السالفة يتبني أنه من ) صدر املوضوع(من النصني املذكورين  وابن عادل
حلشو إذا كان أوالً، ولكنه أيضا ال يسارع بالقول بزيادا يف ا) كان(املعترضني على زيادة 

نزد (زائدة، و ) كان(هناك دالالت متنع ذلك، ففي النص الثاين اعترض على قول الفراء إنّ 
ولعل هذا ال يصح ألنه لو كان كما يقول : جواب الشرط، حيث رد بأدب جم بقوله) له

ومل يقل ابن . ولكنه مرفوع مما يدل على أنه ليس بفعل الشرط) يريد(جلزم فعل الشرط 
  .ال تزاد يف الوسط أو يف اآلخر) كان(إنّ  عادل

  :الترجيح
) كان  ( يترجح لدى الباحث من النقاشات السابقة وأدلة كل فريق، جواز زيادة                               

خلصوصيتها اليت    )  كان(متوسطة بني متالزمني لوضوح الزيادة فيه، وحصر جواز الزيادة يف 
عند وضوحه واقتضاء املعىن أو            واعتبار عدم الزيادة هو األصل فال يقال به إال                     .  ال تنكر  

  .واهللا أعلم. القواعد النحوية له
  

                               
 ٢/٢٥٨ – ١/٩٢األصول يف النحو ) ١(
 ٤/٢١٤التذييل والتكميل ) ٢(
 ١/٣٦١شرح التسهيل ) ٣(
 ١/٤٤٤شرح مجل الزجاجي ) ٤(



  الشرطية من قلب معناها لالستقبال؟) إنْ(؛ )كان(هل متنع قوة : فعال األ: ثانيا
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  الشرطية من قلب معناها لالستقبال؟) إن(؛ )كان(هل تمنع قوة 

  :يف قوله تعاىل) إنْ كنتم(عند إعرابه قال ابن عادل 
) ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ 

Ç( ]٢٣: البقرة[.  
 األفعال     من   لغريها    ، ليس  )  إنْ  (   مع   حكما   الناقصة   )  كان  ( ـ ل   أنَّ    املربد     وزعم   ((  

 تكون   االستقبال، بل       إىل    معناها    تقلب   ال   الشرطية  ) إنْ( أنّ) كان( لقوة أّنه لناقصة، فزعما
 دالّة     غري   استعملوها    كثريا    بأن  ذلك البقَاِء، وعلل أبو ذلك يف املُضي، وتبعه من معناها على
 ما   املستقبل، وتأولوا          يف   يكون    إمنا    التعليق    هور، ألن    اجلم    عند   مردود      حدث، وهذا        على 

} (8 قوله  حنو ذلك غري ظاهره z  y xw v( ]٢٦:  يوسف [  ،  بإضمار   اإم 
) قميصه   كونه    يتبني  إن قميصه، أو يكن إن: (التبيني، والتقدير على وإما، ) إن( بعد) يكن(

)))إذ( مبرتلة هنا) إنْ( جعل بعضهم على املعىن هذا خفي وملا
)١(.  

 اجلزائية أن يليها املستقبل من األفعال ألنك تشترط فيما يأيت أن يقع شيء لوقوع          ) إنْ(حق
إنْ قمت قمت واملراد إن : غريه، فإن وليها فعل ماض أحالت معناه إىل االستقبال وذلك مثل

أقم اليت ظاهرها الداللة على املاضي              -خاصة القرآنية       –ولكن ورد بعض النصوص       . تقم
l k (8 ل قوله مث  j  i  h( ]8  وقوله   ،  ]١١٦: املائدة )   x  w  v

 {  z  y( ]ا مع   ، ]٢٦: يوسفواختلف النحاة حول هذه، فاملربد يقول إ )  خاصة  )  كان
  .ورأي اجلمهور أا كغريها من األفعال. تدل على املضي لقوة داللتها على املضي

م إنها أم األفعال، وخصها        أم باب األفعال الناقصة، بل قال بعضه) كان(وال شك أنّ 
الشرطية الداخلة عليها دالة على      ) إنْ(هل متيزت جبعل : العرب ببعض املزايا، ولكن السؤال

  .)٢(املضي بدالً عن االستقبال كبقية أخواا، بل كل األفعال
  
  

                               
 ٤٣٢-١/٤٣١اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
  ٤/١٢٠اجب ، وشرح كافية ابن احل٨/١٥٦شرح املفصل البن يعيش : ينظر) ٢(



  الشرطية من قلب معناها لالستقبال؟) إنْ(؛ )كان(ة هل متنع قو: فعال األ: ثانيا
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  :يف هذه املسألة مذهبان
قلب معناها من    الشرطية أن ت      )  إنْ  ( مع قوا؛ ال تستطيع       )  كان  ( أنّ   :  املذهب األول       

ل           ألفعا ا كبقية  ملضي لالستقبال  ملربد          .  ا ا ي  لعكربي            ) ١( وهذا رأ ا ء  البقا بو  أ ، ) ٢( ، وتبعه 
  .)٤(، وأبو حيان يف التذكرة)٣(والرضي

كبقية احلروف ال ختتلف عنها يف مسألة الشرط ويف داللته                    ) كان(أنّ : املذهب الثاين
  .وا النصوص اليت ظاهرها غري ذلك، وأول)٥(على االستقبال، وهذا قول مجهور النحويني

  :األدلة واملناقشة
القول األول للمربد وال يوجد يف كتبه املوجودة اآلن، فلعله كان يف كتب مفقودة أو            

ورأيت يف كتاب أيب العباس خبطه موقعا عند             ((: أن األمر كما ذكر ابن السراج، حيث قال
)) ا القولوأحسبه ترك هذ) ينظر فيه(اجلواب يف هذه املسألة 

وقول املربد كما رواه ابن              .  ) ٦( 
إنْ كنت زرتين أمسِ         :  مما يسأل عنه يف هذا الباب قولك            :  / قال أبو العباس     ((: السراج هو

ليس هذا   .  يقع يف معىن املاضي فيقال للسائل عن هذا ) إنْ(أكرمتك اليوم، فقد صار ما بعد 
))إخل) . . . كان(ولكن لقوة ) إنْ(من قبلِ 

)٧(.  

  :وقد علل املربد ومن تابعه هلذا بأمور منها
على املضي دون سائر أخواا، ألا تدل على الزمن املاضي ) كان(قوة داللة   )أ (

لذي                            ا احلدوث  ومطلق  ملاضي  ا من  لز ا تدل على  ألا  وذلك  فقط، 
دة                      استفا ميكن  ال  ملضي  ا على  لنص  ا مع  و  ، خلرب ا من  يعلم  ختصيصه 

                               
 ٩/١١٥، تفسري القرطيب ١٩١-٢/١٩٠األصول يف النحو ) ١(
 ١/١٥١الدر املصون ) ٢(
 ٤/١٢١شرح كافية ابن احلاجب ) ٣(
 ٤٨٤تذكرة النحاة ) ٤(
 ٤/١١٨البحر احمليط ) ٥(
 ٢/١٩١األصول يف النحو ) ٦(
 ٢/١٩٠األصول يف النحو ) ٧(



  الشرطية من قلب معناها لالستقبال؟) إنْ(؛ )كان(هل متنع قوة : فعال األ: ثانيا
 

٣٧٨  

أنّ  .  )١(دون سائر األفعال الناقصة) كان(االستقبال، وهذا من خصائص 
إنْ  :  فتقول  )  إنْ  ( أصل األفعال، ومن أجل قوا جاز أن تغلب                  )  كان  ( 

كنت أعطيتين فسوف أكافيك، فال يكون ذلك إالّ ماضيا، والدليل على     
على املاضي، أنه ال جيوز أن           )  كان  ( أن سبب ذلك راجع إىل قوة داللة    

 .)٢(إنْ جئتين أمس أكرمتك اليوم: تقول
  
وتابع أبو البقاء العكربي املربد، معلالً لذلك بأنه كثر استعماهلا غري دالة            )ب (

وأقول هذا وجه من تسميتها بالناقصة إذ الفعل العادي                    . )٣(على حدث
ناقصة فما ) كان(يدل على احلدث والزمن، فإذا كثر جميء ) كَتب(مثل 

ف حول داللتها       وجه بقاء معناها بعد الشرط دالة على املضي ألن اخلال  
أي (ناقصة ) كان(ورمبا قصد أن استعمال . هنا على الزمن وليس احلدث

أي دالة على احلدث         ( أكثر من استعماهلا تامة        )  دالة على الزمن فقط        
، أعطاها قوة ومتيزا، وقد يكون هذا صحيحا لو قيل إن     ) والزمن املاضي

لة الزمن فيها، داللتها على احلدث انقلب داللة على الزمن فتضاعفت دال
ولكن ذلك مل حيدث؛ أي داللتها على الزمن هي هي سواًء كانت تامةً            

ورمبا كان قصده أا ناقصةً قد خلصت للزمن املاضي وهذا                 . أو ناقصةً
  .يعطيها قوة ومتيزا عن غريها من األفعال املاضية

وأنه هو     للشرط يف املاضي مذهب املربد،            )  كان  ( ذكر الرضي أنّ كون   )ج (
l  (8  بدليل قوله احلق  k  j  i  h   (   ]    ١١٦:  املائدة [    ورد ،

إنْ أكن قلته، بأنه ظاهر الفساد،           : على ابن السراج على تأويله أن املعىن
قائال ذلك أو       × ألنّ هذه احلكاية إمنا جتري يوم القيامة، وكون عيسى              

}  ( 8وقوله . غري قائل، إمنا هو يف الدنيا  z  y  x w v( 
                               

 ١/١٦٥ علل البناء واإلعراب ، واللباب يف١٢٠- ٤/١١٩شرح كافية ابن احلاجب ) ١(
 ٤/٩٢، شرح التسهيل البن مالك ٢/١٩٠األصول يف النحو ) ٢(
 ١/١٥١الدر املصون ) ٣(



  لشرطية من قلب معناها لالستقبال؟ا) إنْ(؛ )كان(هل متنع قوة : فعال األ: ثانيا
 

٣٧٩  

ورد كذلك على ابن احلاجب الذي               .  ضيظاهر يف امل     ،  ] ٢٦: يوسف [ 
: ليكون الشرط مستقبالَ، قال         )  ثبت ( يف اآلية     )  كان  ( إن معىن    :  يقول  

  .)١(وليس بشيء، ألنّ الغرض أن ذلك ثابت، فَلم يفرض ثبوت الثابت؟
( :  وأيده أبو حيان يف تذكرته؛ قال                 )د ( املاضي ينتقل بعد حروف الشرط إىل            (

فإنّ حرف الشرط ال ينقلها عن ها ماضيا، معىن املستقبل إال إذا كان خرب
j : ويف الترتيلاملاضي،   i  h( ]وفيه   ،  ] ١١٦:ملائدةا )   <  ;  :

 ? > ))]١:املمتحنة[ )= 
وهذا خمالف ملا قاله يف تفسريه، حيث     . )٢(

 حكما   معان    الناقصة     املاضية    لكان    أن    وافقه     ومن    املربد     وزعم   (( :  قال  
 معناها يقلب ال إن أن زعم كان وةفلق، املاضية األفعال من لغريها ليست

، إن    عليه   دخلت    إن    املضي    من   معناه    على   يكون    بل ،  االستقبال     إىل  
))األفعال من كغريها كان أن من اجلمهور إليه ذهب ما والصحيح

)٣(.  

  :واحتج أصحاب املذهب الثاين، بأمور منها
الشرط    كبقية األفعال وال ميكن أن يدل الشرط معها على املضي ألن                      )  كان  ( أنّ    -١

لست أقوله، وال        / وهذا الذي قاله أبو العباس        ((: معلق باملستقبل، قال ابن السراج
ختلو من الفعل املستقبل، ألنّ اجلزاء ال يكون إال باملستقبل                      )  إنْ  ( جيوز أن تكون       

))وهذا الذي قال عندي نقض ألصول الكالم
)٤(.  

ى احلال واالستقبال الذي يدل عل –أنّ بعض حروف اجلزم إذا دخلت على املضارع  -٢
مل يقم زيد، فكذلك حروف اجلزاء، تقلب املاضي : صريته يف معىن املاضي تقول –

  .)٥(إنْ تأتين آتك: إنْ أتيتين أتيتك مبعىن: إىل املستقبل تقول

                               
 ٤/١٢٠شرح كافية ابن احلاجب ) ١(
 ٤٨٤تذكرة النحاة ) ٢(
 )وإن كنتم يف ريب (البقرة /١البحر احمليط ) ٣(
 ١٩١-٢/١٩٠األصول يف النحو ) ٤(
 ٢/١٩٠ األصول يف النحو: يتظر) ٥(



  الشرطية من قلب معناها لالستقبال؟) إنْ(؛ )كان(هل متنع قوة : فعال األ: ثانيا
 

٣٨٠  

مع      -٣ اُستعملت  ا  نْ  ( أ قوله        )  إ مثل  ، يف  ل Ç   ( 8  لالستقبا  Æ Å( 

6   (   8 ، وقوله    ] ٢٣: البقرة [  5  4 فهذا حكم    .  ) ١( ] ٦: املائدة    [  ) 3 
شرعي يلزم املخاطبني بعد مساعه؛ واملقصود به املستقبل ألنهم ال يالمون على عدم      

  .التطهر يف املاضي ألنّ األمر مل يبلغهم بعد
مع الشرط قد يقع بدوا بقلة، كقول  –) كان(املزعوم يف  –أن الداللة على املضي  -٤

  :الفرزدق
  (٢)تغضب لقتل ابن خازمجهارا ومل    نْ أذنـا قتيبة حزتاأأتغضب 

، ال                :  أنت، وإنْ أعطيت ماالً          :  وحنو قولك     ا أمري وإنْ صرت ،وأنت ، خبيلٌ
وجلي أنّ    .  ) ٤( ) إنْ مت على اإلسالم دخلت اجلنة           : ( وقولك لشخص    .  ) ٣( أهابك   

فالذي دلّ على إرادة           .  املخاطب حي يرزق وأنّ الفعل املاضي مقصود به املستقبل              
، وإمنا قرينة خارجة، وهو أنّ املخاطب حي وأنّ                     )  مت ( يس قوة   االستقبال هنا؛ ل      

وذكر الزركشي أنّ للنحاة . املوت سيأيت ال حمالة، ودخول اجلنة أو النار يف املستقبل
فتغيري اللفظ أن تقدر أصل         .  يف هذه املسألة تقديرين؛ إما تغيري اللفظ أو تغيري املعىن           

ل اجلنة، فغير لفظ املضارع إىل املاضي ترتيالً له   إنْ متت مسلما تدخ: العبارة السابقة
أنه تغري معىن، وأنّ حرف الشرط ملا دخل عليه قلب                   :  والتقدير اآلخر  . مرتلة احملقّق

واختار الزركشي         ) .  وهذا قول املربد        ( معناه إىل االستقبال، وبقي لفظه على حاله      
  .)٥(تغيري املعىنالتقدير األول، لسهولته؛ ألنّ تغيري اللفظ عنده أسهل من 

  
  

                               
 ٤/٨٢، ٢/٢٢١الربهان ) ١(
مل تغضب ليوم ابن خازم ، وهو ال يستقيم هكذا ويبدو و،جهارا  ٦٦٧الشطر الثاين يف ديوان الفرزدق املطبوع ) ٢(

 ٧٣، واألزهية ٤/١٢٠، وشرح كافية ابن احلاجب ٣/١٦٠الكتاب : أن الصحيح ما يف املراجع األخرى مثل
 ٤/١٢٠شرح كافية ابن احلاجب ) ٣(
 ٢/٢٢٠الربهان يف علوم القرآن ) ٤(
 ٢/٢٢٠الربهان يف علوم القرآن ) ٥(



  ناها لالستقبال؟الشرطية من قلب مع) إنْ(؛ )كان(هل متنع قوة : فعال األ: ثانيا
 

٣٨١  

وال يكون الشرط ((: أنّ كثريا من العلماء أوجبوا تأويل هذه النصوص، قال ابن مالك -٥
))غري مستقبل املعىن بلفظ كان أو غريها إال مؤوالً

)١(.  
 ].١١٦: ملائدةا[  ) l k j i h (8 ففي قوله 

، وكذا    إنْ يكن؛ أي إنْ يعلم، والعلم مل يقع               :  أوله الزجاج بأنّ املعىن            )أ (
  .)٢(الكون ألنه يؤدي عن العلم

بفعل مضارع حىت      :  أي  )  أقل  ( أو   )  أكن  ( وأوله ابن السراج بتقدير              )ب (
إنْ  :  أي إنْ أكن كنت أو         . . .  فالتأويل عندي      (( :  يستقيم الشرط؛ قال  

يقارب                            زين ما  املا قر ذا لكالم، وقد حكي عن  و أ أقل كنت قلته أ
))هذا

)٣(.  
ـ            . ) ٤( إنْ أكن اآلن قلته فيما مضى          :  وقدره أبوعلي الفارسي ب

  .وهو قريب مما قبله
  

ابن عصفور على أنّ حرف الشرط دخل على فعل                            )ج ( وأوله الشلوبني و
يستقبل                          كن فيما  نْ أ ، أي إ مستقبل حمذوف، أي إنْ أكن كنت قلته
ليست                      حمذوف و لشرط  ا ، ففعل  فقد علمته كنت قلته  بأين  موصوفًا 

ع على هذا التقدير بأنه تكلف ال          وعلّق ابن الضائ       .  املذكورة     )  كان  ( 
إنْ (مقلوبة املعىن إىل االستقبال، ومعىن ) إنْ(بعد ) كنت(يحتاج إليه، بل 

ا االستقبال؛ ال أخرى                 ) كنت رادفهذه اليت بعدها هي اليت ي ،إنْ أكن

                               
الشرطيتني ؛ فإنّ الفعل بعدمها ال يكون إالّ ماضيا ؛ ) ملا(و) لو(، واستدرك على ابن مالك ٤/٩٢شرح التسهيل ) ١(

 ٢/٢٢١الربهان يف علوم القرآن : ينظر
إن كان هو : ، بل قال٣/١٠٣معاين القرآن وإعرابه :ابه، ينظر، ومل يذكره الزجاج يف كت٩/١١٥تفسري القرطيب ) ٢(

 .إخل...املقبل عليها وهي الدافعة له عن نفسها فيجب أن تكون خرقت قميصه من قبل 
 .، باختصار قليل٢/١٩١األصول يف النحو ) ٣(
 ٢/٦٥٦الدر املصون ) ٤(



  الشرطية من قلب معناها لالستقبال؟) إنْ(؛ )كان(هل متنع قوة : فعال األ: ثانيا
 

٣٨٢  

منا أنّ          :  وأقول    .  ) ١( حمذوفة    قد تأيت مفيدة     )  كان  ( قد يرد عليه ما قد
  .لقلب، فينبغي استثناء تلك احلالةاالستقبال بدون هذا ا

ابن احلاجب           )د ( بن هشام      ) ٢( وأول  ، فيكون   )  ثبت ( مبعىن  )  كان  (   ) ٣( وا
، أي          :  التقدير    إنْ ثبت هذا يف املستقبل فهي          :  إنْ ثبت أنّ قميصه قُد
  .صادقة

إنْ  :  لكن املعىن   (( :  ، قال   )  التبني  ( وقريب منه تأويل أيب حيان أنه مبعىن                 )ه (
) إنْ  ( كذا وكذا يتأول ما جييء من دخول                  تبني ويظهر كونه قد من      ي 

لشرطية على صيغة      ، خالفًا أليب              )  كان  ( ا لنحاة على مذهب مجهور ا
إذا دخلت على كان بقيت على ماضيها ) إنْ(العباس املربد، فإنه زعم أنّ 

))بال تأويل
)٤(.  

تدل على احلدث والزمان وتفيد مع ) إنْ(مع ) كان(ورأي الزركشي أنّ   )و (
الستقبا      املربد يف هذه                    الشرط ا ألفعال، وضعف قول  ل؛ كغريها من ا

تبقى على املضي لتجردها للداللة على الزمان : وقال املربد((: املسألة، قال
وهذا ضعيف لبنائه على أا ((: إىل أن قال )). . . .فال يغيرها أداة الشرط

تدل على احلدث والزمان كغريها من               واحلق خالفه؛ بل للزمان وحده، 
))لاألفعا

)٥(.  

من أتباع هذا املذهب أي مع قول اجلمهور يف هذه املسألة، حيث عبر عن  وابن عادل
: ، مث عبر عن تبنيه للرأي اآلخر، بقوله               )) وزعم املربد      ((: اعتراضه على املذهب األول بقوله

فهو يستند على اختياره هنا بأنه متبع لرأي اجلمهور، مث                   .    )) وهذا مردود عند اجلمهور           (( 

                               
 ٢٢١-  ٢/٢٢٠الربهان يف علوم القرآن ) ١(
 ١/٢١٨أمايل ابن احلاجب ) ٢(
 ٣٦٩مغين اللبيب ) ٣(
 ٤/١١٨البحر احمليط ) ٤(
 ٤/٨٢الربهان يف علوم القرآن ) ٥(



  الشرطية من قلب معناها لالستقبال؟) إنْ(؛ )كان(هل متنع قوة : فعال األ: ثانيا
 

٣٨٣  

تند إىل سبب آخر منطقي الختياره، وهو أنّ التعليق يف الشرط ال بد أن يكون على أمر                 يس
بعد  )  يكن ( مث يذكر أن اجلمهور تأولوا تلك النصوص الواردة، إما على إضمار                             . مستقبل

نْ  (  بذلك                             )  إ ويقصد  على بعضهم  ملعىن  ا ا  ء هذ نّ خفا كر أ يذ لتبيني، مث  ا ما على  إ ، و
  .)٢()إذْ(هنا مبعىن ) إنْ( ؛ جعلهم يعدون)١(الكوفيني

  :الترجيح
من النقاش السابق مييل الباحث إىل القول بأنّ هذا الشرط الذي يتحدث عنه النحويون     
الشرط األساسية وهو كونه يتعلق للمستقبل أي يف                            هنا؛ غري حقيقي ألنه خالف قاعدة 

ضى؛ حتقق كله   وهذا الشرط هنا يتعلق بشيء م. األمور اليت ال تكون موجودة وقت الكالم
مث إنّ ((: الوقوع، قال) فرضي(أو بعضه أو مل يتحقق ولكنه معلوم لنا اآلن، وقد مساه الرضي 

k   (   إذا كان شرطًا، قد يكون مبعىن فرض الوقوع يف املاضي حنو                      )  كان  (   j  i  h

l( ]8 ، وقوله ]١١٦: املائدة)  {  z  y  x w v( ]ولكنه    ] ٢٦: يوسف ،
، وقد كان ميكن أن يكون قوالً يقابل قول املربد حيث                      مل يسترسل فيه    –مع األسف     –

وأقترح أن يقسم الشرط إىل شرط حقيقي وهو                  .  يستغىن فيه عن التأويالت والتقديرات              
الشرط املتعلق باملستقبل، والشرط الفرضي وهو ما تعلق باملاضي، وهذا الشرط غري احلقيقي 

 حيصل وحىت يف وقت كالم املتكلم مل           متخيل، ، ألننا نعلم اآلن أن قد الثوب من قُبل مل                   
حيصل، قد يكون حصوله أو عدم حصوله يف ذهن املخاطب غري العارف واردا، فإذا نظر إىل 

    ا السمني                        .  الثوب عرف من أين قدوقد ملّح بعض النحاة إىل هذا املفهوم واقترب منه كثري
  .)٣()))إنْ تصح دعواي ملا ذُكر: (احلليب عندما قدره بقوله

 - كما مساه الرضي  - ، ارتفع اخلالف، وللشرط الفرضي إذا مل يكن شرطًا حقيقياو
G F  (8 غايات عدة، فقد يكون ترتالً مع اخلصم أو إنصافًا أو إاما كما يف قوله 

                               
 ٤/٩٢شرح التسهيل البن مالك ) ١(
  ))) إذْ(مبعىن ) إنْ(وال ترد  ((:، قال ابن مالك  ٤/٩٣شرح التسهيل ) ٢(
  ٢/٦٥٦الدر املصون ) ٣(
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 O N M L K J I H( ]عيسى ، ]٢٤: سبأ ا كما يف ردوقد يكون تأدب
 )Z Y X W V U T S R (8  على ربه عندما سأله ×
، والدليل ]١١٦: املائدة[ ) l k j i h (8  فأجاب تأدبا بقوله، ]١١٦:املائدة[

على ذلك أنه يعرف أنه مل يفعل وال جيوز لرسولٍ أن يقول ذلك وال ميكن أن يكون ذهل 
من أهوال يوم القيامة كما ذكر بعض املفسرين، ألن يوم القيامة من مواضع التثبيت اليت 

¢ £ ¤  (بقوله ×كيف باألنبياء، مث استأنف عيسى وعد اهللا ا املؤمنني ف  ¡ � ~ }

© ̈ Ñ Ð Ï Î (8  بقوله، ولذا مدحه اهللا بالصدق ]١١٧: املائدة[ )¥ ¦ § 

Ô Ó Ò( ]من هذا احلوار الرد  - واهللا أعلم  - وقد يكون اهلدف ، ]١١٩: ملائدةا
فأراد أن . طاعوهعلى الكافرين الذين قد يزعمون أن عيسى قد قال هلم ذلك يف الدنيا، فأ

  .واهللا أعلم. يقطع عليهم هذا الطريق
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  المجازي حكم تأنيث الفعل إذا أسند إلى ضمير المؤنث

  :يف قوله تعاىل) تقاتل(عند إعرابه  قال ابن عادل
) ] \ [ Z Y X W VU T S R Q P O

   m l k j i hg f e d c ba ` _

n(  ]١٣ :عمران آل[.  

 إىل   أسنِد   ومىت  املؤنث،       ضمري  إىل    الفعل    بالتأنيث؛ إلسناد        -)  قَاتلُ ت (   على   لعامة  ا ((  
 طلعت، وعليه      الشمس    جمازا، حنو  أو حقيقةً التأنيث كان سواءتأنيثه،  وجب املؤنث ضمري
  .الناس مجهور

  :الشاعر بقول مستشهدا. طلع الشمس: كَيسان، فأجاز ابن وخالف
  إبقَالَها أبقَلَ أرض وال    ودقَها ودقَت مزنةٌ فَالَ

 خيصه أبقلت، وغريه: يقل ومل -  األرض لضمري مسند وهو - أبقل: قال حيث
  .بالضرورة

 أرض وال: الساكنة، فيقول التأنيث تاء على اهلمزة حركةَ ينقلَ أن ميكن كان إذ: وقالوا
قَالَها أبقلتأب.  

 هذا   أن    نسلِّم   فال   ذلك    سلمنا  ذلك، ولئن       معناها    ليس   الضرورة       بأنّ    عليه   ردوا      وقد  
العربِ كلِّ لغةَ ليس النقل النقل، ألن لغته ممن كان الشاعر((

)١(.  

 ، وغري   يكون له ذكر      مما   وحنومها     والناقة      املرأة      كتأنيث    حقيقي :  ضربني   على   التأنيث   
أقوى،      واحلقيقي   .  واالصطالح      بالوضع    يتعلق   مما   وحنومها     والنعل   ،  الظلمة    كتأنيث   حقيقي

                               
، ١٢/٤٤٢، ١٢/٢٨٩، ٩/١٦١، ٢/١٦٦، ١/٤٤٣: ، وينظر٦١ -  ٥/٦٠اللباب يف علوم الكتاب ) ١(

١٩/٥٧٧،  ١٦/٣٤، ١٤/٥٦١ 
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 املختار    كان    الشمس، وإن        طلع   هند، وجاز       جاء  :  ، يف مثل   السعة    حال    يف   امتنع    ولذلك   
  :)١(جرير لوقوك. امرأةٌ اليوم القاضي حضر: قوهلم جاز ذلك، مثل فصل وقع فإن. طلعت

  .)٢(سوء أم األخيطلَ دلَو لقد
اازي،  ؤنثحكم تأنيث الفعل إذا أسند إىل ضمري املويتناول موضوع هذا االختيار، 

  :مذهبانالشمس طلع؟ يف هذا : الشمس طلعت، فهل جيوز: يف حنو
  .مذهب اجلمهور، عدم جواز التذكري، وما جاء منه يف الشعر فضرورة: املذهب األول
، ) ٧( ، واجلوهري    )٦(، وابن كيسان)٥(، واألخفش)٤(، والفراء)٣(مذهب يونس: املذهب الثاين
  .؛ جواز ذلك يف السعة، وأنه ليس بضرورة)٩(يف قوله اآلخر، والعكربي، )٨(وابن السكيت

  :األدلة واملناقشة
 واعلم   (( :  حتدث سيبويه عن تذكري املؤنث؛ اجلائز يف السعة، واجلائز يف الضرورة، قال       

: قال) ربه من موعظةٌ جاءه فمن: (قال ومن. نساؤك أذاهب: قال نساؤك ذهب قال من أنه
الفعل يف التاء تذهب كما هاهنا اهلاء موعظةٌ، تذهب أجائي.  
  :اهلُذَيلّ ذؤيب أبو الشاعر، وهو قال. ﴾ رهماأبص خاشعا﴿: يقرأ عمرو أبو وكان

زاة بعيدزا إن فما الغا لُ   يضطَمرتاه مطَليحا طُر  
  :الفرزدق وقال

                               
 ٥١٥ديوان جرير ) ١(
  ١٩٨املفصل : ينظر) ٢(
 ١/٥٥معاين القرآن لألخفش ) ٣(
 ١/١٢٧معاين القرآن ) ٤(
 ٢/٣٠٠معاين القرآن ) ٥(
 ٨٦٠مغين اللبيب ) ٦(
 ١/٤٦خزانة األدب ) ٧(
 )أ ن ث( املصباح املنري ) ٨(
، عد تذكري املؤنث من الضرورات، ٢/١٠٢اللباب يف علل البناء واإلعراب :  كتابه اآلخر، ويف٢/٧٦٦التبيان ) ٩(

 . ، ومعلوم أن القرآن الكرمي ال جيوز أن يقال فيه ضرورة٢/٩٦باب ما جيوز يف ضرورة الشعر : ينظر
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  دعائمه شديدا سواريه طويالً     تبعٍ عهد على ورثناه وكُنا
  :أيضا دقالفرز وقال

  قُعدد مآثره لئيمٍ    مقرِف قفا يحك قَرنىب
  :الطائي زبيد أبو آخر، وهو وقال

نحستا م فما الرياح جهاــ)م(ـيكلُّ الظالم يف تاب جوده  
  :أسد بين آخر، من وقال

  حدائده السمام مسقي القوم من   ابتغى ما مثلَ يبتغي أنثى ابن فالقى
  :معروف بن آخر، الكُميت وقال

  يافع أنا مذ األضغان ومضطَلع     ضغينةٌ علي محموالً ومازِلت
 فالنةُ    أذاهب    :  قال    فالنةُ    ذهب    قال    ومن  .  لك   أحصيه    أن    من   أكثر    الشعر    يف   وهذا   

وأحاضر عن   املوعظة     بذكر    اكتفى    ، كأنه   جاءنا    موعظةٌ الشعر يف جيوز وقد. امرأةٌ القاضي 
  :األعشى الشاعر، وهو وقال. التاء

  ا أودى احلوادث فإنّ   بدلَت لميت تري فإما
  :الطائي جوين بن عامر اآلخر، وهو وقال

  إبقالَها أبقَلَ أرض وال   ودقَها ودقَت مزنةٌ فال
  :الغنوي طُفَيلٌ اآلخر، وهو وقال

))مكحولُ ارياحل باإلمثد والعني   حاجبه الربعي من أحوى هي إذ
)١(.  

  
 ولو  (( :  قال فالنة، مما هو حقيقي التأنيث، قال              :  وأما املربد فقد صرح بعدم جواز مثل

 وامسها     عنها   خترب   كما   عنها   خلبرت    مذكر    باسم   احليوان      إناث     من   غريها    ، أو   امرأةً      مسيت 
 وال محدة،  جاءتين: تقول جعفر؛ كما جاءتين: فتقول جعفرا مسيتها امرأة حنو وذلك. مؤنث
 وأنت     طلحة   جاءتين   :  تقول    أن    جيوز    ال   ، كما  حقيقة   التأنيث     جاءين؛ ألن      : تقول أن جيوز
)) رجال    تعين 

: وعلّق العلوي على قول املربد السالف، بأنه ال فرق بني ما ذكر، قال                            .  ) ٢( 

                               
 ٢/٤٣الكتاب ) ١(
 ٣/٣٤٨املقتضب ) ٢(
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واحلق أنه ال فرق يف اجلواز لطرح التاء يف غري احلقيقي بني أن يكون بالفصل، أو بغري                                    (( 
))فطرح التاء من غري فصل) ومجع الشمس والقمر: (ل قال اهللا تعاىلالفص

واحلق أيضا أنّ . )١(
قوله هذا ال ينهض ردا على املربد ألنّ املربد مل يتحدث عن الفصل إطالقًا يف هذا املوضع، مث 

  :ثر الذي حتدثوا عنه يف املؤنث احلقيقي، كقول جرير السابقؤإنّ الفصل امل
  .ل أم سوءلقد ولد األخيط

لة،                                اجلائز واملمنوع يف هذه املسأ وخلط كثري من املعربني؛ مفسرين، وغريهم بني 
فتحدثوا عن جواز تذكري املؤنث وتأنيث املذكر دون تفريق، وإمنا اخلالف احلقيقي يف إسناد 

طلع  :  الضمري إىل مؤنث جمازي، فال أحسب أنّ مث خالفًا ذا بالٍ بني النحويني يف جواز مثل   
: س، وإمنا اخلالف يف إسناد الضمري إىل مؤنث جمازي ففي املثال السابق، عندما يقال                الشم

الشمس طلعت، يوجب أكثر النحويني تأنيث الضمري، وال جييزون تذكريه، إالّ يف ضرورة              
¯  (8 يف قوله ) قريب(الشعر، ومن أدلة هذا اخللط ما ذكره الطربي من تذكري   ®

 ³  ²  ± : يقول    ) ٢( البصرة     حنويي    بعض   وكان   (( :  قال  ،  ] ٥٦:  األعراف    [ )° 
جديد،     خريق، وملحفَة       ريح  : العرب كقول ، وذلك) الرمحة( لـ صفة وهو) قريب( ذكَّر
 ذكَّر، كما وحنوه، فلذلك هاهنا، املطر) الرمحة( تفسري: قلت شئت وإن: قال. سديس وشاة

7 )  ¬  «  ª  وإن  .  الناس     أراد      فذكَّر، ألنه     ،    ] ٨٧:  األعراف     [   )   ¨ © 
  :الشاعر املؤنث، كقول من يذكرون ما كبعض جعلته شئت

  إِبقَالَها أَبقَلَ أَرض وال
  

، )  قريبا  (   يذكِّر  أن جاز إن يلزمه أنه العربية، ورأى أهل بعض قيله من ذلك أنكر وقد
 امرأة، إىل وهي) هند( لـ منه قام، توجيها هند: يقول املطر، أن معىن إىل للرمحة منه توجيها

))إنسان: معىن
، ) الرمحة(، واملؤنث اازي ) هند(فهنا نرى مساواة بني املؤنث احلقيقي . )٣(

وأيضا مساواةً بني رفع الفعل لالسم الظاهر وللضمري، ولكل نوع حكم عند النحويني كما      
                               

 ٢٥٢ - ٢/٢٥١املنهاج يف شرح مجل الزجاجي ) ١(
 ٢/٣٠٠معاين القرآن : صد األخفش ، انظريق) ٢(
 ٥/٢٤٠تفسري الطربي ) ٣(
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را، مذكّ بعدها م يكون أن يينبغ فإمنا ركّذُ إذا املؤنث إنّ: يالفارس يعل أبو أسلفنا، ولذا قال
 ترى   املذكر، أال        إىل   يسند ما صيغة يف وهو املؤنث إىل املسند الفعل يتقدم أن التساهل وإمنا
  :الشاعر قول

  إبقاهلا أبقل أرض وال    ودقها ودقت مزنة فال
  .)١(قبيحا يكن مل أرض أبقل: قائل قال ولو. عندهم مستقبح

 والتأنيث التذكري معه جيوز يااز املؤنث قوهلم((: ونبه على هذا ابن هشام أيضا، قال
 املسند وبكون اازي املؤنث إىل باملسند تقييده والصواب حماورام يف الفقهاء تداوله وهذا
 الشمس وأطالع الشمس ويطلع الشمس طلع حنو وذلك ظاهرا املؤنث وبكون شبهه أو فعالً
 ضرورة غري يف جيوز وال هو أو هذا الشمس وال الشمس هو وال الشمس هذا؛ جيوز وال

))) إبقاهلا أبقل أرض وال. . . : (بقوله واحتج كيسان البن خالفًا، طلع الشمس
)٢(.  

 يسم مل ما فعلُ) أُعدت: (تعاىل ولهق((: ما تقدم هو رأي اجلمهور، قال السمني احلليب
فاعلُه، والقائم قَامالفاعلِ م نِ الفعلَ واجبة، ألن والتاء) النار( ضمريأُساملؤنث،  ضمري إىل د

  :قوله إىل يلتفت وال
  إبقالَها أَبقَلَ أرض وال    ودقَها ودقَت مزنةٌ فال

))كيسان البن خالفًا ضرورةٌ ألنه
)٣(.  

وأما بعضهم فذهب إىل  . ونلحظ أنّ منهم من عد ما جاء منه يف الشعر شاذًا مث سكت
  .التأويل
  

  :فمن تأويالم يف البيت السابق
( :  قال ابن جين     .  نّ املقصود باألرض املوضع، واملكان فذكّر                 أ  -١ فمن تذكري املؤنث       (

  وال أرض أبقل إبقاهلا    فال مزنة ودقت ودقها: قوله

                               
 ١٠/١٧١تفسري القرطيب ) ١(
 ٨٦٠مغين اللبيب ) ٢(
 ١/١٥٦الدر املصون ) ٣(
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e  ( ومنه قول اهللا عز وجل. ذهب باألرض إىل املوضع واملكان  d  c  b

h  g  f ( ]وكذلك قوله     .  أي هذا الشخص أو هذا املرئي وحنوه               ، ]٧٨: األنعام
 8) = A @  ? وقالوا    .  ألن املوعظة والوعظ واحد   ، ]٢٧٥: البقرة[ )< 

³  (: يف قوله سبحانه  ²  ±  °  ¯ إنه أراد      ،  ] ٥٦: األعراف[ )® 
  :وجيوز أن يكون التذكري هنا إمنا هو ألجل فَعيل، على قوله. بالرمحة هنا املطر

  بأعنيٍ أعداٍء وهن صديق
  وال عفراء منك قريب:. . . وقوله

  :طيئةوعليه قول احل
  لقد جار الزمان على عيايل   ثالثة أنفس وثالث ذود

))ذهب بالنفس إىل اإلنسان فذكر
)١(.  

 أنّ   وثالثها   (( :  أنّ األرض مؤنث جمازي فيجوز تذكريه وتأنيثه، قال الفخر الرازي                               -٢
  .تذكريه جاز كذلك كان وما حبقيقي ليس السماء تأنيث

  مكحول اخلريي باإلمثد والعني: الشاعر قال
  :األعشى وقال

))إبقاهلا أبقل أرض وال    ودقها ودقت مزنة فال
)٢(.  

أنّ املذكر هو األصل، ولذا يغلّب أحيانا، وهناك كلمات جتمع التذكري والتأنيث،                         -٣
 األصل فيه فروج املذكر هو األصل ألن املؤنث تذكري )٣(ذلك ومن((: قال العكربي

 مرتل   الدار      فإن    والدار    رتلكامل مذكر آخر اسم يف يشتركان واملذكر املؤنث وألن
 ملن   وهو  ذكر الذي املؤنث من ذلك يف جاء ومما املرتل معىن على محله ذكرها فمن
  :- السريع - من الشاعر قول يعقل

  عامر يا بعدك من يل من     قربه على تبكيه قامت

                               
 ٣/٤٠٩، شرح كافية ابن احلاجب  ١٤/٥٦، وتفسري القرطيب  ١٩٨املفصل : ، وينظر٢/٤١٢اخلصائص ) ١(
 ٣٠/١٦٣تفسري الرازي ) ٢(
 ٢/٩٦اللباب يف علل البناء واإلعراب : ت الشعرية، ينظريعين الضرورا) ٣(
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  ناصر له ليس من ذل قد   غربة ذا الدار يف ترتكتين
  :اهلزج من آخر وقال إنسانا ةاملرأ كانت ملا وجاز غربة ذات أرادت

  العرض وذو الطول ذو   عامر ولدوا وممن
  :-  املتقارب -  من آخر وقال يصرف مل ولذلك قبيلة عامر ألن الطول ذات يريد

))إبقاهلا أبقل أرض وال     ودقها ودقت مزنة فال
)١(.  

جاز                              -٤ كذلك،  نيث  تأ كان بدون عالمة  ا  ذ فإ حلقيقي ضعيف،  ا نيث غري  لتأ ا نّ  أ
  .)٢()أبقل(تذكري املضمر يف  للضرورة

لبغدادي                                    -٥ التأنيث، قال ا األرض معروفة  البيت ضرورة، وإمنا سهلها أنّ  : أنّ يف 
 تأنيث    من   علم   مما   عنه   واستغىن    للضرورة      التأنيث     عالمة    فيه   ترك    أنه    والصحيح   (( 

  .)٣(، مث ذكر أنّ أبا علي الفارسي أشار إىل هذا ))األرض
النبات، : السماء، قاله أبو حنيفة الدينوري يف كتابأنّ األرض مما يذكّر ويؤنث، ك -٦

  .)٤(وهلذا قال أبقل إبقاهلا
وذكر ابن يسعون أنّ     ((: ، فال مشكلة فيه، قال ابن هشام) التاء(أنّ البيت روي بـ  -٧

وبالنقل املذكور فإن صحت الرواية وصح أن النقل                    )  التاء   ( بعض الرواة رواه بـ     
بالتذكري صح البن كيسان مدعاه، وإالّ فقد                 وال أرض أبقل       :  ذلك هو الذي قال    

كانت العرب ينشد بعضهم شعر بعضٍ، وكلّ يتكلم على مقتضى سجيته اليت فطر         
))عليها، ومن هنا كثرت الروايات يف بعض األبيات

)٥(.  
  .)٦(، ذكره القواس يف شرح الدرة، وعليه فال شاهد فيه) إبقالُها(وروي برفع  -٨

                               
 ٢/١٠٢اللباب يف علل البناء واإلعراب ) ١(
 ١/٢٤٦أمايل ابن الشجري ) ٢(
 خزانة األدب) ٣(
 ١/٤٧خزانة األدب ) ٤(
 ١/٤٦، وخزانة األدب  ٤٨٤ختليص الشواهد ) ٥(
  ٤٨٥ختليص الشواهد ) ٦(



  حكم تأنيث الفعل إذا أسند إىل ضمري املؤنث اازي: فعال األ: ثانيا
 

٣٩٢  

، بالقول أنه ال شاهد فيه على رواية النصب، على أن يكون                        وبعضهم أوله تأويالً بعي         ا د
: أبقل، على اعتبار احملذوف، وقال               :  ال مكان أرضٍ، مث حذف املضاف، وقال                  :  األصل  

  .)١(إبقاهلا، على اعتبار املذكور
وينبغي أن يستثىن التذكري مراعاةً للمعىن من تأويالت الضرورة يف مثل هذا البيت، ألنّ 

ا من ا     آليات، كقوله تعاىل                 كثري » (   ملفسرين، فسروا به بعض ا  ª  ©  ¨

ألنّ القرآن الكرمي    . آمنت، على أنّ معىن الطائفة، الناس: ومل يقل،  ]٨٧: األعراف[ )¬
  .ليس حمل ضرورات، وألنّ كثرة هذا يف القرآن وغريه، ينبغي أنّ جتعله مقبوالً بال ضرورة

رورة آي من القرآن سهوا من كبار وقد ذكر ابن هشام أنه قد حيمل على هذه الض
، ]١٤: الليل[ ) À Á Â ( يف وتلظى((: النحويني كما وقع من ابن مالك، قال

 ابن ووهم، . . .) أبومها يعيش أن ابنتاي متىن: (قوله من متىن وكذا تلظت لقيل وإال مضارع
  ) إبقاهلا أبقل أرض وال. . . : (باب من ماضيا فجعله مالك
))ضرورة غري من ضرورةال على محل وهذا

)٢(.  
  

  :بـ، وعلل هؤالء للزوم عالمة التأنيث
وإمنا لزمت      (( :  خفاء الضمري املتصل املرفوع، وكونه كجزء املسند، قال الرضي                         -١

العالمة خلفاء الضمري املتصل مرفوعا، وكونه كجزء املسند، خبالف الظاهر والضمري 
))بنفسه املنفصل، وإن كان منفصالً فهو كالظاهر الستقالله

)٣(.  
أنه إمنا قبح ذلك التصال الفاعل املضمر بفعله، فكأنه كاجلزء منه حىت ال ميكن                               -٢

  .)٤(الفصل بينهما مبا يسد مسد عالمة التأنيث

                               
 ٤٨٥ختليص الشواهد ) ١(
 ٨٧٨يب مغين اللب) ٢(
 ٣/٤٠٩شرح كافية ابن احلاجب ) ٣(
 ١/٤٦خزانة األدب ) ٤(
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فلحظنا أنه دائما ينسب البن كيسان وقد قال به غريه، قبله وبعده،  وأما املذهب الثاين
  :الشاعر طلع، واحتج بقولالشمس : فقد أجاز حنو

  وال أرض أبقل إبقالَها
 بقاهلا بالنقل، ورد بأنا ال نسلم أنّ             ا   وليس بضرورة لتمكنه من أن يكون أبقَلتِ              (( : قال

))هذا الشاعر ممن لغته ختفيف اهلمزة بنقل أو غريه
ورد أيضا أنّ الصحيح أنّ الضرورة ما     . )١(
  .)٢(وقع يف الشعر، سواء كان للشاعر عنه فسحة أم ال

 اسم الشمس ألن((: ن سبق ابن كيسان إىل جواز تذكري املؤنث اازي، قالوالفراء مم
 منه   سقطت  إذا     املؤنث     فعل   ذكَّرت     رمبا    التأنيث، والعرب          على   تدلّ   هاء فيها ليس مؤنث

  :بعضهم أنشدين: الفراء قال. التأنيث عالمات
  مكحول ياحلارِ باإلمثد والعني     خاذلة يالربع من أَحوى يفهِ

  :بعضهم وأنشدين: قال. ا أنبأتك اليت للعلة أنثى والعني مكحولة: يقل ومل
))إبقاهلا أَبقَل أَرض وال    ودقَها ودقَت مزنةٌ فال

)٣(.  
°   ( :  قوله (( :  ومن الذين سبقوا ابن كيسان يف ذلك أيضا، األخفش، قال       ¯  ®

 ³  ²  كقول   ذلك  و )  الرمحة   (   صفة وهي) قريب( رفذكّ، ]٥٦: األعراف[ )± 
: هنا ها) الرمحة( تفسري: قلت شئت وان. سديس وشاة، جديد وملحفة خريق ريح: العرب

¬(: قال كما. ذكر فلذلك. املطر، وحنوه  «  ª  ]٨٧: األعراف[ )¨ © 
  :الشاعر كقول املؤنث من رونيذكّ ما كبعض جعلته شئت وان. الناس أراد ألنه فذكر، 

))إبقاهلا أبقل أرض وال    ودقها ودقت مزنة فال
)٤(.  

  
ومن الذين أجازوا ذلك أيضا، ابن السكيت، حاصرا التجويز يف املؤنث اخلايل من                                   

 هاء   فيه   يكن   ومل    مؤنثًا    االسم    كان    وإذا    (( :  التاء، ورمبا قصد املؤنث اازي من متثيله، قال
                               

 ٨٦٠مغين اللبيب ) ١(
 ١/٤٦خزانة األدب ) ٢(
 ١/١٢٧معاين القرآن ) ٣(
 ٢/٣٠٠معاين القرآن ) ٤(
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 مل  امل  األرض فعل وهو أبقل فذكر إبقاهلا أبقل أرض وال الشاعر قال فعله تذكري جاز تأنيث
وحجة هؤالء ما مر من شواهد كثرية من اآليات وأشعار                      ) ١( .   )) التأنيث     لفظ   فيها   يكن 

  .العرب، وال يرون ضرورة لتأويلها، بل هي حجتهم على اجلواز
نرى تشددا، فهو يوجب تأنيث الفعل إذا             ) أول املوضوع(فمن نصه وأما ابن عادل، 

وذكر أنّ ذلك رأي الناس، وال . قيا أو جمازياأسند إىل ضمري املؤنث سواء كان التأنيث حقي
وخص ابن كيسان باملخالفة، وقد رأينا أنه مسبوق بذلك من                        .  أدري من يقصد بالناس         

ء وقال به بعده آخرون                         فأين اجلمهور إذا كان يقصد بالناس               . يونس، واألخفش، والفرا
  .واهللا أعلم .اجلمهور إذا خالف يف ذلك كبار النحويني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                               
 )أ ن ث(املصباح املنري ) ١(
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  )قد(الخالف في وقوع الماضي المثبت حاالً بدون 

  :يف قوله تعاىل) وأشربوا(عند إعرابه قال ابن عادل 
 )  ¶ µ́  ³ ² ±  ° ̄  ® ¬ « ª ©

 Ä Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

Ç Æ Å( ]٩٣: البقرة[.  
 يكون   أن    ، وجيوز    )  سمعنا قَالُوا: (قوله على معطوفًا يكون أن جيوز) وأُشربوا: (قوله(( 
 املاضي    ليقْرب  )  قد( إضمار من بد وال. أشربوا ذلك، وقد قالوا: أي) قالوا( فاعل من حاالً
 رد   مستأنفًا    يكون    أن    إليها، وجيوز        حيتاج    ال :  قالوا     للكوفيني، حيث      خالفًا    احلال     إىل  

))بذلك اإلخبار
)١(.  

r  (8 تكون احلال مجلة امسية كقوله   q  p  o  n  m  l k j

 t  s( ]8 ، وتكون مجلة فعلية؛ فعلها مضارع، كقوله ]٢٤٣: رةالبق)  ²  ±

¹  ¸  ¶  µ ´ ، وتكون مجلة فعلية؛ فعلها ماض، كقوله ]٥: الصف[ ) ³ 
 8) z  y  x w ( ]٩٠: النساء[.  

أو ) قد(االً إذا كانت معه حوأمجع البصريون والكوفيون على جواز جميء الفعل املاضي 
  .)٢()قد(ذلك بدون  واختلفوا يف جواز. كان وصفًا حملذوف

  :ويف هذه املسألة مذهبان
من البصريني؛ جواز  )٤(واألخفش –ما عدا الفراء  - )٣(مذهب الكوفيني: املذهب األول

                               
 ٢/٢٩١اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ١/٢٥٢اإلنصاف ) ٢(
 ١٢٤وائتالف النصرة ، ٣٨٦، والتبيني ١/٢٥٢اإلنصاف ) ٣(
 ١/٢٤٤معاين القرآن ) ٤(
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، أبو    ) ١( وتبعهم من املتأخرين؛ ابن مالك            ) .  قد ( وقوع الفعل املاضي املثبت حاالً بدون               
  .)٥(، وابن عقيل)٤(، والسمني احلليب)٣(، واملرادي)٢(حيان

من الكوفيني؛ عدم        ) ٧( والفراء   -ما عدا األخفش  - )٦(مذهب البصريني: املذهب الثاين
أبو   :  وتبعهم  .  ، ظاهرة أو مقدرة         )  قد ( عدم جواز وقوع الفعل املاضي املثبت حاالً بدون                 

  .)١١(، والعكربي)١٠(، وابن يعيش)٩(القاهر اجلرجاين ، وعبد)٨(علي الفارسي

  :األدلة واملناقشة
  :؛ أما السماع فباألدلة اآلتيةبالسماع والقياس استدل ايزون

z   ( 8  بقوله   -١  y  x  w( 
فعل ماضٍ وهو يف موضع احلال وقد جاء بدون                 )  حصرت  ( ، فإنّ    .  ] ٩٠:  النساء   [ 
: حصرةً صدورهم، ويدل على صحة هذا التقدير؛ القراءة األخرى: ، والتقدير) قد(

)هموردةً صرصح اُءوكُمج (، فـ ) أَوةًحرا          )  صورأي    .  حال وقد جاءت مفرد
( :  ، قال   ) ١٢( املربد أنّ هذه القراءة هي الصحيحة، وكأنّ غريها ليس كذلك                          فأما   (

                               
 ٢/٣٧٢شرح التسهيل ) ١(
 ٣/٣٣٠البحر احمليط ) ٢(
 ٢/١٧١توضيح املقاصد ) ٣(
 ٤/٦٦الدر املصون ) ٤(
 ٢/٤٧املساعد ) ٥(
 ١٢٤، وائتالف النصرة ٣٨٦، والتبيني ١/٢٥٢اإلنصاف ) ٦(
 ٢٨٢، ١/٢٤معاين القرآن ) ٧(
 ٢٨٧اإليضاح العضدي ) ٨(
 ٢/٩١٤ملقتصد ا) ٩(
 ٢/٦٧شرح املفصل ) ١٠(
 ٣٩٠، ٣٨٩التبيني ) ١١(
بالتاء ) حصرت(هذه جرأة من املربد فصنيعه هذا يشعر بأن قراءة  ((:علّق الشيخ عضيمة على كالم املربد بقوله) ١٢(

: ظر، ين))إال يعقوب من العشرة) حصرةً(املفتوحة ليست بصحيحة مع أن القراء السبعة اتفقوا عليها، ومل يقرأ 
 ).اهلامش(، ٤/١٢٥املقتضب 
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  .)١()))أو جاءوكم حصرةً صدورهم: (القراءة الصحيحة فإمنا هي
  ) :املشهور(وبقول أيب صخر اهلذيل  -٢

  )٢(كما انتفض العصفور بلله القطر  وإين لتعروين لذكراك هزةٌ
، وال يلزم ) قد(فعل ماضٍ، وهو يف موضع احلال، وجاء بدون ) بلله(فـ 

  .تقديرها ألنّ فيه تكلف بال دليل
٣- وبقول الفند الز٣(اينم(:  

مآلنُ    وطعنٍ كفم الزق ٤(غذا، والزق(  
  ) .قد(فعل ماضٍ يف موضع احلال، وجاء بدون ) غذا(فـ 

  :وأما القياس فقالوا
مررت برجلٍ قائمٍ، جاز أن يكون : ون صفةً للنكرة، حنوألنّ كل ما جاز أن يك -١

والفعل املاضي جيوز أن يكون صفة . مررت بالرجل قائما: حاالً للمعرفة، حنو
: مررت برجلٍ قام، فينبغي أن جيوز أن يقع حاالً للمعرفة، حنو: للنكرة كقولك

  .)٥(مررت بالرجل قام
 5 4( 8ي مقام املستقبل، كقوله أن يقام الفعل املاض -باإلمجاع  - وإذا جاز  -٢

 À ¿ ¾(: ؛ وقوله سبحانه) يقول(أي ، ]١١٠: املائدة[ ) 9 8 7 6

Á Â ( ]أي ]٨٧: النمل) :كما أنّ املستقبل يقع مبعىن املاضي كقوله ) . يفزع
وإذا وقع كل منهما موقع اآلخر، . ]١٥: القصص[ ) 7 6 5 4 ( 8

  .)٦(كذلكوجاز جميء احلال من أحدمها جاز من اآلخر 

                               
 ٤/١٢٥املقتضب ) ١(
 .كما انتفض العصفور بلله القطر    إذا ذكرت يرتاح قليب لذكرها : ، وفيه٢/٣٤٧شرح أشعار اهلذليني ) ٢(
 .يف حرب البسوس) وهو شهل بن شيبان بن ربيعة بن زمان احلنفي، وهو شاعر جاهلي(الفند الزماين، ) ٣(
 ١/٧، وديوان احلماسة أليب متام ١/٢٦٠ي القايل األمايل أليب عل) ٤(
 ٢/٦٧، وشرح املفصل البن يعيش ٣٨٨، والتبيني ٢٥٣ – ١/٢٥٢اإلنصاف : ينظر) ٥(
 ٣٨٩، والتبيني ١/٢٤٥اإلنصاف : ينظر) ٦(
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تدل على التقريب، قلنا داللتها على التقريب مستغىن عنها ) قد(إنّ : أنه إذا قيل -٣
بداللة سياق الكالم على احلالية، كما أغىن عن تقدير السني وسوف سياق الكالم 

بل . ]٦: يوسف[ )8 7 6 5 4 3 2 ( 8يف مثل قوله 
  .)١(ع نعتا أو خرباكما استغين عن تقدير قد مع املاضي القريب الوقوع إذا وق

مقدرة المتنع وقوع املنفي بـ ) قد(أنه لو كان املاضي معىن ال يقع حاالً إال وقبله  -٤
) ملّا(، و ) فَعلَ(تنفي ) مل(أوىل منه بذلك؛ ألنّ ) ملّا(حاالً، ولكان املنفي بـ ) مل(

  .)٢()قد فَعلَ(تنفي 

  :واحتج املانعون مبا يأيت
جاء زيد : فعندما نقول. على احلال، فينبغي أال يقوم مقامهأنّ الفعل املاضي ال يدل  -١

حكاية حاله وقت ايء، واملاضي هنا قد انقضى ) راكبا(راكبا، فايء ماضٍ و 
وما كان قد انقضى وانقطع ال يكون هيئةً لالسم وقت وقوع االسم منه أو به، ألنّ 

ا كان غري موجود، كيف يصح احلال إما وصف هليئة الفاعل أو هيئة املفعول به، وم
  )٣(أن يكون هيئة؟

اآلن أو الساعة هو الذي يصلح أن يوضع يف موضع : أنّ الذي يصلح أن يقال فيه -٢
والفعل املاضي ال يصلح فيه . مررت بزيد يقرأ، ومررت بزيد يكتب: احلال، حنو

  .هذا، فينبغي أال يقع حاالً
) ليس(، و ) ما زال(س زيد قام، ألنّ ما زال زيد قام، ولي: أنه ال جيوز لك أن تقول -٣

فلو جاز أن يقع حاالً . ؛ ألنه فعل ماض) قام(يطلبان احلال، فال يصلح معهما 
فلما مل جيز دلّ أن الفعل املاضي ال جيوز أن يقع . لوجب أن يكون هذا جائزا

  .)٤(حاالً

                               
 ٢/٣٧٣شرح التسهيل البن مالك ) ١(
 ٢/٣٧٣شرح التسهيل البن مالك ) ٢(
 ٣٨٦التبيني : ينظر) ٣(
 ١/٢٥٤اف اإلنص: ينظر) ٤(



  )قد(اخلالف يف وقوع املاضي املثبت حاالً بدون : فعال األ: ثانيا
 

٣٩٩  

منقطع  ، ألنّ احلال ما حضر واملاضي) قد(أنه إمنا جاز وقوع املاضي حاالً مع  -٤
تقرب املاضي من احلال، فإذا كانت معه جرى جمرى احلاضر، ) قد(منقضٍ، و 

قد قامت الصالة، ألم قصدوا اإلخبار بأنّ الصالة كأا : والدليل على ذلك قوهلم
قامت الصالة : ولو قيل. ليعلم أنّ القصد إشرافها على القيام) قد(قائمة فأتوا بـ 

: قد قامت الصالة جمرى قولك: طعت، فجرى قوهلمكان الظاهر أا انقضت، وانق
واحلال ال ((: وقال الفراء. )١(هذا زيد يقوم: تقوم الصالة، تريد احلال، كقولك

 w x y (أو بإظهارها؛ ومثله يف كتاب اهللا ) قد(تكون إالّ بإضمار 

z ( ]جاءوكم قد حصرت صدورهم –واهللا أعلم  –يريد ، ]٩٠:النساء((
)٢( .

ومسع . أتاين ذهب عقله، يريدون قد ذهب عقله: والعرب تقول((: وقال أيضا
بعد ) فَعلَ(فأصبحت نظرت إىل ذات التنانري، فإذا رأيت : الكسائي بعضهم يقول

))مضمرة) قد(ففيها ) كان(
)٣(.  

  :واحتجوا أيضا ببعض الشواهد، منها
  :العزى اجلهين  الشارق بن عبد بقول عبد -١

رات٤(نا بالسيوف قد احننيناوأُب  فآبوا بالرماح مكس(  
  ) .قد(فعل ماضٍ جاء حاالً، وقد اقترن بـ ) احننينا(فـ 

  :وبقول امرئ القيس -٢
  )٥(لدى الستر إال لبسة املتفضلِ  فجئت وقد نضت لنومٍ ثياا

  ) .قد(فعل ماضٍ، جاء حاالً مقترنا بـ ) نضت(فـ 
  :وبقول أيب عطاء السندي -٣

                               
 ٢/٩١٤املقتصد : ينظر) ١(
 ١/٢٤معاين القرآن ) ٢(
 ١/٢٨٢معاين القرآن ) ٣(
 ١/١٧٢ديوان احلماسة أليب متام ) ٤(
 ٤٠ديوان امرئ القيس ) ٥(



  )قد(اخلالف يف وقوع املاضي املثبت حاالً بدون : فعال األ: ثانيا
 

٤٠٠  

  )١(لت منا املثقفة السمروقد   ذكرتك واخلطي خيطر بيننا
  ) .قد(فعل ماضٍ وقع حاالً مقترنا بـ ) لت(فـ 

  

  :ورد البصريون أدلة الكوفيني بتأويل شواهدهم
ال يصلح حجة : ، فقالوا ]٩٠: النساء[ )z y x w (8 أما قوله  -١

  :)٢(هلم لعدة أسباب
صفةً لقوم ارور يف أول اآلية، وهو قوله ) حصرت: (جيوز أن تكون  )أ (

8 ) o p q r s ( ]٩٠: النساء[.  
أو جاءوكم : صفةً لقومٍ مقدر، ويكون التقدير) حصرت(وأن تكون   )ب (

قوما حصرت صدورهم، واملاضي إذا وقع صفةً ملوصوف حمذوف جاز 
وما كان صفةً لنكرة ((: قال أبو علي الفارسي. أن يقع حاالً باإلمجاع

إنه ال يكون حاالً حىت جاز أن يكون حاالً للمعرفة إال الفعل املاضي، ف
، أو جتعل املاضي وصفًا حملذوفمضمرةً أو مظهرة، ) قد(يكون معه 

، أي ]٩٠: النساء[ )z y x w (: كقوله عز وجل
جاءوكم قوما حصرت صدورهم، فحذف املوصوف املنتصب على 

))احلال، وأقيمت صفته مقامه
)٣(.  

مث أخرب  أو جاءوكم،: خربا بعد خرب، كأنه قال) حصرت(أن يكون   )ج (
  .)٤(حصرت صدورهم: فقال

ضيق اهللا : حمموالً على الدعاء، ال احلال، كأنه قال) حصرت(أن يكون   )د (
جاءين فالنٌ وسع اهللا رزقه، وأحسن إيلّ غفر اهللا : صدورهم، كما قال

                               
 ١/١٢ديوان احلماسة آليب متام ) ١(
 ١/٢٥٤اإلنصاف : ينظر) ٢(
 ٢٨٨ -  ٢٨٧اإليضاح العضدي ) ٣(
 ٢/٨٩معاين القرآن وإعرابه ) ٤(



  )قد( وقوع املاضي املثبت حاالً بدون اخلالف يف: فعال األ: ثانيا
 

٤٠١  

فهذا وأمثاله ماضٍ ومعناه الدعاء، وهذا قول . له، وسرق قطع اهللا يده
) مل(زيد يضرب غدا، فإذا أدخلت : لأال ترى أنك تقو((: املربد، قال

. صارت يضرب يف معىن املاضي) مل(مل يضرب أمس، فبدخول : قلت
x w  (: وتأولوا هذه اآلية من القرآن على هذا القول، وهي قوله

z y( ]ولكن . ، وليس األمر عندنا كما قالوا]٩٠: النساء
قطعت لعنوا : خمرجها واهللا أعلم إذا قرئت كذا الدعاء؛ كما تقول

))وهو من اهللا إجياب عليهم. أيديهم
: ورده أبو علي الفارسي، قال. )١(

))دعاء) حصرت(وال جيوز أن تكون ((
القاهر  وقال عنه عبد. )٢(

ألجل أنّ ((: غري سديد، مث بين سبب عدم اجلواز بقوله إنهاجلرجاين، 
وهذا أمجل أحواله أن ، ]٩٠: النساء[ ) � ~ { | } (بعده 

ضيق اهللا صدورهم من قتالكم أو قتال قومهم، : ة قولكيكون مبرتل
وجعل اهللا مكروها لديهم أحد القتالني، وإذا قلت ذلك، كنت قد 

وذلك ال جيوز فاجلملة بأن حتصر صدورهم عن قتال قومهم، . دعوت
من حيث إم إذا كرهوا قتال قومهم قويت شوكتهم  ألنه دعاء هلم

))مواجتمعت كلمتهم ومل يتبدد مشله
وكان ابن هشام ممن حاول أن . )٣(

x w  (: قول املربد يف قوله تعاىل((: يدافع عن رأي املربد، قال

z y( ]إنّ مجلة ]٩٠: النساء ،)مجلة ) حصرت صدورهم
دعائية ورد الفارسي بأنه ال يدعى عليهم بأن حتصر صدورهم عن قتال 

ا أهلية القتال قومهم ولك أن جتيب بأنّ املراد الدعاء عليهم بأن يسلبو
))حىت ال يستطيعوا أن يقاتلوا أحدا البتة

)٤(. 
  

                               
 ١٩٩، وإعراب القرآن للنحاس ١٢٥ – ٤/١٢٤املقتضب ) ١(
 ٢٨٨اإليضاح العضدي ) ٢(
 ٩١٦ -  ٢/٩١٥املقتصد ) ٣(
 ٦٩٦مغين اللبيب ) ٤(



  )قد(اخلالف يف وقوع املاضي املثبت حاالً بدون : فعال األ: ثانيا
 

٤٠٢  

يف حمل نصب على احلال من الضمري يف ) حصرت(أن تكون مجلة   )ه (
أو جاءوكم قد حصرت صدورهم، بدليل : ، أي) قد(بإضمار ) جاءوا(

  .)١(بالنصب والتنوين) حصرةً: (قراءة من قرأ
جاءوكم حصرت، إنْ : جواب شرط مقدر تقديره) حصرت(أن تكون   )و (

القاهر اجلرجاين، مث ضعفه لعدم الداللة  ونسبه السمني احلليب إىل عبد
  .)٢(عليه

قد بلله القطر، وقول : بلله القطر، تقديره: بأنّ قوله: وردوا شواهدهم الشعرية -٢
مقدرة يف البيتني، ) قد(قد غذا، فـ : غذا والزق مآلن، تقديره كذلك: اآلخر

  .)٣(ويعد هذا من الضرورات الشعرية واملقدر كامللفوظ به،
  :وردوا قياسهم مبا يأيت

: إنّ كل ما جاز أن يكون صفةً للنكرة، جاز أن يكون حاالً للمعرفة، مثل: قوهلم -١
: مررت برجلٍ قائم، ومررت بالرجل قائما، قولٌ فاسد، ألنه إمنا جاز أن يقع حنو

خبالف الفعل املاضي، فإنه ال  قائم، وقاعد حاالً، ألنّ اسم الفاعل يراد به احلال،
وأما ما ذكروه من املعىن ((: يراد به احلال، فلم جيز أن يقع حاالً، قال ابن يعيش

ففاسد، واألمر فيه بالعكس، فإنّ كل ما جيوز أن يكون حاالً جيوز أن يكون صفةً 
للنكرة، وليس كل ما يكون صفةً للنكرة جيوز أن يكون حاالً، أال ترى أنّ الفعل 

هذا رجلٌُ سيكتب، أو سيضرب، وال : ستقبل جيوز أن يكون صفة للنكرة حنوامل
جيوز أن يكون حاالً، فضاحك وحنوه إمنا وقع حاالً ألنه اسم فاعل، واسم الفاعل 
قد يكون للحال، وليس كذلك الفعل املاضي، وال الفعل املستقبل، فال يكون كل 

))واحد منهما حاالً
)٤(.  

ضي جيوز أن يقوم مقام املستقبل، وإذا جاز أن يكون كذلك جاز إنّ املا: أنّ قوهلم -٢

                               
 ١/٤٢٠الكشاف ) ١(
 ٢/٤١١الدر املصون ) ٢(
 ٢/٦٧، وشرح املفصل البن يعيش ١/٢٥٧اإلنصاف ) ٣(
 ٣٩٠ -  ٣٨٩التبيني : ، وينظر٢/٦٧شرح املفصل ) ٤(



  )قد(اخلالف يف وقوع املاضي املثبت حاالً بدون : فعال األ: ثانيا
 

٤٠٣  

  :أن يقوم مقام احلال، فقد رد عليه بأمرين
  أنّ املاضي إذا قام مقام املستقبل يف بعض املواضع، فهو على خالف   ) أ(

 ) 9 8 7 6 5 4 (: األصل، وجاز بدليل دلّ عليه، كقوله تعاىل
يما عداه، على أنه ليس من ؛ فال جيوز ف) يقول(أي ، ]١١٠:املائدة[

الضرورة إذا أقيم املاضي مقام املستقبل، أن يقام مقام احلال؛ ألنّ 
املستقبل فعل، كما أنّ املاضي فعل، فجنس الفعلية مشتمل عليهما، وأما 
احلال فهي اسم، وليس من الضرورة إذا أقيم الفعل مقام الفعل أن يقام 

  .)١(مقام االسم
ىل الوجود منتظر الوقوع، فكان لقرب وقوعه كالواقع أنّ املستقبل مار إ  ) ب(

يف احلال، ويدلّ على ذلك أنك توقع اسم الفاعل املضارع حىت تعطف 
) يغضب(فعطف . الطائر الذباب فيغضب زيد: عليه املضارع كقوهلم

، وليس كذلك املاضي؛ إذ ال ينتظر ) يطري(على الطائر ملا كان أصله 
  .)٢(عود عينه

أنه على مذهب البصريني يف منع الفعل ) أول املوضوع(فواضح من نصه  أما ابن عادل
تقرب املاضي إىل احلال، وأنه ال ) قد(وصرح أنّ . أن يكون حاالً) بدون قد(املاضي املثبت 
هو اختيار . ليقرب املاضي إىل احلال، وصرح كذلك مبخالفته الكوفيني) قد(بد من إضمار 

  . واهللا أعلم. له وجاهته

  

                               
 ٣٩٠، والتبيني ١/٢٥٨اإلنصاف ) ١(
 ٣٨٧التبيني : ينظر) ٢(



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  
  
  
  

  الحروف: ثالثا
 



  )بسم اهللا الرمحن الرحيم(تعلق الباء يف : روف احل: ثالثًا
 

٤٠٥  

  )بسم اهللا الرحمن الرحيم(تعلق الباء في 

  8 عند إعرابه قولهقال ابن عادل، 
  ]١:الفاحتة[ )!     " # $ (  

 يكون   أن    حيتمل   املضمر  هذا: مبضمر، فنقول متعلق وجمرور، والباء جار: )اهللا بسم((( 
ا، فهذه         متقدما    يكون    أن    التقديرين؛ فيجوز         وعلى  ،  فعالً   يكون    امسا، وأن       أقسام    ومتأخر 

  :أربعة
  .اهللا سمب أبدأ: فعالً؛ فكقولك متقدما، وكان كان إذا أما

  .اهللا سمب ابتدائي: امسا؛ فكقولك متقدما، وكان كان وإن
  .أبدأ اهللا بسم: فعالً؛ فكقولك متأخرا، وكان كان وإن
  .ابتدائي اهللا بسم: امسا؛ فكقولك متأخرا، وكان كان وإن

 إضمار   بل :  يقول    أن    لقائل  :  وأقول    (( :  إىل أن قال      .    )) ؟ التأخري    أم التقدمي ىلأو وأيهما
 عن   إخبارا      هذا    شيء، كان      كل   ابتداء      اهللا    بسم :  الكالم     تقدير  :  قلنا   إذا   ؛ ألناأوىل االسم
 واليقله،  مل قائل، أو قاله الكائنات، سواء جلميع احلوادث، وخمالفًا جلميع ذاته يف مبدأ كونه
))أوىل االحتمال هذا أنّ شك

)١(.  

  

# $ (البسملة  تبدأ  " حبرف الباء، وهو حرف جرٍ؛ والنحويون يوجبون يف  )!  
). اسم املفعول(، أو )اسم الفاعل(، أو معناه كـ)قام(اجلار وارور أن يتعلق، إما بفعل كـ
  فما احملذوف الذي تعلقت به البسملة؟

                               
 ١١٩ -  ١/١١٨اللباب يف علوم الكتاب ) ١(



  )بسم اهللا الرمحن الرحيم(تعلق الباء يف : روف احل: ثالثًا
 

٤٠٦  

  :يف هذه املسألة مذهبان
البصريني، أنّ اجلار وارور متعلق باسم يقدر مبتدأ، واجلار                          مذهب   :  املذهب األول

التقدير              لباء متعلقة بالكون                        :  وارور خربه، و اهللا فا ئن باسم  ابتدائي بسم اهللا، أي كا
  .)١(واالستقرار

ابتدأت أو      :  مذهب الكوفيني؛ أنّ اجلار وارور متعلق بفعلٍ، تقديره                      :  املذهب الثاين 
  .)٢(ور يف موضع نصبٍ باحملذوفأبدأ، فاجلار وار

  :األدلة واملناقشة
املسائل اخلالفية ال               ليست   املسألة من  ، وإن كانت خالفًا بني البصريني              كبرية هذه 

والكوفيني، ألنّ أغلب من حتدث عنها، حكم جبواز الرأيني، وذكر االحتماالت مث اختار                               
حات يف الواقع، كانت ألسباب؛ أحدها دون أن حيتج هلا بأدلة قوية ملزمة، بل أغلب الترجي

  .بيانية أو كالمية
 فيه   املضمر    جماز    ومن  (( ):  على التقدمي والتأخري        ( قال أبو عبيدة على مذهب البصريني   

 كل   أولُ     اهللا  بسم أو. اهللا بسم هذا: جمازه ضمري ، ففيه)اِهللا بِسمِ(: قال إظهاره عن استغناًء
))ذلك وحنو شيء

)٣(.  
زي، موض              الرا ل الفخر  ئزة على املذهبني، ومستدالً على                    وقا الحتماالت اجلا حا ا

 املضمر    هذا    فنقول    مبضمر   متعلقة   ) الرحيم     الرمحن     اهللا بسم( من لباءا((: ورودمها يف القرآن
 يكون   وأن     متقدما    يكون    أن    فيجوز    التقديرين      وعلى    فعالً   يكون    وأن    امسا يكون أن حيتمل
 إذا    وأما     اهللا    باسم   أبدأ     فكقولك    فعال   وكان     قدما مت   كان    إذا     اأم    أربعة   أقسام فهذه متأخرا

 فعالً   وكان     متأخرا     كان    إذا     وأما     اهللا    باسم   الكالم     ابتداء      فكقولك امسا وكان متقدما كان
 وجيب    ابتدائي      اهللا    باسم   فكقولك    امسا    وكان     متأخرا     كان    إذا    وأما أبدا اهللا باسم فكقولك
 أما    القرآن      يف   وارد      كالمها    فنقول  التأخري أم أوىل التقدمي أنّ األول شيئني عن هنااه البحث

                               
 ٧-١/٦التبيان يف إعراب القرآن : ينظر) ١(
 ١/٧التبيان يف إعراب القرآن : ينظر) ٢(
 ١٧جماز القرآن ) ٣(



  )بسم اهللا الرمحن الرحيم(تعلق الباء يف : روف احل: ثالثًا
 

٤٠٧  

d (: فكقوله التقدمي  c  b   a ( ]٤١: هود[ ،  فكقوله   التأخري     اوأم  : )   L  K

 M( ]١: العلق[((
)١(.  

                 جعله حمتمالً    )  اجلصاص   (   الرازي       بكر   اأب  وما ذكره الفخر آنفًا هو املشهور، ولكن
 اخلرب    هذا    اهللا، فحذف       بسم   أبدأ   :  معناه    كان    خربا الضمري كان إذا((: للخرب أو األمر، قال

 أمرا    كان    ذكره، وإذا          عن   عنه، مغنية     منبئة   املشاهدة      مبتدئ، فاحلال    القارئ وأضمر؛ ألنّ
))واحد وجه على املعنيني من واحد لكل اهللا، واحتماله بسم ابدءوا: معناه كان

)٢(.  
: اخلرب، إىل الزجاج، قال            ونسب القرطيب القول باحتمال األمر، إىل الفراء، واحتمال           

 بسم   أ ابد  :  والتقدير    ؟  األمر     معىن   على  دخلت عليه، هل الباء دخول معىن يف أيضا اختلفوا((
بتدأت    :  والتقدير    ؟  اخلرب    معىن   على   أو  .  اهللا   لثاين      فلل   األول    :  اهللا، قوالن        بسم   ا ء، وا  را

))للزجاج
)٣(.  

 أنه على داللة السورة ةتالو نسق ويف((: أنّ املضمر فعل أمر، وقال) اجلصاص(ورجح 
: قوله معىن يف اخلطاب ابتداء إياك، كذلك قولوا: ومعناه. )نعبد إياك(: تعاىل قوله أمر، وهو

 نزل ما أول أنّب  عباس ابن عنويؤيد ما ذهب إليه اجلصاص؛ احلديث املروي ). اهللا بسم(
: قال مث، الرجيم نالشيطا من العليم السميع باهللا ستعيذأ: حممد يا قل: قال>  على جربيل

)))خلق الذي ربك باسم اقرأ الرحيم الرمحن اهللا بسم: (قل
)٤(.  
 ابتداء     اهللا    بسم   الكالم     تقدير  (( :  ورجح الفخر الرازي مذهب البصريني، ألنه إذا كان 

ا    كان    شيء   كل  ا      هذ ر خبا ته     يف   مبدأ    كونه    عن   إ ا حلوادث       جلميع   ذ لقًا     ا  جلميع   وخا
))الكائنات

)٥(.  
  .رين مالوا إىل مذهب الكوفيني، ولذا كثر االحتجاج لهوأكثر املتأخ 

ئل                                 ، ألنّ قا وشدد اخلضري فرأى أنّ مذهب الكوفيني هو املتعني، وال يصح غريه

                               
 ١/٨٩تفسري الرازي ) ١(
 ١/٥) حيمالقول يف بسم اهللا الرمحن الر(أحكام القرآن للجصاص باب ) ٢(
 ١/٧٠تفسري القرطيب ) ٣(
 ١/٨١، واللباب يف علوم الكتاب ١/٥٩تفسري الرازي : ، وينظر١/٥أحكام القرآن ) ٤(
  ١/٩٠تفسري الرازي ) ٥(
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، ومل يطلب شيئًا يف                      ملاضي على حقيقته ا لبسملة مل خيرب عن شيٍء صدر منه حىت يصح  ا
اهر، بل خمرب عما هو       املستقبل حىت يصح األمر، مع أنّ األمر الشخص نفسه خالف الظ                      

ملتبس به من البدء بالبسملة أول فعله الشارع فيه أو منشئ للتربك ذا اللفظ، فال يناسبه إال 
  .)١(املضارع

  :)٢(وجوهومن رجح مذهب الكوفيني، مث رجح تأخري الفعل، رجحه ل
 ذات بال    والسابق      غريه    على   سابقا   وجوده      فيكون    لذاته     الوجود     قدمي تعاىل ألنّ اهللا -١

  .الذكر يف السبق يستحق
È (8  لقول اهللا -٢  Ç   Æ( ]8  وقوله   ،  ] ٣:  احلديد )   ²  ±     °  ¯

´   .]٤: الروم[ )³ 
  .التعظيم يف أدخل الذكر يف التقدمي أنّ -٣
3 ( قال أنه -٤  يكون   أن    فوجب    االسم    عن   متأخر    الفعل    هناافه، ]٥: الفاحتة[ )2 

  .دئأبت اهللا باسم التقدير فيكون كذلك اهللا بسم قوله يف
 اهللا باسم االستعانة وجوب رؤية إىل فعله رؤية من انتقل فكأنه أوالً الفعل أضمر من -٥

 نزل   مث   باهللا    االستعانة    وجوب رأى فكأنه ثانيا الفعل أضمر مث، اهللا باسم: قال ومن
  .نفسه أحوال إىل منه

باسم الالت، باسم العزى،          :  ألنّ املشركني كانوا يبدؤون بأمساء آهلتهم فيقولون                      -٦
فوجب أن يقصد املوحد معىن اختصاص اسم اهللا عز وجل باالبتداء، وذلك بتقدميه  

3 ( وتأخري الفعل، كما يف قوله c   ( :  ، ويف قوله]٥: الفاحتة[ )2   b   a

d ( ]وأما تقدمي الفعل يف قوله    ، ]٤١: هود  : )   O  N  M  L  K (   ]  العلق :
  .)٣(األمر بالقراءة أهمفقدم الفعل ألنه هنا أوقع ألا أول سورة نزلت فكان ، ]١

                               
 ١١ - ١/١٠حاشية اخلضري ) ١(
 ١/٩٠تفسري الرازي ) ٢(
 ١/٢٢الكشاف ) ٣(
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3   ( :  وذكر الزخمشري أنّ تقدمي االسم يف مثل                -٧ . ) ١( ، إلرادة االختصاص          ) 2 
بسم اهللا : وأما الزخمشري فاختار تقديره آخرا، فقال((: وانتقده أبو حيان يف هذا قال

))وليس كما زعميوجب االختصاص،  عندهأقرأ أو أتلو ألنّ التقدمي 
وقال خالد  . )٢(

 متعلقة   الباء   )الرحيم الرمحن اهللا بسم(((: رنا بني نظرة النحوي والبيايناألزهري مقا
 عند   هتمام  االو البيانيني عند احلصر إلفادة مؤخرا ريقد، افتتح تقديره حمذوف بفعل

))النحويني
  .ويبدو أنّ أبا حيان ال يرى رأي هؤالء وال هؤالء. )٣(

من النحويني ما ذهب إليه أبو عبيدة من  ومن اآلراء اليت القت معارضةً شديدةً من كثريٍ
، باهللا هو إمنا )اهللا بسم(((: ألن املقصود االستعانة باهللا ال بامسه، قال) بسم اهللا(يف  سمزيادة ا

  :لبيد بعينه، قال الشيء هو الشيء اسم ألنّ
))اعتذَر فقد كامالً حوالً يبك ومن  عليكما السالمِ اسم ثُم الَحولِ إلَى

)٤(.  
 معىن   يف   اختلف  (( :  ومن الذين قالوا بزيادا كذلك، قطرب، واألخفش، قال القرطيب         

 زيدت  :  األخفش     وقال   .  وتعظيمه    تعاىل    ذكره     إلجالل     زيدت   :  قطرب فقال )اسم( زيادة
)) باهللا  :  الكالم     أصل   ألنّ  التربك،  قصد إىل القسم حكم من بذكرها ليخرج

ومن هؤالء     .  ) ٥( 
أما . إنّ العرب تزيد يف كالمها أمساًء، وأفعاالً: قال بعض أهل العلم((: أيضا، ابن فارس، قال

لكنه ملا   ) اهللا  ( إمنا أردنا       )بسم اهللا(: فاالسم يف قولنا: قالوا. فاالسم، والوجه، واملثل: األمساء
))أشبه القسم زيد فيه االسم

)٦(.  
 عن   ينبئ   عباس    ناب    من   التأويل      وهذا((: بقوله) اسم(ورد الطربي على من قال بزيادة 

 أقرأ  ):  الرحيم     الرمحن     اهللا    بسم : ( قراءته      مفتتحا   القائل     بقول    يراد     أنه    من   -  قلنا  ما صحة
 ويوضح    -  العلَى    وصفاته    احلسىن    اهللا، بأمسائه        بتسمية   القراءة       وذكره، وأفتتح          اهللا    بتسمية 

لِ الرحيم الرمحن باهللا: قائله من ذلك معىن أن زعم من قول فسادالعباد أنّ يء، معش كلِّ أو 
                               

 ٨٠٠مغين اللبيب : ، وينظر ١/٢٢الكشاف ) ١(
 ١/١٢٧البحر احمليط ) ٢(
 ٦٦موصل الطالب ) ٣(
 ١٩جماز القرآن ) ٤(
 ١/٧٠تفسري القرطيب ) ٥(
 ٣٣٩الصاحيب ) ٦(



  )بسم اهللا الرمحن الرحيم(تعلق الباء يف : روف احل: ثالثًا
 

٤١٠  

 وصفاته، كالذي       عظمته   عن   باخلرب    اهللا، ال      بتسمية أمورِهم فواتح عند يبتدئوا أن أُمروا مناإ
 وكذلك   .  أفعاهلم    واملَشرب، وسائر املَطعم والصيد، وعند الذبائح على التسمية من به أمروا
))وكتبهم ئلهمرسا اهللا، وصدور ترتيل تالوة افتتاح عند تسميته من به أمروا الذي

)١(.  
 هذا   خفاءُ    دعا    وقد  (( :  يف بسم اهللا، قال        اسم وانتقد ابن جين أبا عبيدة للقول بزيادة               

 شطن  دمج    وأدمج      أي  )    املواضع     هذه  ( يف وذات ذي زيادة إىل ذهبوا أن إىل أقواما املوضع
 قال (   وكذلك. املوضع هذا إدراك عن دعب ذلك وإمنا. حسان آل وصبحهم النيب آل وإليكم

  :لبِيد قول يف) عبيدة أبو
  اعتذر فقد كامالً حوالً يبك ومن   عليكما السالم اسم مث احلول إىل

 زيادة     واعتقد     باهللا    هو   إمنا  : اهللا بسم قولنا يف قال وكذلك. عليكما السالم مث): قال كأنه( 
))) اسم(

)٢(.  
 اهللا   بسم   قوله   من   واملراد وأقول((: وضعف الفخر الرازي، كذلك رأي أيب عبيدة، قال

 يتناول إمنا األمر فهذا باالبتداء أمرنا ملا ألنا ضعيف )٣(ةعبيد أيب وكالم اهللا ببسم ابدءوا قوله
 واملراد      اهللا    بذكر    ابدأ     املراد      يكون    أن    فوجب    وقولنا  لفظنا هو الفعل وذلك أفعالنا من فعالً
 ذكره    فكذلك    الذوات       أشرف    ىل تعا   اهللا    ذات أنّ كما أنه فيه فالفائدة وأيضا اهللا ببسم ابدأ

 أن وجب سواه ما كل على سابق الوجود يف أنه فكما األمساء أشرف وامسه األذكار أشرف
))األمساء كل على سابقا امسه يكون وأن األذكار كل على سابقًا ذكره يكون

)٤(.  
وقيل الباء     :  وذكر اخلضري قوالً مل ينسبه ألحد، بل ساقه على صفة التمريض، قال                       

ء تقديرا ال حمالً ألنّ اإلعراب احمللي للمبنيات وال ضرر يف                               زائدة     ، فاسم مرفوع باالبتدا
اجتماع إعرابني على الكلمة الختالفهما باللفظ والتقدير، واخلرب حمذوف؛ اسم أو فعل،                                 

اسم اهللا مبدوء به، أو أبدأ به بداءة قوية أي حبسن نية وإخالص، واحلرف الزائد               : والتقدير

                               
 ١/٧٤تفسري الطربي ) ١(
 ٣/٢٩اخلصائص ) ٢(
ويبدوا أنه خطأ مطبعي ألنّ كل الردود وجهت أليب عبيدة، وألن ابن عادل نقل ) أبو عبيد(يف الكتاب املطبوع ) ٣(

 .الرأي إىل أيب عبيدة، ونقد ابن جين له كما مرعن تفسري الرازي مسندا فيها هذا 
 ١/٩١تفسري الرازي ) ٤(
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  .)١(وكيد، وإال كان عبثًا من العربيدل على الت
بعد أن استعرض أربعة احتماالت لرأيي                  -أول املوضوع        -من نصه    وابن عادل      

البصريني والكوفيني، رجح تبعا للفخر الرازي مذهب البصريني، وأضمر االسم مؤخرا ألنه        
)) أوىل     االحتمال  هذا أنّ شك وال((: ، وقالشيء كل ابتداء اهللا بسم: قدره

وعلل ذلك     .  ) ٢( 
 جلميع   ذاته     يف   مبدأ    كونه    عن   إخبارا      هذا    كان  ،  شيء   كل   ابتداء      اهللا    بسم :  قلنا   بأنا إذا     

وال شك أنّ هذا قد يكون         .  يقله    مل قائل، أو قاله الكائنات، سواء جلميع احلوادث، وخمالفًا
ا لو كان يقال مرة واحدة لغرض التوحيد، ولكن الغرض من التسمية غري هذا فهو                                   جيد
يتكرر عند كل عمل ولذا اختار أكثر املعربني قول الكوفيني ألن الفعل يدل على التجدد                                

  .واالستمرار، وأما االسم فيدل على الثبات

  :الترجيح
  :املختار عند كثري من املعربني، مذهب الكوفيني، وهو املترجح لألسباب اآلتية  

تتكرر كل وقت       أنّ التسمية أمر تعبدي مأمورون به عند كل عمل، واألعمال                         -١
) بسم اهللا   : ( أال ترى أنك تقول    ((: فناسبها الفعل ألنه يدل على التكرار، قال الفراء

))من مأكل أو مشرب أو ذبيحة: عند ابتداء كل فعل تأخذ فيه
)٣(.  

 تاليا   افتتح مث) الرحيم الرمحن اهللا بسم: (قال إذا لقائل((: وقال الطربي موضحا ذلك
 بسم: (قوله معىن عن السورة، ينبئ تالوةَ) الرحيم الرمحن اهللا بسم( إتباعه سورةً، أن

. الرحيم     الرمحن     اهللا    بسم   أقرأ   :  بذلك    مريد    أنه    به   ومفهوم   )  الرحيم     الرمحن     اهللا  
 عن   أفعاله، ينبئ       وسائر    قعوده     عند   أو    للقيام    وضه   عند )  اهللا    بسم: (قوله وكذلك

 باسم اهللا، وأقعد باسم ، أقوم)اهللا بسم( بقيله أراد ، وأنه)اهللا بسم( بقوله مراده معىن
))األفعال سائر وكذلك. اهللا

)٤(.  

                               
 ١/١٠حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل ) ١(
 ١١٩ -  ١/١١٨اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
  ١/٢معاين القرآن ) ٣(
 ١/٧٢تفسري الطربي ) ٤(
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مناسبة الفعل مؤخرا؛ مناسبا ملا بدئ بالبسملة، ألنّ يف تأخريه اهتماما بامسه تعاىل،              -٢
 فعال   البسملة    يف   تقديره     البيان     ألهل    وفاقًا    واملختار((: قال السيوطي، وليفيد احلصر

 األكل     ويف  ،  أقرأ اهللا بسم القراءة أول يف فيقدر له مبدأ هي لتجع ملا مناسبا مؤخرا
 ريب   بامسك  (   النوم     ذكر    يف   قوله   وعليه    أرحتل     اهللا    باسم   السفر    ويف  ،  آكل  اهللا باسم

)))أرفعه وبامسك جنيب وضعت
)١(.  

O   (8 كثرة التصريح باملتعلق فعالً، كما يف قوله  -٣  N  M  L K (   ]  ١: العلق [ ،
  .)٢()) وضعت جنيب وبامسك اللهم أرفعهبامسك ريب((: ويف احلديث

ا واحدا يف كل                                    -٤ ره البصريون مصدرأنّ األفعال تعمل بدون قيد أو شرط، وقد
وميتنع إعمال املصدر حمذوفًا، أو مؤخرا، ألنّ حمله يف غري                          ).  ابتدائي    : ( األحوال     

  .)٣()فلما بلغ معه السعي: (الظرف لتوسعهم فيه على التحقيق حنو
  .واهللا أعلم بالصواب. )٤(دير، هو املشهور يف التفسريأنّ هذا التق -٥

                               
  ٥/١٣٦مهع اهلوامع ) ١(
 .كتاب الدعوات ، ورواه كذلك أمحد ومسلم وأبو داود ، احلديث رواه البخاري يف١/١٠حاشية اخلضري ) ٢(
 ١/١١حاشية اخلضري ) ٣(
 ١٥٨ائتالف النصرة ) ٤(



  حرف أو اسم فعل ؟) يا(هل : روف احل: ثالثًا
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  حرف أو اسم فعل ؟) يا(هل 

  :يف قوله تعاىل )يا(عند إعرابه  قال ابن عادل
) l m n o p q r s t u v ( ]٢١: البقرة[.  
  .الباب أم وهي نداء حرف )يا((( 

Á   ( :  حنو   حتذف    ، وقد   فعل   اسم   أا    بعضهم   وزعم       À    ¿ : يوسف [   ) ¾  
٢٩[((

)١(.  

  :)٢()يا(هناك ثالثة مذاهب حول 
أا حرف وهذا مذهب اجلمهور، وقيل مجهور البصريني وقيل مذهب               : املذهب األول

  .األكثرين
ـ                  :  املذهب الثاين       مبعىن  )  أُف  ( اسم فعل، وهي الناصبة للمنادى، فهي مبعىن أدعو، ك

  .ونسب للكوفيني، وأليب علي الفارسي. أتضجر
  .وهذا قول ابن جين. ا فعل متحملة لضمري مستكنا فيهاأ: املذهب الثالث

  :املناقشة
ـ      ) يا(، واجلمهور أنّ )٣(رأى سيبويه أو  )  أدعو   ( حرف نداء واملنادى بعدها منصوب ب

أدعو    :  واجب احلذف لئال جيمع بني العوض واملعوض، وأصل يا زيد، عنده هو                           )  أنادي   (
ال ولداللة حرف النداء عليه وإفادته فائدته، زيدا، وحذف الفعل حذفًا الزما لكثرة االستعم

( :  قال سيبويه    لفعل املتروك إظهاره قولك                          ( ألمر والنهي على ا يا  :  ومما ينتصب يف غري ا

                               
 ١/٤٠٦اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
،  ٢/١٦٢، وتوضيح املقاصد ١/٣١٢، شرح كافية ابن احلاجب للرضي ٣٤٩،واجلىن الداين  ٢/٢٧٧اخلصائص ) ٢(

، شرح كافية ابن احلاجب ٢٣١واإلرشاد إىل علم اإلعراب  ،٤/٢١٧٩، وارتشاف الضرب ٢/٤٨٠املساعد 
 ٣/٣٢للجامي ، ومهع اهلوامع 

 ٢/١٤٢شرح األمشوين ) ٣(



  حرف أو اسم فعل ؟) يا(هل : روف احل: ثالثًا
 

٤١٤  

حذفوا الفعل لكثرة استعماهلم هذا يف الكالم، وصار يا بدالً . . . . . . اهللا، والنداء كله عبد
، فحذف أريد وصارت يا بدالً منها، ألنك                 اهللا   يا، أريد عبد  : من اللفظ بالفعل، كأنه قال

))يا فالن، علم أنك تريده: إذا قلت
لدخوهلا يف مجيع أبوابه، فهي أعم               )٢(وهي أم الباب. )١(

حروف النداء، والدليل على ذلك أنه يف حال احلذف، ال يقدر إال هي، لكثرة استعماهلا                                   
ومثال احلذف، كما يف قوله           .  إالّ ا   وألنه مع كثرة وقوع النداء يف القرآن مل يقع نداء                         

Á (: تعاىل    À    ¿   .]٢٩: يوسف[ ) ¾  
ء إنشاء، وأدعو أو أنادي خرب، قال ابن                                            واعترض ابن الطراوة على ذلك ألنّ الندا

املقدر إنشاء      )  أدعو   ( سهو منه، بل    .  النداء إنشاء، وأدعو خرب            : وقول ابن الطراوة((: هشام
))وأقسمت )٣()بعت(كـ

عوض حمض من     )  يا ( اعترض ابن مالك على من يقول بأنّ              و . )٤(
ومن زعم أنّ حرف النداء عوض حمض، رد عليه جبواز حذفه،                          (( :  أدعو أو أنادي، قال            

أما أنت ذا      :  ما وكان يف     :  والعرب ال جتمع بني حذف العوض احملض واملعوض منه، حنو                      
) ها اهللا   :  واو القسم يف      و ، ) ها (   ، وحنو   ) ٥( نفر  (

لكيشي أنّ هناك رأيا آخر ملعىن            ويبني ا   .  ) ٦( 
عوض قلنا؛ مبعىن أنه دال عليه، كما أقيم الظرف واحلال    ) يا(قوله ((: العوض واملعوض، قال

مقام اخلرب، ألما يدالن عليه، ولو أظهر اخلرب معهما جلاز، واملمنوع أن يعوض حرف                                  
))حبرف مث جيمع بينهما كما ذُكر يف اإلبدال

)٧(.  
، وقد نسب هذا )٨(ه حبرف النداء لسده مسد الفعل، وارتضاه الرضيوأجاز املربد نصب

                               
 ٢/١٨٢، وينظر باب النداء يف ١/٢٩١الكتاب ) ١(
 ١/٢٣١، والبحر احمليط ٣٤٩، واجلىن الداين ٢٨٧شرح اللمع يف النحو للباقويل ) ٢(
حني يقول بعت ، هو ال يتكلم عن شيء ماض بل هو ينشئ عقدا ، ومثله عقود  يقصد أنه يف عقود البيع والشراء) ٣(

الزواج ، يقول زوجتك ابنيت فيقول الرجل قبلت ، فيكون حديثًا مقصودا به املستقبل ال املاضي ، بدليل أنه لو 
 .مل يقل الرجل قبلت مل يقع الزواج

 ٤٨٨مغين اللبيب ) ٤(
  )١/٢٩٣لكتاب ا:(يقصد قول العباس بن مرداس) ٥(

 فإن قومي مل تأكلهم الضبع  أبا خراشة أما أنت ذا نفر
 ٣/٣٨٥شرح التسهيل ) ٦(
  ٢٣٢اإلرشاد إىل علم اإلعراب ) ٧(
 ١/٣١٢شرح كافية ابن احلاجب ) ٨(



  حرف أو اسم فعل ؟) يا(هل : روف احل: ثالثًا
 

٤١٥  

، والصحيح     ) ٥( ، واخلضري     ) ٤( ، واألمشوين   )٣(واجلامي )٢(والرضي )١(ابن يعيش: القول للمربد
وانتصابه     اعلم أنك إذا دعوت مضافًا نصبته،               (( :  والصحيح أنّ  املربد موافق لسيبويه، قال              

أدعو    :  بدل من قولك     )  يا ( اهللا، ألنّ       ا عبد ي :  ، وذلك قولك      على الفعل املتروك إظهاره           
))اهللا عبد

ونسب أبو حيان هذا . ومل يذكر هؤالء أنّ له رأيا آخر، واملقتضب أشهر كتبه. )٦(
وأخواا      )  يا(أنّ العامل يف املنادى : )٨(وذكر الواسطي الضرير. )٧(القول أليب علي الفارسي

م وأخرى بغري الم وكل هذا خيتص             وأخواا على اخللف من الفعل، وتعديتهم هلا تارةً بالال
  .بالفعل

  :)٩(وقد ذكر األنباري أنّ للبصريني رأيني
  :)١٠(قامت مقام أدعو فعملت عمله، واستدل على هذا حبجتني) يا(أنّ : الرأي األول 

تمال كاألفعال خبالف سائر احلروف، واإلمالة ال تكون إالّ باالسم ) يا(أنّ : األوىل
  .ا اإلمالة دلّ ذلك على أا قامت مقام الفعلوالفعل، فلما جاز فيه

يا لَزيد، كما يتعلق بالفعل، فلو مل تقم             :  أنها يتعلق ا حرف اجلر يف قولك: الثانية
مقام الفعل مل جيز ذلك؛ ألنّ احلرف ال يتعلق باحلرف، فدلّ ذلك على أا قامت                               

  .مقام الفعل، ولذا ظن بعض النحويني أن فيها ضمريا كالفعل
  :)١١(وزاد أبو البقاء العكربي

                               
 ١/١٢٧شرح املفصل ) ١(
 ١/٣١٢شرح كافية ابن احلاجب ) ٢(
 ١/٣٢٤) الفوائد الضيائية(شرح كافية ابن احلاجب ) ٣(
 ٢/١٤٢ح األمشوين شر) ٤(
 ٢/١٧٠حاشية اخلضري ) ٥(
 ٤/٢٠٢املقتضب ) ٦(
 ٢١٨٠-٤/٢١٧٩ارتشاف الضرب ) ٧(
 ١٤٠شرح اللمع يف النحو ) ٨(
 ١/٣٢٦اإلنصاف ) ٩(
 ٢٣١، واإلرشاد إىل علم اإلعراب ١/٣٢٦اإلنصاف ) ١٠(
 ٤٤٢، والتبيني ١/٣٢٩اللباب يف علل البناء واإلعراب ) ١١(



  حرف أو اسم فعل ؟) يا(هل : روف احل: ثالثًا
 

٤١٦  

أنّ معناها معىن الفعل بل أقوى من حيث إنّ لفظ الفعل عبارة عن الفعل احلقيقي،                         -١
  ).نادى(هي العمل نفسه، وتعبر عنه بـ) يا(اضرب، و: كقولك

  .يا زيد راكبا: أنهم نصبوا ا احلال فقالوا -٢
ـ           ( :  ، قال   ) يا ( وأنكر ابن هشام النصب ب ، وال   ) يعين يا  ( ى ا   وليس نصب املناد      (

))، متحملة لضمري الفاعل، خالفًا لزاعمي ذلك)أدعو(بأخواا أحرفًا، وال ن أمساء لـ
)١(.  

مل تقم مقام أدعو، وأنّ العامل يف االسم املنادى أدعو املقـدر،  ) يا(أنّ : لثايناوالرأي 
صـل يف العمـل   واحتج هؤالء بأنّ األ. والذي عليه األكثرون هو األول: ، قال)يا(دون 

لألفعال، واحلرف ينبه على ذلك الفعل، ال أنه يعمل، أال ترى أنّ أدوات الشرط إذا حذف 
عنها الفعل أعربت بفعل حمذوف دلّ عليه احلرف، فكذلك هنا، إالّ أنّ الفرق بينـهما أنّ  

د على هذا ور. العامل هنا ال يظهر؛ ألنه لو ظهر لصار خربا، واملقصود هنا التنبيه ال اإلخبار
  .)٢(فيها معىن الفعل وزيادة، وهو التنبيه فصارت كالفعل) يا(بأنّ 

منصوب، فإما أن يكون حبرف النداء،       ) يا(واحتج أصحاب املذهب األول بأنّ ما بعد 
وإما أن يكون بفعل مضمر، واألول ضعيف ألنّ األصل يف احلرف أال يعمل، خبالف الفعل          

  .فإنّ أصله العمل
عند مناقشته لناصب  )٣(فقد نسب إىل الكوفيني ومل يذكره األنباريالثاين وأما املذهب 

لناصب املنادى عند الكوفيني، بل ذكر أنّ املنادى عندهم ال فاعل وال مفعول، وقالوا يف                                   
إمنا قلنا ذلك ألنا وجدناه ال معرِب له يصحبه من رافع وال ناصب وال خافض، : احتجاجهم

. ر لئال يشبه املضاف، ومل ينصب لئال يشبه ماال ينصرف               ومل جي   .  ووجدناه مفعول املعىن         
والذين     .  وعلّلوا رفع املنادى املفرد بدون تنوين ليكون بينه وبني ما هو مرفوع برافع فرق                                 

اسم فعل مل يذكروا الكوفيني، ولو كان هذا الرأي ثابتا       ) يا(الفارسي أنّ  ينسبوا إىل أيب عل
ذكروا هذا مل ينسبوه إىل            )٤(هلم يف هذا، وكثري من الذينهلم لذكره بعضهم أنه كان متابعا 

                               
 ٤٨٨مغين اللبيب ) ١(
 ٤٤٣التبيني ) ٢(
 ٤٥، املسألة رقم ٣٢٣/ ١ينظر اإلنصاف ) ٣(
،واملساعد ٤/٢١٧٩، وارتشاف الضرب ١/٢٣١، والبحر احمليط ١/٣١٢شرح كافية ابن احلاجب للرضي ) ٤(



  حرف أو اسم فعل ؟) يا(هل : روف احل: ثالثًا
 

٤١٧  

ونقل عن الكوفيني، ومل         :  وقد نسبه املرادي إىل الكوفيني بصيغة التمريض، قال                    .  الكوفيني
  .)١(ينسبه ألحد

، قالوا إنه ذكر يف         )٤(، واجلامي)٣(، والرضي)٢(ابن يعيش: سبه إىل أيب علي الفارسيون 
اا أمساء أفعال، ويف هذه النسبة شك كبري، ويبدو أن ذلك                          وأخو   )  يا ( بعض كالمه أنّ      

رويد، وبله، وغريها، وميكن استنتاج ضده من       : بأمساء األفعال مثل) يا(مستنتج من تشبيهه 
أمساء وليست حبروف أنّ االسم واحلرف ال  )٥(ويدلك على أنّ هذه الكلم((: كالمه، فقد قال

))لك بنداءيستقل ما كالم إالّ يف نداء وليس ذ
القاهر اجلرجاين من شرح   وقد فهم عبد. )٦(

، ال يصح أن جيعل مبرتلة      رويدا زيدا: إنّ قولك((: حرف، قال) يا(كالم أيب علي السابق أنّ 
واملقصود ما      .  ألنّ هذا ليس بنداء وليس بذاك الواضح                  حرف مع اسم    اهللا يف أنه       يا عبد  

) ) ذكرنا من أنّ الكالم يستقل بواحد من هذا                
حرف،   )  يا ( فواضح هنا أنّ املقصود أنّ           .  ) ٧( 

  .اهللا اسم وعبد
وما عدا ما ذكر مما ميكن ائتالفه من هذه الكلم ((: وقال أبوعلي أيضا يف كالم أوضح  

اهللا، فإنّ احلرف واالسم قد              يا زيد، ويا عبد       :  فمطّرح إالّ احلرف مع االسم يف النداء حنو           
))ائتلف منهما كالم مفيد يف النداء

حرف وليس اسم فعل،       )  يا ( فهذا كالم جلي يف أنّ       . )٨(
إالّ إذا كان له رأي آخر مل نطلع عليه، وعليه كان الواجب على من ذكره، أن يشري إىل هذا 

عند أيب علي حرف، فهم ذلك أيضا ابن الطراوة فقد         ) يا(القاهر أنّ  وكما فهم عبد. الرأي
  .)٩(ل، وملمن، وه: حرف مبرتلة) يا(رد على قوله إن 

                               
 ٣/٣٤، مهع اهلوامع ١/٣٢٥، شرح كافية ابن احلاجب للجامي ١/١٤٤، والدر املصون ٢/٤٨٠

 ٣٤٩اجلىن الداين ) ١(
 ١/١٢٧ل شرح املفص) ٢(
 ١/٣١٢شرح كافية ابن احلاجب ) ٣(
 ١/٣٢٥) الفوائد الضيائية(شرح كافية ابن احلاجب) ٤(
 ، إخل)روبد(، و)بلْه(يقصد ) ٥(
 ١٩١اإليضاح العضدي ) ٦(
 ١/٥٧٤املقتصد يف شرح اإليضاح ) ٧(
 ٥٥اإليضاح العضدي ) ٨(
 ١٦-١٥اإلفصاح ) ٩(



  حرف أو اسم فعل ؟) يا(هل : روف احل: ثالثًا
 

٤١٨  

  :وعلى كل حال فقد رد على هذا املذهب بأمور منها
أنّ أمساء األفعال ال تكون على أقل من حرفني، واهلمزة من أدواة النداء، وميكن أن                -١

إا خالفت أخواا لكثرة االستعمال، كما جوز الترخيم يف النداء لكثرة                            :  يقال  
  .)١(االستعمال

لعدم تقدم ذكره، وال ملتكلم، ألنّ اسم الفعل ال                   أنّ الضمري فيه ال يكون لغائب،            -٢
  .)٢(يضمر فيه ضمري املتكلم

كتفي ا دون املنصوب اسم فعل، لتم من دون املنادى لكونه مجلة، وال) يا(لو كان  -٣
ألنه فضلة، ورد بأنه قد يعرض للجملة ما ال تستقل كالما إال بوجوده، كاجلملة                           

  .)٣(د له من منادىالقسمية والشرطية، والنداء ال ب
اسم فعل لتحملت الضمري، وجلاز إتباعه، كما مسع يف سائر أمساء                     )  يا ( لو كان     -٤

  .)٤(األفعال
نفسها هي العامل الواقع على ) يا(وذلك أنّ ((: ميثله ابن جين، قال واملذهب الثالث

. . ،زيد، وحاهلا يف ذلك حال أدعو وأنادي يف كون كل واحد منهما هو العامل يف املفعول
امسا واحدا، كما ) يا(، أال ترى أنك إمنا تذكر بعد )أدعو(نفسها يف املعىن كـ) يا(و . 

تذكره بعد الفعل املستقل بفاعله إذا كان متعديا إىل مفعول واحد؛ كضربت زيدا، ولقيت 
قامسا، وليس كذلك حرف االستفهام وحرف النهي، وإمنا تدخلهما على اجلمل املستقلة 

يف نفسها وأوغلت يف شبه الفعل تولّت ) يا(فلما قويت . ا قام زيد وهل قام أخوكم: فتقول
))بنفسها العمل

)٥(.  
يا إياك : ورد بأنه كان يلزم اتصال الضمري معها كما يتصل بسائر العوامل، وقد قالوا

  .)٦(إياك، فدلّ على أنّ العامل حمذوف: منفصالً، ومل يقولوا
                               

  ١/٣١٢شرح كافية ابن احلاجب للرضي ) ١(
 ١/٣١٣شرح كافية ابن احلاجب للرضي  )٢(
 ١/٣١٣شرح كافية ابن احلاجب للرضي ) ٣(
 ٣/٣٤مهع اهلوامع ) ٤(
 ٢/٢٧٧اخلصائص ) ٥(
 ٣/٣٤مهع اهلوامع ) ٦(



  حرف أو اسم فعل ؟) يا(هل : روف احل: ثالثًا
 

٤١٩  

ـ         ((: آخر يوافق فيه سيبويه، قالوالبن جين يف اللمع قول  ، ) يا ( وأما النكرة فمنصوبة ب
))أدعو زيدا، أو أنادي زيدا: ، أال ترى أنّ معناهناب عن الفعلألنه 

)١(.  

حرف، فقد قرر ) يا(يف نصه املذكور؛ رأي مجهور البصريني يف أنّ  اختار ابن عادلو
 - عن خمالفته للرأي اآلخر أا اسم فعل  حرف نداء، وأا أم الباب، وعبر) يا(يف البداية أنّ 

وزعم بعضهم، وقد فاته أن يذكر القولني اآلخرين وهو أا : بقوله -املنسوب إىل الكوفيني 
حرف نداء اختيار موفق ألنّ ) يا(واختياره أن . فعل، أو حرف تنبيه أحيانا؛ ومها مهمان

  واهللا أعلم. ربنيحرف نداء يكاد يكون هو الرأي السائد عند املع) يا(كون 

                               
 ١٦٩اللمع يف العربية ) ١(



  ترتيبا؟) الواو(هل يقتضي العطف بـ: روف احل: ثالثًا
 

٤٢٠  

  ترتيبا؟) الواو(هل يقتضي العطف بـ

  8يف قوله  )وخلق(عند إعرابه قال ابن عادل 

 )   ,    +  *  )   .]١: النساء[ )!  "  #  $  %  &  '  )  
 قول   على   ترتيبا    تقتضي   واملعنى، وال    اإلعرابِ يف املشتركة من عاطفَةٌ، وهي: والواو(( 

))الكوفيني من فةلطائ خالفًااجلمهور، 
)١(.  

 مراعاةُ     ذلك   على قبله الذي والقائل تعاىل اهللا رمحه الزخمشري محل وإنما((: أيضا قالو
 إىل   حاجة    وال    خلقنا   قبل   -  بالزوج    عنها املعرب وهي - حواء خلق الوجودي؛ ألنّ الترتيب
))الصحيح على ترتيبا تقتضي ال الواو ألنذلك، 

)٢(.  

  :ن حيث الداللة على الترتيب أو عدمه ثالثة مذاهبالعاطفة م الواويف 
، وهذا    ) ٣( أنّ الواو ال تقتضي ترتيبا وال معية، بل هي للجمع املطلق                   :  املذهب األول       

 )٧( ، وغريمها وقيل هو رأي مجهور النحويني               ) ٦( ، والزجاجي      ) ٥( ، وتابعه املربد   )٤(قول سيبويه
ال تدل على ) الواو(((: أبو البقاء العكربيوقال . )٩(، ومجاهري أهل األدب)٨(وحمققي األصول

))تدل عليه: وقالت شرذمة. على الترتيب عند اجلمهور
)١٠(.  

                               
  ١/٢٠٠اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٩/٢٧،  ٧/٥٤٧،  ٥/٣٧٣، ٥/٢٠٣: ، وينظر٦/١٤٠اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٤٦٤مغين اللبيب : املطلق غري سديد ألنه قيد ، وإمنا هي للجمع ال بقيد: يرى ابن هشام أن قول) ٣(
 ٤/٢١٦، ١/٤٣٦الكتاب ) ٤(
 ١/١٠املقتضب ) ٥(
 ٤٧حروف املعاين والصفات ) ٦(
 ١٨٨اجلىن الداين ) ٧(
 ٣١٩اإلرشاد إىل علم اإلعراب ) ٨(
 ١/٦٣اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ) ٩(
 ١/٤١٧اللباب يف علل البناء واإلعراب ) ١٠(



  ترتيبا؟) الواو(هل يقتضي العطف بـ: روف احل: ثالثًا
 

٤٢١  

أنّ الواو تقتضي الترتيب، وهو قول قطرب، وأيب عبيدة، وثعلب،                            :  املذهب الثاين      
، ونسبه ابن عقيل       ) ١( وهشام، وأيب عمر الزاهد، والربعي، وأيب جعفر الدينوري، والشافعي              

  .)٢(للكوفيني
، وإىل   )٣(إجياب إفادا الترتيب حيث يستحيل اجلمع، ونسب إىل الفراء: القول الثالث

  .)٤(هشام، وأيب جعفر الدينوري

  :األدلة واملناقشة
ببعض األمور      ) ٦( حروف العطف، لكثرة استعماهلا، واختصاصها               ) ٥( تعد الواو أم باب   

وال تفيد    .  فرد واجلمع على اجلمع       اليت تنفرد ا أم الباب عادة، وهي تعطف املفرد على امل             
الترتيب وال املعية، ألنه قد يكون الثاين يف العمل قبل األول تارة ومعه أخرى، فالذي قبله                        

¦ (8 مثل قوله    ¥   ¤    £   ¢ فالركوع ، ]٤٣:آل عمران[ )�  ¡  
ا، اختصم زيد وعمرو، فاالختصام ال يصح إالّ من اثنني مع          : قبل السجود، والذي معه مثل

,  -  .   (8 ومنه قوله    + *     )   (   '  &  %   $      #   "  !

: ، ويرى ابن كيسان أا تقتضي املعية حقيقة ويف غريها جماز، قال                       ] ١٢٧:البقرة[ )/  
هي للمعية حقيقة واستعماهلا يف غريها جماز؛ ألا ملا احتملت هذه الوجوه، ومل يكن فيها           ((

أحواهلا أن يكون الكالم على اجلمع يف كل حال حىت                     أكثر من مجع األشياء، كان أغلب          
))يكون يف الكالم ما يدل على التفرق

: وفصل ابن مالك يف احتماالت داللتها على املعية. )٧(
وتنفرد الواو بكون متبعها يف احلكم حمتمالً للمعية برجحان، وللتأخر بكثرة، ولتقدم  ((: املعية

                               
 ٣١٩، واإلرشاد إىل علم اإلعراب ٢/٤٤٤، واملساعد ٤٦٤، ومغين اللبيب ١٨٨اجلىن الداين ) ١(
 ٣/١٨٦شرح ابن عقيل ) ٢(
 ١٨٩، واجلىن الداين ١/٦٣اآلمدي - اإلحكام يف أصول األحكام) ٣(
 ١٨٩، اجلىن الداين ٤/١٩٨١ارتشاف الضرب ) ٤(
 ٤٧٣املباين رصف ) ٥(
 .، أا ختتص بأحد وعشرين حكما٣/٥٥٧:، وذكر خالد األزهري يف التصريح١٩٠اجلىن الداين : ينظر) ٦(
 ١٩٠اجلىن الداين ) ٧(



  ترتيبا؟) الواو(هل يقتضي العطف بـ: روف احل: ثالثًا
 

٤٢٢  

))بقلة
إنّ الواو حمتملة : النحويني جعلت بعضهم يقولوهذه االحتماالت اليت رآها بعض . )١(

على ذلك أنّ      يب أو املعية، ولكن ابن كيسان بىن            وحتتاج إىل مرجح لكي تدل على الترت              
وعكس الرضي     .  ) ٢( األصل يف الواو أن تدل على املعية وتدل على التقدمي أو التأخري بدليل                 

. جماز وهي يف أصل الوضع للترتيب          استعمال الواو فيما ال ترتيب فيه   : فقال لقائل أن يقول
وهذا الذي ذكره خمالف            (( :  وعلّق أبو حيان على االحتماالت اليت ذكرها ابن مالك بقوله           

) ملذهب سيبويه وغريه       (
وهذا كالم خمالف لقول الناس،             (( :  وكذلك ابن عقيل، قائالً         .  ) ٣( 

))فسيبويه وأكثر النحويني على أا حمتملة للمعاين الثالثة
)٤(.  

ينبغي اإلشارة إليه أنّ هناك خلطًا، وعدم حترٍ يف نسبة اآلراء إىل أصحاا، فقد                والذي
نسبوا إىل ثعلب القول باقتضاء الواو للترتيب وما يف جمالسه عكس ذلك، ومل يذكروا أنّ له      

مبعىن التقدمي على زيد،         قام زيد وعمرو، فإن شئت كان عمرو              : إذا قلت((: رأيا آخر، قال
)) مبعىن التأخري، وإن شئت كان قيامهما معا     وإن شئت كان

وهذا يتفق مع قول سيبويه         .  ) ٥( 
مررت برجلٍ ومحارٍ قبل، فالواو أشركت بينهما يف الباء فجريا                 : وذلك قولك((: حيث قال

عليه، ومل جتعل للرجل مرتلة بتقدميك إياه يكون ا أوىل من احلمار، أي ما مررت ما،                                  
: ه بدأ بشيء قبل شيء، وال بشيء مع شيء، ألنه جيوز أن تقول           وليس يف هذا دليل على أن

مررت بزيد وعمرو واملبدوء به يف املرور عمرو، وجيوز أن يكون زيدا، وجيوز أن يكون                                         
))املرور وقع عليهما يف حالة واحدة

)٦(.  
ونسب قوم إىل الفراء أنّ الواو مرتبة، وال يصح ((: وقد فطن ابن مالك لذلك حني قال

))ذلك
فأما الواو فإن شئت جعلت اآلخر هو األول، ((: فإنه قال يف معاين سورة األعراف. )٧(

                               
 ٣/٣٤٧شرح التسهيل ) ١(
 ٥/٢٢٤مهع اهلوامع ) ٢(
 ١٩٠اجلىن الداين :، وينظر٤/١٩٨١ارتشاف الضرب ) ٣(
 ٢/٤٤٤املساعد ) ٤(
 ٢/٣٨٦جمالس ثعلب ) ٥(
 ٤٣٨-١/٤٣٧الكتاب ) ٦(
 ٣/٣٥٠شرح التسهيل ) ٧(



  ترتيبا؟ )الواو(هل يقتضي العطف بـ: روف احل: ثالثًا
 

٤٢٣  

))اهللا وزيدا، فأيهما كان هو املبتدأ بالزيارة زرت عبد: األول، واألول اآلخر، فإذا قلت
)١( ،

وقد نسب املالقي . وهذا نصه، وهو موافق لكالم سيبويه وغريه من البصريني والكوفيني
وعند الكوفيني أا تعطي الترتيب كالفاء عند ((: ىل الكوفيني حيث قالالقول بالترتيب إ

))البصريني
وال خيفى عدم الدقة يف هذه النسبة، ونفى ابن مالك هذه التهمة عن أئمة . )٢(

وزعم بعض أهل الكوفة أنّ الواو للترتيب، وليس مبصيب؛ ملا تقدم من ((: الكوفيني بقوله
))ء من هذا القول؛ ولكنه مقولوأئمة الكوفيني برآ. الدالئل

)٣(.  
، القول بالترتيب إىل هشام وأيب جعفر الدينوري، وبعضهم نسب )٤(ونسب بعضهم

إنّ الواو هلا ((: ولكن قال هشام والدينوري((: إليهما التفصيل، وقد ذكر ذلك املرادي مث قال
زيدا وعمرا، إذا  معىن اجتماع، فال تبايل بأيهما بدأت، اختصم زيد وعمرو، ورأيت: معنيان

ومعىن افتراق، بأن خيتلف الزمان، فاملتقدم يف الزمان يتقدم يف اللفظ وال . احتد زمان رؤيتهما
))..))وعن الفراء أا للترتيب حيث يستحيل اجلمع: جيوز أن يتقدم املتأخر، مث قال املرادي

)٥(.  
))..))اجلمع

)٥(.  
والكوفيني أنّ الواو ال وأمجع النحويون واللغويون من البصريني ((: وملا قال السريايف

))توجب تقدم ما تقدم لفظه
وقد علم ((: قال املرادي. أنكر عليه كثري من النحويني ذلك. )٦(

من إمجاع النحاة بصريهم وكوفيهم  )٧(بذلك أنّ ما ذكره السريايف، والفارسي، والسهيلي
))على أنّ الواو ال ترتب غري صحيح

غري صحيح، ((: وقال مثل ذلك أبو حيان مث قال. )٨(
))لوجود اخلالف يف ذلك

وهذا اإلنكار يف حمله لقدم هذه اخلالفات، وألنّ إدعاء اإلمجاع . )٩(

                               
 ١/٣٩٦معاين القرآن ) ١(
 ٤٧٤رصف املباين ) ٢(
 ١/٥٣٩شرح الكافية الشافية ) ٣(
 ٥/٢٢٤كالسيوطي يف مهع اهلوامع ) ٤(
 ١٨٨اجلىن الداين ) ٥(
 ٢/٣٣٠شرح كتاب سيبويه ) ٦(
 ٢٦٦نتائج الفكر ) ٧(
 ١٨٩اجلىن الداين ) ٨(
 ٢/٤٤٤، وابن عقيل يف املساعد ٤/١٩٨٢ارتشاف الضرب ) ٩(



  ترتيبا؟) الواو(هل يقتضي العطف بـ: روف احل: ثالثًا
 

٤٢٤  

  .اإلمجاع يستدعي استقصاء اآلراء مجيعا

  :بأمورواحتج أصحاب املذهب األول 
8 جاء زيد وعمرو؛ مرتبة كما يقولون ملا جاء قوله                    :  لو كانت الواو يف مثل          -١

)2   1     0   /   .   -   , مع قوله تعاىل  ]٥٨: البقرة[ ) +  
d  c   b  a (يف آية أخرى    `   _   ^   ] ( 

  .)١(والقصة واحدة ]١٦١: األعراف[
الترتيب، كقولك             -٢ تضارب زيد وعمرو، واشترك زيد               :  استعماهلا حيث ال يتصور 

مثالً،  )  تضارب   ( وعمرو، فلو كانت الواو للترتيب ما حسن ذلك، ألنّ الفعل                        
االثنني        اك  لوقت         يقتضي اشتر املال بني زيد       :  ويف قوهلم    .   يف الضرب يف نفس ا

الترتيب، وعد ابن هشام هذا من                               وعمرو، وجلست بني زيد وعمرو ال يتصور 
  .)٢(أقوى األدلة على عدم إفادة الواو للترتيب

جاء زيد وعمرو، كاذبا عند جميئهما معا، أو                 :  لو كان كما يقولون، لعد من قال             -٣
  .)٣(مل يقل به أحدتقدم املتأخر، وهذا 

رأيت زيدا وعمرا بعده، تكريرا، ورأيت زيدا وعمرا                           :  كان يلزم أن يكون قولك           -٤
  .)٤(قبله؛ تناقضا ومل يقل ذا أحد

الترتيب، ملا حسن االستفسار عن تقدم أحدمها، وتأخر                               -٥ لو كانت الواو تقتضي 
  .)٥(اآلخر، لكونه مفهوما من ظاهر العطف

                               
   ٣١٩، واإلرشاد إىل علم اإلعراب ٣٠٣، وأسرار العربية  ١/٦٣اآلمدي - اإلحكام يف أصول األحكام: ينظر) ١(
  ٣١٩، واإلرشاد إىل علم اإلعراب  ٣٦٦مغين اللبيب ) ٢(
  ١/٦٣اآلمدي - اإلحكام يف أصول األحكام: ينظر) ٣(
  ٣١٩اب اإلرشاد إىل علم اإلعر) ٤(
  ١/٦٣اآلمدي - اإلحكام يف أصول األحكام: ينظر) ٥(



  ترتيبا؟) الواو(هل يقتضي العطف بـ: روف احل: ثالثًا
 

٤٢٥  

بأيهما   :  حني أرادوا السعي بني الصفا واملروة               >ألوا النيب س شروي أنّ الصحابة  -٦
X    (7 8 ، يقصد قوله ))ابدؤوا مبا بدأ اهللا به: ((نبدأ؟ فقال   W   V    U

  Y(  ]ولو كانت الواو للترتيب ملا اشتبه على أهل اللغة]١٥٨: البقرة ،)١(.  
ن احلروف ما يفيده       أنّ اجلمع املطلق معقول، فال بد له من حرف يفيده، وليس مث م -٧

  .)٢()الواو(سوى الواو باإلمجاع، فتعين أن يكون هو 
الشك أنّ الواو أصل حروف العطف، وقال كثري من أهل اللغة أا أم الباب وعللوا        -٨

ذلك بأا ال تدلّ على أكثر من االشتراك، وأما غريها من احلروف فتدل على                                
وف العطف مركبة، واملفرد أصل االشتراك وعلى معىن زائد، فهي مفردة وسائر حر

  .)٣(املركب
إذا : للترتيب لدخلت يف جواب الشرط كالفاء؛ وال حيسن أن يقال) الواو(لو كانت  -٩

  .)٤(فأعطه درمها: دخل زيد الدار وأعطه درمها؛ كما حيسن أن يقال
ما شاء اهللا وشئت، ألا تعين مشاركة هللا             :  على من قال له       > قد أنكر الرسول        - ١٠

، ولو كانت      ) ما شاء اهللا مث شئت (: ن ذلك يف املشيئة، وأرشده إىل أن يقولتعاىل ع
  .)٥(الواو تفيد الترتيب ما كان هلذا التوجيه معىن ألنّ مث ترتب أيضا

ما شئت، وإمنا ذكر        :  وللفراء تعليل خمتلف، فهو يقول إنّ قصد املتكلم أن يقول                    
 ما :  قولك    مبرتلة   - أعلم واهللا - املعىن ألن((: مشيئة اهللا تربكًا، فقدم مشيئة اهللا، قال

 مقدم هللا تعظيم )اهللا شاء ما(: ، وقولهالثاين قصد باملشيئة يقصد وشئت؛ إمنا اهللا شاء
))وأعتقتك اهللا أعتقك قد: لعبدك تقول األفاعيل؛ كما قبل

 وإمنا   (( :  وقال كذلك     .  ) ٦(
 شئت، وكما     ما   تريد    تن أ و   وشئت   اهللا    شاءَ   ما :  تقول    له، كما    إعظاما     باهللا    بدئ

                               
 ٣٢٠اإلرشاد إىل علم اإلعراب ) ١(
 ١/٦٤اآلمدي - اإلحكام يف أصول األحكام: ينظر) ٢(
 ٣٠٢أسرار العربية ) ٣(
 ١/٤١٨، واملساعد  ١/٦٤اإلحكام يف أصول األحكام : ينظر) ٤(
  ١/٥٨، وتفسري ابن كثري  ٨/١٢٣تفسري القرطيب ) ٥(
 ١/٤٤٥معاين القرآن ) ٦(



  ترتيبا؟) الواو(هل يقتضي العطف بـ: روف احل: ثالثًا
 

٤٢٦  

))وأعتقتك اهللا أَعتقك قد: لعبدك تقول
ولو كان األمر كما ظنه الفراء هل كان            . )١(

  .، بتقدمي امسهألعنه وهم يعظمون اهللا ، >سينهاهم الرسول 
  :للترتيب يف املعىن واحلكم؛ بأمور) الواو(على اقتضاء  واحتج أصحاب املذهب الثاين

i   (8 بقوله  -١   h   g   f  e( ]فإنه مقتضٍ  ،]٧٧: احلج
  .)٢(للترتيب

Z    (   عندما نزلت      ش للصحابة      > قول الرسول       -٢   Y   X   W   V    U  ( 
، ولوال أنّ الواو للترتيب، ملا               )) ابدؤوا مبا بدأ اهللا به     : ((مب نبدأ؟ قال، ]١٥٨: البقرة[

  .)٣(كان كذلك
رسوله فقد   من أطاع اهللا و       :  وقال     > ما روي أنّ واحدا قام بني يدي رسول اهللا                     -٣

: بئس خطيب القوم أنت، قل         :  > اهتدى، ومن عصامها فقد غوى، فقال الرسول          
ومن عصى اهللا ورسوله فقد غوى، فلو كانت الواو ملطلق اجلمع، مل يكن مث فرق                          

  .)٤(بني الكالمني
: كيف تأمرنا بالعمرة قبل احلج؟ واهللا تعاىل يقول                     ك روي أنه قيل البن عباس            -٤

 ) ¥   ¤   £ أما تقرءون الوصية قبل الدين مث             :  فقال  ،  ] ١٩٦:  ة البقر  [   )   ¢  
  .)٥(تبدءون بالدين، فلوال فهمهم الترتيب منها ملا اعترضوا عليه

  :، يقول)عبد بين احلسحاس(مسع سحيم الرياحي  طأنّ عمر  -٥
  )٦(كفى الشيب واإلسالم للمرء ناهيا  عمرية ودع إن جتهزت غازيا

الترتيب،              لو قدمت اإلسالم على الشيب         :  فقال له   ألجزتك، فدل ذلك على 

                               
 ٢/٢٥٨معاين القرآن ) ١(
 ١/٦٥اإلحكام يف أصول األحكام : ينظر) ٢(
 ١/٦٥اإلحكام يف أصول األحكام : ينظر) ٣(
 ٣٢٠، واإلرشاد إىل علم اإلعراب ٦٦- ١/٦٥اإلحكام يف أصول األحكام : ينظر) ٤(
 ٣٢٠عراب ، اإلرشاد إىل علم اإل٨/٩٣شرح املفصل البن يعيش : ينظر) ٥(
، اإلنصاف ١٤٤،وأسرار العربية ٢/٤٨٨، واخلصائص ١/١٤١، وسر صناعة اإلعراب ٤/٢٢٥الكتاب ) ٦(

 ١٤٥، مغين اللبيب ١/١٦٨



  ترتيبا؟) الواو(هل يقتضي العطف بـ: روف احل: ثالثًا
 

٤٢٧  

  .)١(وكان عمر من أهل اللسان
أنّ للترتيب مع التعقيب حرفًا وهو الفاء، وله مع التراخي حرفًا وهي مث، ومطلق                                -٦

  .)٢(الترتيب معىن معقول يستحق التعبري عنه حبرف، وما ذلك إال الواو
ا طلقة واحدة، ولو         أنت طالق وطالق وطالق، وقع            : قول الزوج لغري املدخول ا -٧

  .)٣(أنت طالق ثالثًا: للجمع املطلق لوقعت الثالث، كما قال هلا) الواو(كانت 
أنّ الترتيب يف اللفظ يستدعي سببا، والترتيب يف الوجود صاحل له، فوجب احلمل                         -٨

  .)٤(عليه
ال تدل بنفسها على الترتيب ) الواو(ينبين على أساس أنّ  ورد املانعني على هذه احلجج

  :وإمنا تدل عليه إذا دلت؛ لدليل خارجي
 >فترتيب الركوع قبل السجود ال يستفاد من اآلية، وإمنا يستفاد من قول الرسول            -١

، ولو كانت الواو         )) صلوا كما رأيتموين أصلي    : ((مث قال >وفعله، صلى الرسول 
  .)٥(حلث الناس بفعله وقوله >تدل على الترتيب ملا احتاج الرسول 

أنّ الترتيب  >ابدؤوا مبا بدأ اهللا به، فالترتيب مستفاد من خرب الرسول : >وأما قوله  -٢
احملتمل يف اآلية، هو مقصود من اهللا تعاىل، ولو كانت الواو تدل على الترتيب ما 

  .)٦(سألوا عن هذا أصالً، واكتفوا مبا فهموه من اآلية ومل يسألوا
، فليس فيه دليل ))ىقل ومن عصى اهللا ورسوله فقد غو((: >وأما قول الرسول  -٣

على الترتيب، وإمنا يقدم اإلنسان يف كالمه األكثر أمهية واهللا سبحانه وتعاىل هو 
  .)٧(األعظم فكان ينبغي على اخلطيب إفراده وتقدميه بالذكر مث العطف عليه

                               
 ٣٢١- ٣٢٠، واإلرشاد إىل علم اإلعراب  ١/٦٦اإلحكام يف أصول األحكام : ينظر) ١(
 ٣٢١واإلرشاد إىل علم اإلعراب ) ٢(
 ٣٢١واإلرشاد إىل علم اإلعراب ) ٣(
 ١/٦٦اإلحكام يف أصول األحكام : ينظر) ٤(
 ١/٦٦اإلحكام يف أصول األحكام ) ٥(
  ١/٦٦اإلحكام يف أصول األحكام ) ٦(
  ١/٦٦اإلحكام يف أصول األحكام ) ٧(



  ترتيبا؟) الواو(هل يقتضي العطف بـ: روف احل: ثالثًا
 

٤٢٨  

فمبين على قصد التعظيم بتقدمي ذكر األعظم، ال على قصد  ،طوأما قول عمر  -٤
  .)١(الترتيب

فلم يكن إنكارهم ألمره بتقدمي العمرة على  كلصحابة مع ابن عباس وأما قصة ا -٥
احلج، كون اآلية مقتضية لترتيب العمرة بعد احلج، بل ألا مقتضية للجمع املطلق، 
وأمره بالترتيب خمالف ملقتضى اآلية، كيف وإنّ فهمهم لترتيب العمرة على احلج 

ولو كان ذلك الترتيب . القرآنمن اآلية معارض مبا فهمه ابن عباس، وهو ترمجان 
من مقتضيات اللسان العريب ما اختلف ابن عباس مع الصحابة وقد كانوا مجيعا من 

  .)٢(فصحاء العرب
وأما حكم الطالق فهو ممنوع على أصل من يعتقد أنّ الواو للجمع املطلق، فال  -٦

  .)٣(يصلح هذا حجة على من مل يعتقده
يعين  - وأما اآلخرون ((: قال العكربي ولضعف هذه احلجج، ويسر الرد عليها،

فتمسكوا بِشبه، ال داللة فيها على الترتيب من جهة الواو فأضربنا  - أصحاب املذهب الثاين 
))عن ذكرها لوضوح اجلواب عنها

)٤(.  
وباجلملة فالكالم يف هذه ((: وخالف اآلمدي ما قاله العكربي يف هذه املسألة، قال

))األرجح هو األول يف النفساملسألة متجاذب؛ وإن كان 
  .، يقصد عدم الترتيب)٥(

؛ أنّ الواو للترتيب حيث يستحيل اجلمع، فقد مثّلوا له بقوله وأما املذهب الثالث
 8)   i  h  g  f  e( ]فإنه يستحيل اجلمع بني ، ]٧٧: حلجا

قال الفراء يف تفسري هذه . )٦(الركوع والسجود فيجب أن تكون الواو للترتيب فحسب
))فأمروا أن تكون صالم بركوع قبل السجودكان الناس يسجدون بال ركوع، ((: اآلية

)٧(.  

                               
 ١/٦٦اإلحكام يف أصول األحكام ) ١(
  ١/٦٦اإلحكام يف أصول األحكام ) ٢(
 ٦٧ - ١/٦٦اإلحكام يف أصول األحكام ) ٣(
 ١/٤١٨اب يف علل البناء واإلعراب اللب) ٤(
 ١/٦٧اإلحكام يف أصول األحكام ) ٥(
 ١/٦٣اآلمدي  –اإلحكام يف أصول األحكام ) ٦(



  ترتيبا؟) الواو(هل يقتضي العطف بـ: روف احل: ثالثًا
 

٤٢٩  

))السجود
)١(.  

إنّ الواو ال تقتضي الترتيب، : فإذا ضممنا هذا النص إىل النص السابق الذي يقول فيه
زرت : فأما الواو فإن شئت جعلت اآلخر هو األول، واألول اآلخر، فإذا قلت((: وهو قوله

))فأيهما كان هو املبتدأ بالزيارة اهللا وزيدا، عبد
أقول رمبا فهم بعضهم من اجلمع بني . )٢(

النصني أنّ الفراء يقول بعدم إفادة الواو للترتيب إالّ إذا كان هناك سبب موجب كما يف 
ولكن قال ((: وأما هشام والدينوري فقد أوضح املرادي رأيهما بوضوح، قال. اآلية املذكورة

، اختصم زيد فال تبايل بأيهما بدأتمعىن اجتماع، : الواو هلا معنيان إنّ: هشام والدينوري
ومعىن افتراق، بأن خيتلف الزمان، . وعمرو، ورأيت زيدا وعمرا، إذا احتد زمان رؤيتهما

))وال جيوز أن يتقدم املتأخرفاملتقدم يف الزمان يتقدم يف اللفظ 
ويلحظ هنا أنّ هذا . )٣(

كن معرفته من اللفظ نفسه، وإمنا من أمور خارجية، وإذا كان التحديد يف الزمان مما ال مي
إنّ الواو تدلّ على الترتيب أو عدمه، وال وجود يف احلقيقة : ذلك كذلك مل يبق إالّ أنّ يقال

للرأي الثالث ألنّ األمثلة اليت استدلوا ا قد حتكم ا أمور خارجية تقتضي الترتيب وهذا 
مذهب هشام وقطرب وثعلب والزاهد ((: قال ابن عقيل. ولماال مينعه أصحاب املذهب األ

فاملتقدم لفظًا هو املتقدم يف الزمان، وممتنع . وغريهم أا تقتضي الترتيب عند اختالف الزمان
))والصواب خالفه. عندهم تقدمي املؤخر

)٤(.  

  :الترجيح
نّ الواو     مييل الباحث إىل ترجيح مذهب سيبويه ومن وافقه، وهو املذهب األول، يف أ                  

  :ال تقتضي ترتيبا وال معية؛ لألسباب التاليةالعاطفة 
  .أنه اختيار مجهور البصريني بل مجهور النحويني واألصوليني -١

                               
 ٢/٢٣١معاين الفراء ) ١(
 ١/٣٩٦معاين القرآن ) ٢(
 ١٨٨اجلىن الداين ) ٣(
  ٢/٤٤٤املساعد ) ٤(



  ترتيبا؟) الواو(هل يقتضي العطف بـ: روف احل: ثالثًا
 

٤٣٠  

إنّ  :  أنّ حججهم ملزمة ملعارضيهم، وال تلزمهم حجج املعارضني، ألم يقولون                        -٢
ردات   الواو ال تقتضي الترتيب، فإذا عطفت مفردات أو مجالً مرتبة فقد عطفت مف         

ومجالً غري مرتبة يف أمثلة أخرى، أما إذا اقتضت عدم الترتيب فإنّ ذلك حجة على          
  .القائلني بوجوبه ال على ايزين له

ملعية فقد                               - ٣ و ا الترتيب أ اجلمع، وأما  الّ مطلق  تقتضي إ و بأصل وضعها ال  لوا نّ ا أ
أو   خارجية كالتقدمي بسبب األمهية أو االهتمام ألي سبب                   ) ١( حيصالن مبرجحات  

  .واهللا أعلم بالصواب. اجتهاد من املتكلم نفسه: مراعاة للترتيب الزماين أو املكاين، أي

                               
 . والتأخري يف الترتيب مع الواو يف القرآن، فقد تكلم السهيلي بإسهاب عن حكم التقدمي٢٦٦نتائج الفكر: ينظر) ١(



  لغري الترتيب؟) ثُم(هل تأيت : روف احل: ثالثًا
 

٤٣١  

  لغير الترتيب؟) ثُم(هل تأتي 

  :يف قوله تعاىل )مث(عند إعرابه  قال ابن عادل
)   É        È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾( ]٢٩: البقرة[.  
 على   هو   وإمنا   ،  هاهنا    للترتيب    ليس   ) ثُم ( :  لهقو   أن    الصحيح    وهو    الثالث     واجلواب    (( 

ةجل    قول مثل على، النعم تعديد جِهدفعت    مث ،  العظيمة    النعم    أعطيتك    قد   أليس  :  لغريه    الر 
))أعلم واهللا، هنا ها فكذا تقدم قد الذكر يف أخره ما بعض ولعلّ، عنك اخلُصوم

)١(.  
، )   قست   مث : ( فقال  ،  واملُهلة     يبالترت     يتقتض   اليت    ) مث (   ـب   أتى    مل :  قيل   فإن  (( : وقال

 اآلية     رؤية     مع   قاسيةً   تزل    مل   وقلوم   ،  التعقيب    تقتضي   ال   والبعدية    )  ذَلك بعد من: (وقال
 ابتداء     فجعل   ذلك    بعد   من :  فقال    الغاية     البتداء      اليت    ) من (   ـب   أتى    أنه: فاجلواب؟ وبعدها
))املهلة لتازف، اآليات رؤية عقيب املقصود

)٢(.  

التشريك يف احلكم، والترتيب، واملهلة، ويف            : )٣(حرف عطف يقتضي ثالثة أمور )مث(
  :)٤(وفيه ثالثة مذاهبوالذي يتناوله هذا االختيار؛ الترتيب، . كل منها خالف

، واألخفش، وقطرب،          ) ٥( أا مبرتلة الواو ال ترتب، وهذا قول الفراء                   : املذهب األول
  .للكوفيني )٦(ونسبه املالقي

حرف عطف يشرك يف احلكم ويفيد الترتيب مبهلة، وما أوهم خالف                : ايناملذهب الث
، ) ١( وعليه كثري من املتأخرين، كالسريايف             .  واجلمهور     ) ٧( ذلك تأولوه، وهذا قول سيبويه             

  .)٣(، وأيب حيان)٢(واألنباري
                               

 ١/٤٩١اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٢/١٨٤اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ١٥٨مغين اللبيب ) ٣(
 ١١/٣٩، خزانة األدب ١٥٨، مغين اللبيب ٤٠٦) مث(، اجلىن الداين ٢٤٨رصف املباين ) ٤(
 ٢/٣٣٤شرح كتاب سيبويه للسريايف ) ٥(
 ٢٥٠رصف املباين ) ٦(
  ٢/٣٣٣، وشرح كتاب سيبويه للسريايف ١/٤٣٨الكتاب ) ٧(



  لغري الترتيب؟) ثُم(هل تأيت : روف احل: ثالثًا
 

٤٣٢  

، ) ٤( أنها تقع موقع الفاء، وهذا مذهب لبعضهم، واختاره ابن مالك                          :  املذهب الثالث 
  .)٥(وقال به ابن هشام. الفراء أيضا ونسب إىل

  :األدلة واملناقشة
وأما املهلة فزعم        (( :  ) ٦( تنسب بعض كتب النحو الرأي األول للفراء، قال ابن هشام      

، فإن   ) ٧( معاين القرآن      :  فإن كانوا أخذوا ذلك من كتابه              .    )) إخل. . . الفراء أا قد تتخلف
) الفاء   ( مثل  )  مث ( كالمه على أنه يرى أنّ          الباحث يرى أنه ال يقول بذلك صراحة بل يدلّ         

 وقوله  (( :  تدل على الترتيب، مث نراه بعد ذلك يؤول ما خالف ذلك كالبصريني متاما، قال                             
 ) G   F   E (   ]   ة لبقر »   (   قوله   على   مبردود      ليس   ] ٥١: ا    ª( 
 خربا )  مث (   جتعل   أن  :  آخر   وجه وفيه. األول فعلهم على مردود اختذوا؛ هذا مث ]١٥٣:النساء[
 األول؛ من        الفعل    قبل   مضى   قد   بعدها    ي الذ    والفعلُ )مث(ـب العرب تستأنِف وقد. ستأنفام

 على   عطفا )  مث (   ماالً؛ فتكون       ذلك    قبل   أعطيتك    مث   ألفًا  أعطيتك قد: للرجل تقول أن ذلك
))إخل. . أمس زرتك أىن أخبِرك اليوم، مث زرتك أىن أخربك: قال املخرب؛ كأنه خرب

)٨(.  
 فإذا. اآلخر واألول األول هو اآلخر جعلت شئت إن فإنك الواو فأما((: وقال يف موضع آخر

 اهللا عبد زرت: قلت بالزيارة، وإذا املبتدأ هو كان شئت يهماأزيدا، فو اهللا عبد زرت: قلت
 مردودا يكون أن باآلخر تريد أن ، إالاآلخر قبل األول كان فزيدا اهللا عبد زرت زيدا، أو مث

                               
 ٢/٣٣٠شرح كتاب سيبويه ) ١(
 ٣٠٤أسرار العربية ) ٢(
 ٤/١٩٨٨ارتشاف الضرب ) ٣(
 ٢/١٢٥، وتوضيح املقاصد ٣/٣٥٤شرح التسهيل البن مالك ) ٤(
 ١٦٠مغين اللبيب ) ٥(
 ١٦٠مغين اللبيب ) ٦(
 ٤١٥ - ٢/٤١٤، ١/٣٨٦القرآن بدليل ما نقلوه وهو يف الكتاب واضح أن بعضهم قد أخذه من معاين ) ٧(
 ٤١٥، ٢/٤١٤: ، وينظر١/٣٩٦معاين القرآن ) ٨(



  لغري الترتيب؟) ثُم(هل تأيت : روف احل: ثالثًا
 

٤٣٣  

))أوال فتجعله ملخربا خرب على
، ) اليت فيها الترتيب (وواضح من كالمه العطف باملفردات . )١(

  .اليت قد ال تتوافق مع الترتيب الزمين بل هي مرتبة حسب املخرب) األخبار(وبني اجلمل 
ومن مقارنته بني الواو وبني الفاء ومث؛ نعرف أنه يفرق بينها وأنّ رأيه ال خيتلف عن رأي                              

أنّ الفراء      وعلى كل حالٍ فقد ذكروا           .  ؤول عدم الترتيب بأنه ترتيب أخبار              البصريني، وي      
  :)٣(منهاعدم الترتيب، )٢(اليت ظاهرها استدل ببعض النصوص

  .]٦: الزمر[ )!  "  #  $   %  &  '  )   (8 قوله  -١
̄  °  ±   (8 قوله  -٢   .]١١: األعراف[ )®  
̈  z      }  |     {  ~  �  ¡  ¢       £   (8 قوله  -٣   §   ¦  ¥  ¤

°    ̄     ®  ¬  «  ª  © (  ]٩ - ٧: السجدة[. 
̀  a   (8 قوله  -٤   _  ̂   ]  \   [  Z  Y  X( 

 ].١٥٤ – ١٥٣: األنعام[
  :قول أيب نواس -٥

  )٤(قبله، مث قبل ذلك جده  قل ملن ساد مث ساد أبوه
يب وغريهم؛ قد استشهدوا ببيت أ           ) ٥( والغريب العجيب أنّ بعض املعربني من النحويني      

  :نواس السابق وتناقشوا يف تفسري معناه، وهو غري صاحل لذلك، لسببني
أنه أليب نواس وهو شاعر مولّد، وقد نصوا على عدم االحتجاج أو االستشهاد   ) أ(

                               
 ١/٣٩٦معاين القرآن ) ١(
، وشرح كافية ابن احلاجب للرضي ٣/٣٥٤شرح التسهيل البن مالك : ينظر يف تأويل هذه النصوص مثال) ٢(

 ٦١٧ - ٦٠٩بيب للدماميين ، وشرح مغين الل١٦٠ – ١٥٩، ومغين اللبيب ٤/٤١٤
 ١٥٩مغين اللبيب ) ٣(
، وشرح الكافية ٤٠٧، واجلىن الداين ١٥٩، هكذا يف ديوانه وأما يف كتب النحو مثل املغين ٤٩٣ديوان أيب نواس ) ٤(

  :٤/٤١٤الكافية للرضي 
 مث قد ساد قبل ذلك جده  إنّ من ساد مث ساد أبوه

، والبغدادي يف )١٨٥(، رقم الشاهد  ١٥٩ام يف املغين ، وابن هش ٤/٤١٤من هؤالء الرضي يف شرح الكافية ) ٥(
 )٨٩٠(، رقم الشاهد١١/٣٧اخلزانة 



  لغري الترتيب؟) ثُم(هل تأيت : روف احل: ثالثًا
 

٤٣٤  

 )١( بأشعار املولدين كبشار وأيب نواس ويرهم، وواضح أنّ بعضهم ساقه حجةً                           
  .ودليالً، ال كما يقولون لالستئناس

بط البيت، وما يف كتب النحو خيالف ما يف ديوانه، مما                     أم اختلفوا يف ض        ) ب(
جيعله غري صاحل لالستشهاد حىت لو كان للنابغة أو طرفة، ألنه يكون عندئذ غري                      

  .ملزم للطرف اآلخر، ويقدح يف صحته، وقد ينسب خلطأ الراوي
فذهب الكوفيون إىل عدم الترتيب، واحتجوا بقول                    (( :  والدليل على ذلك قول املالقي         

)) شاعر ال  
: قال البغدادي       .  ، مث أورد البيت، فهنا تصريح بأم احتجوا به على البصريني                       ) ٢( 

))وهذا البيت من شعرٍ مولّد ال يوثق به، وأوله مغير اشتهر به((
ومع ذلك ضمه يف كتابه        .  ) ٣( 

  .مع شواهد اجلاهليني واإلسالميني، وأعطاه رقما
لتراخي باملفردات، أما اجلمل فللترتيب                للترتيب مع ا    ) مث(وخص الكيشي العطف بـ 

i   h   (     8املتراخي يف اإلخبار ا ال يف وقوعها، واستدل لذلك بقوله     g   f   e

 m   l   k   j (   ] وهذا أحد      .  ، مع تقدمي االهتداء على التوبة وما تبعه                 ] ٨٢: طه
  .)٤(خترجيات البصريني لبعض الشواهد ال أنه تبع للقاعدة

وقيل إا قد      :  توجب الثاين بعد األول مبهلة؛ ومثّل له، مث قال             ) مثّ( وذكر اآلمدي أنّ 
[   (8  كقوله) الواو(ترد مبعىن    \   [  Z   Y   X   W   V(  ]  ٤٦:  يونس [ ،

ومل يعقب على هذا القول، وكأنه يعده               .  ) ٥( الستحالة كونه شاهدا بعد أن مل يكن شاهدا       
خربا  )  مث ( أن جتعل  : وفيه وجه آخر((: ثل هذه اآليةوقد قال الفراء يف م. استثناًء من القاعدة

ـ . مستأنفًا والفعل الذي بعدها قد مضى قبل الفعل األول؛ من                     ) مث ( وقد تستأنف العرب ب
عطفًا على   )  مث ( قد أعطيتك ألفًا مث أعطيتك قبل ذلك ماالً، فتكون         : للرجل: ذلك أن تقول

                               
والدليل على ذلك وضعهم له يف كتب الشاهد الشعرية وإعطائه رقما تسلسليا ، وإن أشار بعضهم بعد ذلك أنه ) ١(

 )٨٩٠(، رقم الشاهد١١/٣٧زانة والبغدادي يف اخل: ينظر مثالً. لالستئناس ، بعد أن احتج به وبىن عليه رأيا
 ٢٥٠رصف املباين ) ٢(
 ١١/٤٠خزانة األدب ) ٣(
 ٣٢٢اإلرشاد إىل علم اإلعراب ) ٤(
 ١/٦٧اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ) ٥(
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٤٣٥  

))أين زرتك أمسأخربك أين زرتك اليوم، مث أخربك : خرب؛ كأنه قال
أنّ  :  أحدها ((: وقال. )١(

ورمبا    .  إذا كان هو اآلخر يف املعىن           ) مث(العرب إذا أخربت عن رجل بفعلني ردوا اآلخر بـ
 ما بلغين قد: تقول أن ذلك من. من خرب املتكلم) مث(فيما معناه التقدمي وجيعلون ) ثُم(جعلوا 
 قد :  وتقول   .  املتكلّم    خرب   من   نسق   فهذا  .  أعجب    أمس    صنعت  ما   هذا، مثّ      يومك    صنعت

من   أكثر، فهذا       أمس    أعطيتك    ي الذ    شيئًا، مث    اليوم أعطيتك    ذلك ((
فكل هذا تأويل ملا        .  ) ٢( 

ال تفيد الترتيب، ولو كان كما قالوا ملا أتعب نفسه يف هذه التأويالت اليت                       ) مث(ظاهره أنّ 
أو أا يف بعض األحيان ال تفيده،               تكررت يف كتابه، ولقال من البداية إا ال تفيد الترتيب 

  .والدليل هذه اآليات اليت ساقها
على سبيل ااز، ألنّ       )  الواو    ( يف بعض املواضع مبعىن       )  مث ( وأجاز الدماميين أنّ تكون      

الواو ملطلق اجلمع ومث جلمع مقيد، واملطلق داخل يف املقيد، فثبت أنّ بينهما اتصاالً معنويا،           
وذكر    .  ) ٣( د ااز أن تنقل بأعياا عن أهل اللغة، بل يكتفى بالعالقة           ألنه ال يشترط يف آحا

البغدادي أنّ قول األخفش أنّ مث مبعىن الواو إمنا هو على سبيل ااز ألنه مل يقصد أا دائما         
  .)٤(هكذا بل أحيانا

  :)٥(موضعني) مث(وقد ذكر املالقي أنّ لـ
  .مجلة أن يكون حرف عطف مفرد على مفرد، ومجلة على  ) أ(
أن يكون حرف ابتداء، إما أن يكون حرف ابتداء على االصطالح، أي يكون                       ) ب(

أقول لك اضرب      :  فاألول حنو أن تقول     . بعدها املبتدأ واخلرب، وإما ابتداء كالم
r (8 زيدا مث أنت تترك الضرب، ومنه قوله       q   p   o   n   m  l      

  u   t   s( ]هذا زيد قد خرج مث        :  لك وابتداء الكالم، كقو      ].٦٤:األنعام
ª   (إنك جتلس، ومنه قوله    ©  ¨ : ، مث قال    ] ١٤:  املؤمنون    [  )§  

                               
 ١/٣٩٦معاين القرآن ) ١(
 ٤١٥ - ٢/٤١٤معاين القرآن ) ٢(
 ٦١٦) شرح املزج(شرح مغين اللبيب ) ٣(
 ١١/٤٠خزانة األدب ) ٤(
 ٢٥٠رصف املباين ) ٥(



  لغري الترتيب؟) ثُم(هل تأيت : روف احل: ثالثًا
 

٤٣٦  

)  ¹  ¸   ¶   µ  ´   ³   ²   ±    °   ¯    ® : املؤمنون[ )¬  
ء أا تأيت لالستئناف، ولكن هذا مل                         .  ] ١٦  -  ١٥ وهذا قريب من قول الفرا

ي حرف عطف    وال يصح كوا حرف ابتداء، وإمنا ه     ((: يعجب املرادي، فقال
))تعطف مجلة على مجلة كما تعطف مفردا على مفرد

)١(.  
ما ذكره الفراء من أنّ           (( :  وقد اعترض ابن عصفور على الفراء يف هذا التخريج بقوله                     

امسع مين هذا الذي هو : ترتيب األخبار ال ترتيب الشيء يف نفسه؛ كأنه قال) مث(املقصود بـ
، ليس بشيء   اخلرب اآلخر الذي هو ما صنعت أمس؛               بلغين ما صنعت اليوم مث امسع مين هذا  

))تقتضي تأخر الثاين عن األول مبهلة، وال مهلة بني اإلخبارين) مث(ألنّ 
وأحسب أنّ ابن     . )٢(

مثل البصريني      -عصفور قد فهم أنّ الفراء يعلل لرأيه، وهو يف الواقع كان حياول أنّ يؤول              
راء هنا أقرب للبصريني من العكربي وابن مالك                  والف. ال تفيد الترتيب) مث(ما ظاهره أنّ  -

تفيد الترتيب،     )  مث ( ، ويؤول مثلهم ما خيالف أنّ            ) مث ( مثالً، ألنّ الفراء موافق للبصريني يف               
ومن تأويالته القول أنّ اجلمل قد ال تأيت مرتبة األخبار بل مرتبة الذكر، وأما العكربي وابن       

وقد ((: قد تأيت لغري الترتيب، قال أبو البقاء) مث(أنّ ، فإم يقولون صراحة )٣(مالك ومن تابعه
)). .خبار، ال لترتيب املخرب عنهلترتيب اإل) يعين مث(جاءت 

)٤(.  
  :وأما أصحاب املذهب الثاين

( :  فيمثله سيبويه بقوله     مروران،        ههنا   فاملرور    ،  امرأة      مث   برجل    مررت   :  ذلك    ومن  (
))اجلر يف بينهما وأشركت به مبدوًءا األول مث وجعلت

)٥(.  
 األمر     األول، وأنّ          بعد   الثاين أنّ توجب وهي. الفاء ومنها((: ووضح ذلك املربد، فقال

 أنها إالّ؛ الفاء مثل وثُم. فاملدينة مكة زيدا، فعمرا، ودخلت رأيت: قولك حنو؛ قريب بينهما
ا ضربت: تقول. تراخيا أشدمث زيد املسجد مث البيت ا، وأتيتعمر((

)٦(.  
                               

 ٤٠٩اجلىن الداين ) ١(
 )٨٩٠رقم الشاهد ( ١١/٣٨، خزانة األدب ٤٠٧اجلىن الداين ) ٢(
 ٤/٤١٤مثل الرضي يف شرح كافية ابن احلاجب ) ٣(
 ١/٤٢٢اللباب يف علل البناء واإلعراب ) ٤(
 ٢/٣٣٣، وشرح كتاب سيبويه للسريايف ١/٤٣٨الكتاب ) ٥(
 ١/١٤٨املقتضب ) ٦(
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٤٣٧  

  :حتجوا بأموروقد ا
  .)١(ال تكون إالّ مرتبة) مث(أنّ استقراء كالم العرب يدلّ على أنّ  -١
أنّ كل ما استدل به الكوفيون قابل للتأويل إما حسب النص أو بقول عام أنه من                               -٢

ترتيب األخبار ال ترتيب األحداث، كما مر.  
تشركون    تزعمون أنكم ال: >ورد يف احلديث أنّ بعض اليهود قال ألصحاب النيب  -٣

ال تقولوها،     :(( فقال    > ما شاء اهللا وشئت، فذُكر ذلك للنيب            :  باهللا وأنتم تقولون        
الترتيب ملا             )  مث ( فلو كانت    .  ) ٢( )) وقولوا ما شاء اهللا مث شئت          مثل الواو يف عدم 
  .اهم، مث أرشدهم للصواب

رو،  اختصم زيد مث عم      :  على الترتيب جلاز أن تقع موقع الواو ولقيل) مث(لو مل تدل  -٤
) الواو    ( ختتلف عن   ) مث(اختصم زيد وعمرو، فلما مل جيز هذا علمنا أنّ : كما يقال

  ).الواو(يف أا تدل على الترتيب دون 
فإنه ليس مذهبا باملعىن الدقيق ألنّ الذين قالوا به، مل يقولوا إنّ                           وأما املذهب الثالث،     

، ) الفاء  (بعض النصوص وخاصة القرآن مبعىن دائما، وإمنا أجازوا جميئها يف ) الفاء(مبعىن ) مث(
ال يرد على األخفش، فإنه مل يدع أنّ مث مبعىن الواو دائما، وإمنا يريد : وأقول((: قال البغدادي

)) قد تكون مبعناها يف بعض املواد، وذلك على سبيل ااز   
وقد تقع    (( :  وابن مالك يقول       .  ) ٣( 

))الفاء موقع مث
ويبدو للباحث أنّ السبب أنّ           .  ضارع تفيد التقليل     وال خيفى أنّ قد مع امل. )٤(

وقلّما يوفق التأويل بينها مجيعا، . إفادة الترتيب، والتشريك، واملهلة: يتعلق ا ثالثة أمور) مث(
  .فللتخلص من هذا قال بعضهم ابتداًء إا قد تأيت مبعىن الواو

  :منها واستدلوا ببعض األدلة
j   (8 قوله  -١   i    h   g   f   e  r  q  p  o  n  m   l   k

  ~  }  |   {  z  y  x  w  v  u    t   s

                               
 ٢٥٠باين رصف امل) ١(
 ١١/٣٩خزانة األدب ) ٢(
 ١١/٤٠خزانة األدب ) ٣(
 ٣/٣٥٤شرح التسهيل ) ٤(
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  «   ª   ©  ¨   §   ¦¥   ¤  £  ¢   ¡  - ١٢: املؤمنون[ )�  
ـ ،  ] ١٤ ملا يف معناها من      )  مث ( فكسونا، واقعة موقع         :  فخلقنا، ومن    :  من )  الفاء   ( ف

  .بدهلا يف أول احلج) مث(املهلة، ولذلك جاءت 
  :قول الشاعر -٢

 عمسا ميينهإذا ما عادت عليك مشاهلا  أعطتك يومغد ١(فعدت(  
  :اد اإلياديؤ، كقول أيب د)الفاء(موقع ) مث(كما تقع 

  )٢(جرى يف األنابيب مث اضطرب    كهز الرديين حتت العجاج
  ).الفاء(هنا واقعة موقع ) مث(فـ

األول    ، ففي النص     أنه يرى رأي اجلمهور    فواضح من النصني السابقني؛ أما ابن عادل 
يف اآلية ليست لترتيب األحداث ألن ذلك معارض ملا يف آيات أخرى، وإمنا                 ) مث(أثبت أنّ 

  .هي لترتيب الذكر، وال يشترك يف ترتيب املذكورات أن يتوافق مع األحداث
تقتضي ) مث(ويتجلى رأيه بوضوح يف النص الثاين فهو مع اجلمهور ألنه يقرر أوالً أنّ 

، ) من بعد ذلك    : ( حياول أن يقلل املهلة اليت استبعدها املعترض بقوله الترتيب واملهلة، ولكنه
وقد وفّق يف اختياره هذا حسب             .  البتداء الغاية، فتقرب لذلك            )  من ( فذكر ابن عادل أنّ       

  .رأي الباحث، واهللا أعلم

  :الترجيح
ه كما تفيد الترتيب دليله أقوى، واستقراء العربية يشهد ل) مث(إنّ : ال شك أنّ من يقول

التأويل                                      ذكر املالقي، وال يغض من ذلك ورود بعض النصوص املخالفة يف الظاهر، فإنّ 
: يعيدها للقاعدة العامة، وخاصة القول بترتيب األخبار، والقول باإلرادة، فقد قال ابن القيم

F    ( :  حنو )  مث، والفاء      ( وال يرِد على الترتيب فيهما          ((    E    D   C   B    A( 

                               
 ٤/١٩٨٨، وارتشاف الضرب ٣/٣٥٤، وشرح التسهيل البن مالك ٢/٤٠١اخلصائص ) ١(
 ٣/٣٥٥شرح التسهيل البن مالك ) ٢(
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٤٣٩  

±   (: وحنو ،]٤: األعراف[   °   ¯ : ألنّ املراد باألول          ،  ] ١١:  األعراف     [   ) ®  
))خلقنا أصلكم، وهو آدم: أردنا إهالكهم، وبالثاين

والتأويل أوىل من القول إا قد ترد              . )١(
مبعىن الواو، ألنّ القاعدة النحوية مىت أمكن جعلها واحدة شاملة خالية من االستثناءات كان 

أنّ األصل هو القول املنسوب للبصريني، واملذاهب                     -ر كما م   -ويبدو للباحث      .  أحسن  
كما أسلفنا،   )  مث ( األخرى ما هي إالّ هروب من التأويالت اليت قد تبدو غري مقنعة، ألنّ يف     

التشريك يف احلكم، والترتيب، واملهلة، ونادرا ما حيقق التأويل هذه الثالثة معا،   : ثالثة أمور
  .فال يكون مقنعا

                               
 ٢/١٤٥إرشاد السالك إىل حل ألفية ابن مالك ) ١(
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٤٤٠  

  للمستقبل؛ التأبيد؟) لن(ي هل يقتضي نف

  :يف قوله تعاىل )لن(عند إعرابه  قال ابن عادل
 )  Ö  Õ   ÔÓ  Ò  Ñ  Ð   Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É( 

  .]٢٤ :البقرة[

 يقتضي   وال )لَم(كـ املضارع بصيغة املستقبل، وخيتص نفي معناه فين حرف )لَن(و(( 
هوليس نفي ،أبيدالَ( نفي من مدة أقلَّ الت( ،ه  والألف    من   بدالً    نون   ) َا    هو   ، وال   ) المن   مركَّب 

  :وأنشدوا؛ عبيدة أبو جتزم، منهم قد أا قوم للخليل، وزعم خالفًا؛ )أَنْ الَ(
بِ لَنخاآلنَ ي نم كائجر نم رح  كـم رن وند ابِكاحلَلَ بقَه  

  :النابغة وقال
  بِالصفَد اللَّعن أَبيت أُعرض فَلَن   هذا الثناء فإن تسمع لقائله

))للضرورة فيه سكِّن مما بأنه ذلك تأويل وميكن
)١(.  

 ) ( :  ، قال اخلليل     ) ٢( حرف نفي للمستقبل، باالتفاق          ) لَن ال أنْ، وصلت      :  فهي  ) لن ( وأما    (
كْرِمك زيد،  لن ي: تقول. أوكد، ولكنها )ال(لكثرا يف الكالم، أال ترى أنها تشبِه يف املعىن 

)) كأنه يطْمع يف إكرامه، فنفيت عنه، ووكّدت النفي بلن فكانت أوكد من ال                           :  معناه  
 )٣ ( .

( :  وقال    ) ٤( ،   )) سيفعل:  وهي نفي لقوله    )  لن ( و (( :  وقال سيبويه     : ولن يضرب نفي لقوله      (
))اضرب، ومل أضرب نفي لضربت: سأضرب كما أنّ ال تضرب نفي لقوله

: د وقال املرب   . )٥(
)) اهللا   لن يقوم زيد، ولن يذهب عبد           :  تقول . سيفعل: وهي نفي قولك) لن(((

وقال ابن      .  ) ٦( 

                               
 ١/٤٣٨اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٧٣شرح قطر الندى ) ٢(
 ٤/١٠٣العني ) ٣(
 ٤/٢٢٠الكتاب ) ٤(
 ١/١٣٥الكتاب ) ٥(
 ٢/٦املقتضب ) ٦(
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: سيفعلُ يقول القائل       ) ١( نفي لن يفعلَ   :  فقولك  ،  لن يقوم زيد ولن جيلس        :  تقول  (( :  السراج
عمر و فتقولسيقوم :عمر ولَن يقوم((

ال )  سوف يفعلُ (وف حلرومن هذه ا((: ، وقال أيضا)٢(
وهي إثبات     )  سيفعلُ( يف  )  السني  ( ألا مبرتلة     )  يفعلُ ( وبني   )  سوف ( وز أن تفصل بني      جي 

)) ) لَن يفعلَ  : ( لقوله 
املستقبل على    )  لن ( هذا قول قدماء النحاة ومل خيتلفوا على نفي                  .  ) ٣( 

: وهذه األقوال، أعين التوكيد والتأبيد ونفي ما قرب                        (( :  التأكيد أو التأبيد، قال أبو حيان               
املتأخرين، وإمنا املرجوع يف معاين هذه احلروف وتصرفاا ألئمة العربية املقانع الذين   أقاويل 

)) يرجع إىل أقاويلهم
) لن ( وهذا الذي قاله فيه نظر فقد مر آنفًا أنّ اخلليل يقول بداللة                        .  ) ٤( 

على تأبيد نفي ) لن(ولكن الصحيح أنّ اخلالف الذي جد هو داللة ). ال(على التأكيد دون 
ملستقبل بدليل نسبته إىل الزخمشري، وهو من متأخري النحاة، فقد نسب إليه كثري من                              ا 

نظرية ) لن(و((: النحاة القول بذلك يف كتابه األمنوذج، وما جاء فيه خمالف ملا قالوا، فقد قال
))يف نفي املستقبل، ولكن على التأكيد) ال(

وليس ذلك صحيحا يف كتبه األخرى أيضا             .  ) ٥(
لتأكيد ما تعطيه ال من نفي املستقبل          ن ول  (( : -واألمنوذج اختصار له  -يف املفصل فقد قال 

)) تقول ال أبرح اليوم مكاين فإذا وكدت وشددت قلت لن أبرح اليوم مكاين                         
وقال يف    .  ) ٦( 

 )لن ( يف   كل واحدة منهما نفي للمستقبل، إال أنّ يف أنّ )لن(و )ال(ال فرق بني ((: الكشاف
)))ال(ليس يف تأكيدا وتشديدا 

وهذا عني ما قاله اخلليل، ومل يذكر التأبيد حىت يف اآلية             . )٧(
®  ( 8    اليت كان من املفترض أن يقوله فيها، وهي قوله              ¬   « ª   ©   ¨   §   ¦

تأكيدا النفي الذي تعطيه          :  ؟ قلت  ) لَن ( ما معىن   :  فإن قلت ((: قال، ]١٤٣: األعراف[ )¯
لن أفعل    :  ال أفعل غدا، فإذا أكدت نفيها قلت              :  قول ت .  تنفي املستقبل    ) ال (وذلك أن  )ال(

، ٧٣:  احلج  ،  ) لَن يخلُقُواْ ذُبابا ولَوِ اجتمعوا لَه             ( :  أنّ فعله ينايف حايل، كقوله          :  واملعىن   .  غدا  
                               

 .، والظاهر أن الصحيح ما أثبتنا ألن السياق يقتضيه ))سيفعل : لن يفعل ، يعين ((يف الكتاب املطبوع ) ١(
 ٢/١٤٧األصول يف النحو ) ٢(
 ٢/٢٣٣األصول يف النحو ) ٣(
 ١/٢٤٩يط تفسري البحر احمل) ٤(
 ١٩٠شرح األمنوذج يف النحو ) ٥(
 ٣٠٧املفصل يف علم العربية ) ٦(
 ٤/٤٠١الكشاف ) ٧(
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تأكيد    )   تراين   لَن  ( و .  ، نفي للرؤية فيما يستقبل       ١٠٣:  األنعام    ،  ) الَّ تدرِكُه األبصار         ( :  فقوله 
)) ملنفي مناف لصفاته     وبيان، ألنّ ا       

وإذا كان األمر كما ذكر فكيف نسب إليه القول                   .  ) ١( 
  :إىل أربعة أسباببالتأبيد، واشتهر؟ مرد ذلك يف رأي الباحث 

.  ))ويف بعض النسخ التأييد بدل قوله التأكيد((: أنّ األردبيلي شارح األمنوذج قال: األول
  .الناس وتناقلها بعض) التأبيد(إىل ) دييللتأ(فرمبا صحفت 

يف  -والزخمشري من ااهرين باالعتزال احملامني عنه                      -ما اشتهر عن املعتزلة       :  الثاين   
  ).لن تراين: (إنكارهم لرؤية اهللا تعاىل يف الدنيا واآلخرة وفسروا بذلك قوله تعاىل

أنّ املرجح أنّ كثريا من النحاة نقل بعضهم عن بعض دون أن يكلفوا أنفسهم          : الثالث
األمنوذج، وسهل هذا كون الزخمشري معتزليا واشتهار هذا الرأي عن       : على كتابه االطالع
( :  قال أبو حيان      .  املعتزلة    ابن    ونقل  ابن مالك أنّ الزخمشري خص النفي بالتأبيد،                    ونقل  (

))من نفي املستقبل) ال(لتأكيد ما تعطيه ) لن(عصفور عنه أنه زعم أنّ 
)٢(.  

، )٣(على التأبيد قد يستنتج من بعض تفاسريه لبعض اآليات) لن(أنّ القول بداللة : الرابع
0 (: ، كقوله تعاىل)٣(اآليات  / يف نفي    ) ال ( أخت    ) لَن ( (( : ، قال]٧٣: احلج[  ) . 

هنا الداللة على أن خلق الذباب منهم               اتنفيه نفيا مؤكدا، وتأكيده ه     )لن(املستقبل، إال أن 
́   ( (( : وقال.  ))حمال أن خيلقوا: مستحيل مناف ألحواهلم، كأنه قال : املائدة      [   )   ³ 

S   ( :  قوله (( :  وقوله  .    )) نفي لدخوهلم يف املستقبل على وجه التأكيد املؤيس                ،  ] ٢٢  R

 U  T     W  V (   ]   ة لبقر بلى    ،  ] ٨٠:  ا ا    أي  بد أ بدليل    متسكم   ، )   ¤  £

ويلحظ أنّ املفسرين جممعون على أنّ املنفي يف بعض هذه                   .    )) ] ٨٢ : البقرة   [   ) ¥ 
0 (:  قوله تعاىلاآليات على التأبيد كما يف  / ، فتخصيص الزخمشري ]٧٣: احلج[ ). 

تنظري ليس فيه ذكر                               ملفصل وهو كتاب  كتابه ا يقبل، خاصة أنّ  بالقول به وحده مما ال 
ولو كان هذا صحيحا لظهر يف        ).  تأبيد: (للتأبيد، واألقرب أنّ خمتصره أيضا ليس فيه كلمة

                               
 ٢/١١٥الكشاف ) ١(
 ٤/١٦٤٤ارتشاف الضرب ) ٢(
 ٦٣٣اجلزء الثاين /دراسات ألسلوب القرآن الكرمي للشيخ حممد عضيمة ، القسم األول: ينظر) ٣(
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جترب املنظّر أحيانا على خمالفة ما قعده،              ألنّ تفسري بعض اآليات تطبيق؛) الكشاف(تفسريه 
  .)١(ولذا وجد الدارسون خالفًا بني املفصل والكشاف

  :على نفي املستقبل، إىل ثالثة مذاهب) لن(وقد انقسم املعربون حول داللة 
تدل على نفي املستقبل على وجه التأبيد، وعلى الرغم من                    )  لَن ( أنّ   :  املذهب األول       
، فقد وجدنا من قال به صراحة وناصره -كما مر  -بيد إىل الزخمشري عدم ثبوت نسبة التأ

وقال ذا بعض املعربني من معتزلة وسنة، فقد قال به                    .  ومل يهاجم كما فعل بالزخمشري          
، وابن     ) ٦( ، وابن يعيش     ) ٥( ، وصدر األفاضل      ) ٤( ، وابن عطية     ) ٣( ، والطربسي  )٢(احليدرة اليمين

  .)٧(كثري
تدل على التوكيد، وقال به كثري من العلماء، ومن هؤالء                       )  لن ( أنّ   :  املذهب الثاين      

، )١٣(، والزركشي)١٢(، والرضي)١١(، وابن احلاجب)١٠(، وابن اخلباز)٩(، والزخمشري)٨(اخلليل
على إفادة التأكيد مجاعة            -يعين الزخمشري       -ووافقه     (( :  ، وقال السيوطي       ) ١٣( والزركشي     

))ترته دون التأبيدإنّ منعه مكابرة، فلذا اخ: ابن اخلباز، بل قال بعضهم: منهم
)١٤(.  

رد النفي عن األفعال املستقبلة، والتأبيد وعدمه يؤخذان ) ال(مثل ) لن(أنّ : املذهب الثالث

                               
 ٣٤١والتطبيق  بني النظرية –حنو الزخمشري : ينظر مثالً) ١(
 ٥٣٤كشف املشكل يف النحو ) ٢(
 ٩/١٦جممع البيان يف تفسري القرآن ) ٣(
 ٧٤٠احملرر الوجيز ) ٤(
 ٤/٨٩التخمري ) ٥(
 ٨/١١٢شرح املفصل ) ٦(
 ٣/٧٥، ٢/٢٤٥تفسري ابن كثري ) ٧(
 ٤/١٠٣العني ) ٨(
 ٤/٤٠١الكشاف ) ٩(
 ٣٥٨توجيه اللمع ) ١٠(
 ٣/٨٦٨شرح املقدمة الكافية يف علم اإلعراب ، ٢/٢١٥اإليضاح يف شرح املفصل ) ١١(
 ٤/٣٦شرح كافية ابن احلاجب ) ١٢(
 ٤/٢٣٦الربهان يف علوم القرآن ) ١٣(
 ٤/٩٥مهع اهلوامع ) ١٤(
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الباقويل                  ، ) ٤( ، واهلرمي     ) ٣( ، وابن مالك      ) ٢( ، وابن عصفور      ) ١( من دليل خارج، وممن قال به، 
  .، وغريهم)٩(ري، واخلض)٨(، واألمشوين)٧(، الفريوزأبادي)٦(، وابن هشام)٥(واملرادي

  :األدلة واملناقشة
وهو من أشهر تالميذ ابن تيمية وأقرم               -بالنسبة للمذهب األول، قال به ابن كثري              

 في التأبيدنألا موضوعة لهاهنا على كثري من العلماء ) لن(وقد أشكل حرف ((: قال -إليه 
األقوال ألنه تواترت           فاستدل به املعتزلة على نفي الرؤية يف الدنيا واآلخرة وهذا أضعف                           

)) بأنّ املؤمنني يرون اهللا يف الدار اآلخرة         األحاديث عن رسول اهللا
وجعل األخفش      .  ) ١٠( 

ولكنه فسر الرؤية بالعلم الذي ال              -أي ليست للتأبيد       -نفي الرؤية يف الدنيا دون اآلخرة     
ا للتأب      –وقال ابن كثري، أيضا          .  ) ١١( إال يف اآلخرة         × يدركه مثل موسى       عند   -يد مؤيد

¿  (8 تفسريه قوله   ¾  ½  ¼ أي ال    لنفي التأبيد    )  لن ( و (( :  ] ١٤:  الكهف  [   )   « 
))يقع منا هذا أبدا ألنا لو فعلنا ذلك لكان باطالً

واحتج هذا الفريق ببعض اآليات اليت               . )١٢(
ذُكر بعض منها؛ أعين اليت ال حتتمل إال نفي املستقبل على التأبيد كخلق الذباب وحنوها،                              

وبعض الذين وافقوا على داللة              .  خيتلف عليها اجلميع يف أنّ النفي فيها على التأبيدوهذه ال 
على النفي للتأبيد كابن عطية، مل يوافقوا على مستلزمها، فقال ابن عطية يف قوله                            )  لن ( 

                               
 ٢٩٧شرح اللمع ) ١(
 ٤/١٦٤٤، ارتشاف الضرب ٢٨٤اجلىن الداين ) ٢(
 ٤/١٤شرح التسهيل ) ٣(
 ٣/١٠٧٩احملرر يف النحو ) ٤(
 ٢/٢٩٧توضيح املقاصد ) ٥(
 ٣٣٨، وشرح اللمحة البدرية ٧٣، وشرح قطر الندى ٣٧٤،و مغين اللبيب ٥٧٧أوضح املسالك ) ٦(
 ١٥٨٩القاموس احمليط ) ٧(
 ٢/٢٧٦شرح األمشوين ) ٨(
 ٢/٢٥١حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل ) ٩(
 ٣/٧٥، ٢/٢٤٥تفسري ابن كثري ) ١٠(
 ٢/٣٠٩معاين القرآن ) ١١(
 ٣/٧٥تفسري ابن كثري ) ١٢(
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ولو بقينا على هذا النفي مبجرده لقضينا أنه ال يراه موسى أبدا وال يف                          (( ): لن تراين: (تعاىل
لكن ورد من جهة أخرى باحلديث املتواتر أنّ أهل اإلميان يرون اهللا تعاىل يوم                                   اآلخرة،      

))القيامة
)١(.  

  :)٢(ورد على هذا املذهب بأمور
على النفي املؤبد كلما وردت ملا كان يف ذكر الغاية واليوم معها                  ) لن(أنه لو دلّت  -١

O   ( 8  فائدة، ولكان لغوا، وهذا حمال بالنسبة للقرآن، وذلك كقوله      N  M

 U  T  S  R  Q P (   ] ومعلوم أنّ رجوع موسى كان أليام              ،  ] ٩١:  طه .
2 3 (8 وقوله   1 8 واليوم ساعات، وقوله          ،  ]٢٦: مرمي[ )0 

 )   N  M  L  K  J    I  H   (   ] واإلذن قد حيصل بعد مدة          ،  ] ٨٠:  يوسف
  .)٣(وجيزة

3   ( 8  للنفي املؤبد لكان ذكر األبد معها كما يف قوله                 )  لن ( أنه لو كانت       -٢

5   .)٤(تكرارا، واألصل عدمه، ]٩٥: البقرة[ ) 4 
.  (8  أنّ داللتها على التأبيد يف بعض املواضع، سببه أمر خارج عنها، ففي قوله -٣

0 ، فالتأبيد هنا سببه أنّ القائل هو اهللا سبحانه، وال خيلف                   ]٧٣: احلج[ ) / 
الصادق يف وعده                                    اهللا امليعاد وهو القادر على كل شيء العامل ببواطن األمور، 

  .)٥(ووعيده
ـ          -٤ ب العرب إمنا تنفي  ما كان ممكنا عند املخاطب، مظنونا أن سيكون،                )  لن ( أنّ 

وهو    -قد سأل ربه     ×  ، وعليه فإن موسى    )٦(لن يكون، ملا ميكن أن يكون: فتقول

                               
 ٧٤٠) تفسري ابن عطية(رر الوجيز احمل) ١(
 ٤/٩٤، ومهع اهلوامع ٣٧٤مغين اللبيب : ينظر) ٢(
 ٤/٩٤، ومهع اهلوامع ٣٧٤، ومغين اللبيب ٦/٢٥٣تفسري البحر احمليط : ينظر) ٣(
 ٤/٩٤، ومهع اهلوامع ) لن( ١٥٨٩القاموس احمليط ) ٤(
 ٤/٩٥، ومهع اهلوامع  ٢/٢٦٠الربهان يف علوم لقرآن : ينظر) ٥(
 ١٣٣نتائج الفكر ) ٦(
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ما ظن أنه ممكن يف كل وقت، فجاء التنبه أنّ ذلك ال يكون بالدنيا ألن            –أعلم به 
أل        ال تتحمل ذلك  كثر حتمالً منه ال                بنية جسمه  اجلبل وهو بال شك أقوى وأ نّ 

يقوى على جتلي اهللا سبحانه، وإال مل يكن لذكر اجلبل والتجلي فائدة، ومل يقل له                
ملا حاول أن يشفع لولده، بعد أن أخربه اهللا تعاىل أنه لن يؤمن                              × كما قيل لنوح  

)       (8 من قومه إال من قد آمن، حيث قال   ' &  %  $      #  "  ! * )

 :  9  8  7 6   5  43      2  1  0  /   . -   )١(.]٤٦: هود[ )+, 
~   ( 8  قد تأيت لالستغراق األبدي كما يف قوله              )  ال ( أنّ    -٥  }  |  {( 

�   ( 8           وقوله  ،  ] ٣٦:  فاطر[  ~  }  | Ê     ( و ،  ] ٢٥٥:  البقرة   [   ) }     É

Ë(   ]و، ]٢٥٥: البقرة ) o n  m  l  k  j  i   h  g ( ]ألعرافا :
) لن ( بالتأبيد، وأنّ   ) لن(أبيد، وهذا يدلّ على عدم اختصاص وغريه مما هو للت، ]٤٠
  .)٢(رد النفي عن األفعال املستقبلة، وأنّ التأبيد مفهوم من دليل خارج) ال(و

أبلغ يف نفي املستقبل من ) لن(فقد احتج بعض هؤالء بأنّ أما أصحاب املذهب الثاين، 
تنفي فعالً مستقبالً قد دخل السني ) لن(بل، وإذا أريد به املستق) يفعل(تنفي ) ال(ألنّ ). ال(

فإنها ) لن(تكون نافية للمضارع يف املستقبل، إذا أريد به املستقبل، أما ) ال(أي أنّ . وسوف
تدخل على مضارع قد خلص للمستقبل، فكانت تأكيدا ألا هي تدل على نفي املستقبل، 

) لـن (لزخمشري على قوله بداللة وقد رد ابن عصفور على ا. )٣()سيفعل(ألا جواب لـ 
وما ذهب إليه دعوى ال دليل عليها، بل قد يكون النفـي  ((: على تأكيد نفي املستقبل، قال

) لن(قد يكون جوابا لقسم، واملنفي بـ) ال(، ألنّ املنفي بـ)لن(آكد من النفي بـ) ال(بـ
))ونفي الفعل إذا اقسم عليه آكد. ال يكون جوابا له

احتجاج ابن عصـفور   ورد على. )٤(
  :جواب القسم يف قول أيب طالب) لن(هذا، بأنه قد وقعت 

                               
 ٧٤٠) تفسري ابن عطية(احملرر الوجيز: ينظر) ١(
 ٢/٢٦٠الربهان ) ٢(
 ٨/١١١شرح املفصل البن يعيش : ينظر مثال) ٣(
 ٢٨٤اجلىن الداين ) ٤(



  للمستقبل؛ التأبيد؟) لن(هل يقتضي نفي : روف احل: ثالثًا
 

٤٤٧  

  حىت أوسد يف التراب دفينا  واهللا لن يصلوا إليك جبمعهم
  .)١(ولكنهم نصوا على أنّ ذلك نادر جدا  

رد ) لن(و) ال(واحلق أنّ : قلت((: ، فقد قال الزركشيوأما أصحاب املذهب الثالث
))ستقبلة، والتأبيد وعدمه يؤخذان من دليل خارجالنفي عن األفعال امل

)٢(.  
  :)٣(بني هذه املذاهب الثالثة، كاآليت) أشد املعارضني(وتأرجح رأي أيب حيان 

وهذه األقوال، أعين            (( :  من أقاويل املتأخرين، قال            )  التأكيد   ( و )  التأبيد   ( ذكر أنّ      -١
جوع يف معاين هذه       أقاويل املتأخرين، وإمنا املر              :  التوكيد والتأبيد ونفي ما قرب            

)) أقاويلهم    احلروف وتصرفاا ألئمة العربية املقانع الذين يرجع إىل
ومر بنا آنفًا      .  ) ٤( 

  ).ال(على التأكيد دون ) لن(أنّ اخلليل ممن قال بداللة 
على عبادته      ) قالوا لن نربح      ( (( :  على التأبيد بتقييدها إىل غاية، قال    ) لن(أنكر داللة  -٢

وا ذلك برجوع موسى ويف قوهلم ذلك دليل على عدم                   يمقيمني مالزمني له، وغ       
ال تقتضي    ) لن ( رجوعهم إىل االستدالل وأخذ بتقليدهم السامري وداللة على أن              

 التأبيد خالفًا للزخمشري إذ لو كان من موضوعها التأبيد ملا جازت التغيية حبىت ألنّ        
))مال بالتغييةالتغيية ال تكون إال حيث يكون الشيء حمتمالً فيزيل ذلك االحت

)٥(.  
تفيد التوكيد عد ذلك منه رجوعا عن القول بالتأبيد،                   )  لن ( ملا قال الزخمشري إنّ           -٣

( :  قال   لزخمشري      . .  ( نفي        وال فرق بني ال ولن يف أنّ            :  قال ا كل واحد منهما 
ولن   ( :  بلفظ التأكيد يف لن تأكيدا وتشديدا ليس يف ال، فأتى مرةً للمستقبل، إال أنّ

لن   عن مذهبه يف أنّ       رجوع   ، وهذا منه      ) وال يتمنونه    ( :  بغري لفظه   رةً وم   ) يتمنوه  
يف  إال أنّ: تقتضي النفي على التأبيد إىل مذهب اجلماعة يف أا ال تقتضيه، وأما قوله

                               
 ٣٧٥،ومغين اللبيب ١/٣٨٢، وشرح الكافية الشافية ٣/٢٠٧شرح التسهيل البن مالك ) ١(
 ٢/٢٦٠الربهان يف علوم لقرآن ) ٢(
كثر الكالم هنا عن الزخمشري وأيب حيان ألن أبا حيان كان من أشد املعارضني له ، مث يرجع فيأخذ بقوله، وابن ) ٣(

عادل يرجع كثريا إىل أقواهلما ، إضافة إىل أقوال السمني وأيب البقاء العكربي، ففي توضيح أقوال هؤالء توضيح 
 .آلراء ابن عادل

 ١/٢٤٩تفسري البحر احمليط ) ٤(
 ٦/٢٥٣تفسري البحر احمليط  )٥(



  للمستقبل؛ التأبيد؟) لن(هل يقتضي نفي : روف احل: ثالثًا
 

٤٤٨  

))فيحتاج ذلك إىل نقل عن مستقري اللسانلن تأكيدا وتشديدا ليس يف ال، 
)١( . ومر

  .قريبا أنّ اخلليل قال به
غريب بعد ذلك، حيث قال هو بالتأكيد، بل بالتأبيد الذي مل يقله                           حصل شيء   -٤

التأكيد، بل رآه                                  الزخمشري صراحةً، بل ورجح قول الزخمشري يف الداللة على 
T S (ملا قالوا ((: األقرب، وردد بعض ألفاظ الزخمشري، قال  R(  ]البقرة :

ن ذلك   ، وبي   على التأبيد    واملعىن    .  متسكم النار    :  بلى، ومعناها     :  ، أجيبوا بقوله] ٨٠
))باخللود

( (((: وقال. )٢(  (  '  & %  $  #  " ، ]٢٤: املائدة[ ) ! 
باملولني، وقيدوا أوالً            التوكيد   ملا كرر عليهم أمر القتال كرروا االمتناع على سبيل   

)) وحقيقته التأبيد     نفي الدخول بالظرف املختص باالستقبال     
فإذا تقرر     (( :  وقال   .  ) ٣( 

فيها  من أنّ: أوالً: من هذه األقوال قول الزخمشري األقربان هذا الذي ذكرناه، ك
))وتشديدا ألا تنفي ما هو مستقبل باألداة، خبالف ال توكيدا

)٤(.  
لإلشعار بأم كانوا       وإمنا جيء بلن الذي هو لتأكيد النفي،                (( :  وملا قال الزخمشري     -٥

)) لقلتهم وضعفهم وكثرة عدوهم وشوكته كاآليسني من النصر 
: ، قال أبو حيان       ) ٥( 

إشعارا بأم كانوا        الذي هو أبلغ يف االستقبال من ال،               ) لن ( وكان حرف النفي     ((
))لقلتهم وضعفهم وكثرة عدوهم وشوكته كاآليسني من النصر

)٦(.  
ودعوى    (( :  ، قال أبوحيان       ) ال ( أقل من نفي     )  لن ( وملا قال بعض أهل البيان إنّ نفي  -٦

رب، وال ميتد نفي الفعل فيها كما ميتد يف النطق لنفي ما ق) لن(بعض أهل البيان أنّ 
)) من باب اخلياالت اليت ألهل البيان) ال(بـ

، وكثريا ما هاجم أهل البيان فنرى              ) ٧( 
ونسب   .  تلميذه السمني احلليب يضيق ذرعا بذلك وخاصة املوجهة منه للزخمشري                 

                               
 ٨/٢٦٤تفسري البحر احمليط ) ١(
 ١/٤٤٥تفسري البحر احمليط ) ٢(
 ٣/٤٧١تفسري البحر احمليط ) ٣(
 ١/٢٤٩تفسري البحر احمليط ) ٤(
 ١/٣١٤تفسري الكشاف ) ٥(
 ١/٥٣تفسري البحر احمليط ) ٦(
 ٤/١٦٤٤ارتشاف الضرب ) ٧(



  للمستقبل؛ التأبيد؟) لن(هل يقتضي نفي : روف احل: ثالثًا
 

٤٤٩  

ل                    قا ، و زملكا خطيب  البن  لبحر  ا يف  لقول  ا ا  ( :  هذ قول       ( عكس  يكون  د  فكا
))الزخمشري

، ورمبا قصد      ) ٣( والسيوطي     ) ٢( ونسبه كذلك إليه كل من الزركشي   . )١(
إنّ هناك مشاكلة بني        :  أبو حيان باخلياالت، تعليلهم لذلك االختيار حيث قالوا                     

ـ       )  بال(األلفاظ واملعين، فالنفي بـ ؛ ألنّ آخرها ألف، وهو            ) لن ( أطول من النفي ب
8  الف لن ولذلك      حرف يطول فيه النفس، فناسب طول املدة خب                 7 )   !

 )  (  '  &  %  $  # 7 وهو خمصص بالدنيا،        ،  ] ٢٤:  املائدة    [   ) " 

 8)   7 وهو مستغرق جلميع أزمنة الدنيا            ،  ] ١٠٣:  األنعام    [   ) 5 6 
وال شك أنّ هناك أحيانا مناسبة بني األلفاظ واملعاين ولكن ليس ذه                         .  واآلخرة     

وال شك ) لن(الستعمال  الصورة، وعلى فرض صحة هذا فإنه مر بنا أحوال متعددة
وممن قال ذا قبل الزملكاين، أبو القاسم السهيلي،                    .  أنّ ما قيل ال يصمد أمامها         

وداللتها على القرب يف         )  لن ( ومن أجل ما تقدم من قصور معىن النفي يف               (( :  قال  
، ومل )لن تراين: (أكثر الكالم، مل يكن للمعتزلة حجة على نفي الرؤية يف قوله تعاىل

ـ        ال: يقل لكان هلم فيه التعلق، ومل يكن حجة جلواز              )  ال ( تراين، فلو كان النفي ب
))ختصيص العموم بنص آخر من الكتاب والسنة

ومن القائلني به أيضا ورآه من            . )٤(
  .)٥(خواصها، الزركشي

ـ          l     ( 8  مستدلني بقوله    )  لن ( وذكر ابن السراج أنّ قوما جييزون الدعاء ب  k

o  n m ( ]١٧: القصص[)ابن هشام       .)٦ بأنّ ما يف اآلية ليس من الدعاء،              :  ورد
ألنّ فعل الدعاء ال يسند إىل املتكلم، بل إىل املخاطب أو الغائب، مث رأى أنّ احلجة يف ذلك   

                               
 ١/٢٤٩تفسري البحر احمليط ) ١(
 ٢/٢٥٩ن يف علوم القرآن الربها) ٢(
: عبد الواحد الزملكاين، وهو عبد الواحد بن عبد الكرمي بن خلف ، واسم كتابه: ، مساه٤/٩٥مهع اهلوامع ) ٣(

 ٦٥١، تويف سنة ) التبيان يف املعاين والبيان(
 ١٣٢نتائج الفكر) ٤(
 ٤/٢٣٦الربهان يف علوم القرآن ) ٥(
 ٢/١٧١األصول يف النحو ) ٦(



  للمستقبل؛ التأبيد؟) لن(هل يقتضي نفي : روف احل: ثالثًا
 

٤٥٠  

  :)١(يف قول الشاعر
  ت لكم خالدا خلود اجلبال  لن تزالوا كذلكم مث ال زلـ

  :هكذاورواية الديوان تفسد عليه ذلك، حيث جاءت يف الديوان   
  )٢(خالدا خلود اجلبال ت هلم  لن تزالوا كذلكم مث ال زلـ

))غري معروف) لن(والدعاء بـ((: وقال ابن السراج
)٣(.  

، )يف املغين( )٦(، وابن هشام)٥(، وابن عصفور)٤(الفراء: للدعاء) لن(وممن قال مبجيء 
  .)٩(، والسيوطي)٨(، واألمشوين)٧(والفريوزأبادي

، )١٣(، واملـرادي )١٢(، وأبو حيان)١١(، وابن مالك)١٠(السراج ابن: وممن ال يرى ذلك
  ).يف أوضح املسالك وشرح القطر()١٤(وابن هشام

؛ أي أا لغـة  )لن(وذكروا أنّ اللحياين ذكر يف نوادره عن بعض العرب جزمهم بـ
  :)١(وأنشدوا عليه قول الشاعر. )١٥(لبعض العرب

                               
 ٣٧٥لبيب مغين ال) ١(
 ١٧٠شرح ديوان األعشى ) ٢(
 ٢/١٧١األصول يف النحو ) ٣(
 ٢/٣٠٤معاين القرآن ) ٤(
 ٤/٩٣، ومهع اهلوامع ٢/٢٧٦،شرح األمشوين ٤/١٦٤٤ارتشاف الضرب ) ٥(
 ٣٧٤مغين اللبيب ) ٦(
 )لن( ١٥٩٠القاموس احمليط ) ٧(
 ٢/٢٧٦شرح األمشوين ) ٨(
 ٤/٩٦مهع اهلوامع ) ٩(
للدعاء ، ولكن الصحيح أنه قرر يف البداية أن ) لن(، وقد فهم بعضهم أنه يرى جميء ٢/١٧١و األصول يف النح) ١٠(

الدعاء ا غري معروف، وأنه ليس األصل ونسبه إىل قوم آخرين ،مث ذكر أنه قد جييء أخبار يقصد ا الدعاء إذا 
 .الدعائية) لن(على أنه ممن ال يرى دلت احلال على ذلك وتفريقه بعد ذلك بني مدلويل اخلرب واألمر والنهي يدل 

 ٤/١٤شرح التسهيل ) ١١(
 ٤/١٦٤٤ارتشاف الضرب ) ١٢(
  ٢/٢٩٨توضيح املقاصد ) ١٣(
 ٧٣، وشرح قطر الندى ٥٧٧أوضح املسالك ) ١٤(
 ٤/١٦٤٣ارتشاف الضرب ) ١٥(



  للمستقبل؛ التأبيد؟) لن(هل يقتضي نفي : روف احل: ثالثًا
 

٤٥١  

  هحللقرك من دون بابك ا    لن خيبِ اآلن من رجائك من حر
  :وقول اآلخر

  فلن يحلَ للعيننيِ بعدك منظر    أيادي سبا ياعز ما كنت بعدكم
  :وقول النابغة

  )٢(فلن أعرض أبيت اللعن بالصفد   هذا الثناء فإن تسمع لقائله
، على تلك    ) لن ترع   :  فقيل يل  ( :  اهللا بن عمر     ورأي ابن عطية أنّ هذا، وقول عبد                 

حيلَ  ( إنّ   :  وقيل  .  ) ٤( بيدة أنّ من العرب من جيزم ا           وحكى القرطيب عن أيب ع         .  ) ٣( اللغة  
حمتمل لالجتزاء بالفتحة عن األلف؛ وأكثر النحاة على أنّ كل ما ذكر مما سكّن                            )  للعينني 

ـ              :  ، ولكن السهيلي قال       ) ٥( للضرورة     ، ألنها    ) مل ( إنه كان ينبغي أن تكون جازمة تشبيها ب
نقطاع              حرف خمتص باألفعال، فوجب أن يكون إعرابه اجل                      زم الذي هو نفي احلركة وا

الصوت، ليتطابق اللفظ واملعىن، وقد فعلته طائفة من العرب، فجزمت ا حني حلظت هذا                
ـ           .  ) ٦( األسلوب    ، إذ هي من جهة       ) ال ( املركبة فيها مع      )  أنْ  ( وأكثرهم ينصب ا مراعاة ل

زم األفعال،      الفعل وأقرب إىل لفظه، فهي أحق باملراعاة من معىن النفي، فرب نفي ال جي                              
غري ) ال(، و)ال(وذلك إذا مل خيتص ا دون األمساء، والنفي يف هذا احلرف إمنا جاءه من قبل 

وتابعه . عاملة، لعدم استبدادها باألفعال دون األمساء، ولذلك كان النصب ا أوىل من اجلزم
  .، ولكنهم يرون أن النصب ا أكثر)٨(، والفريوزأبادي)٧(الزركشي

ب       ا ر  ـ    ن عادل   واختا ب لنفي                ) لن ( فيما خيتص  اجلمهور، فهي عنده حرف  رأي  ؛ 

                               
 ٤/٩٧، ومهع اهلوامع ٣٧٥مغين اللبيب ) ١(
  ):وليس فيه شاهد(، هكذا ، يف الديوان املطبوع٥٩ديوان النابغة الذبياين ) ٢(

 فلم أعرض أبيت اللعن بالصفد  هذا الثناء فإن تسمع به حسنا 
 ٦٥احملرر الوجيز ) ٣(
 ١/١٦٣تفسري القرطيب ) ٤(
 ٢/٢٧٧، وشرح األمشوين ٣٧٥مغين اللبيب ) ٥(
 ١٣٠نتائج الفكر ) ٦(
 ٤/٢٣٦الربهان يف علوم القرآن ) ٧(
 ١٥٩٠القاموس احمليط ) ٨(



  للمستقبل؛ التأبيد؟) لن(هل يقتضي نفي : روف احل: ثالثًا
 

٤٥٢  

، وهي عنده ناصبة للفعل املضارع وما              ) ال ( املستقبل، اليقتضي التأبيد، وليس أقل مدة من  
. روي من جزمها فهو مؤول أو ضرورة، وقد سكت عن إفادا للتوكيد فكأنه ال يعارضه                   

  .واهللا أعلم. ألةويلحظ أنه قد أكثر من الالءات يف هذه املس
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  الشرطية جوابها؟) إن(هل يتقدم 

  :يف قوله تعاىل )إنْ كنتم(عند إعرابه  ابن عادلقال 
 )    M  L  K  J  I  H   G  F  E  D  C  B  A  @

 N( ]٣١: البقرة[.  
كُنتم صادقني،  إنْ: تقدم نظريه وجوابه حمذوف أي )إنْ كُنتم صادقين(: قوله(( 
 أنت ظامل إنْ: (بقوهلم ، وهو مردوداجلواب هو املتقدم واملربد يرون أنّ فيونوالكو. فأنبئوين
))خراأمعه كما جتب معه مت لوجبت الفاءألنه لو كان جوابا  )فعلت

)١(.  

إلزام الشيء : اازاة، واجلزاء، وهو يف اللغة: أم أدوات الشرط، ويسمى الشرط) إنْ( 
أو . )٣(يق شيء بشيء حبيث إذا وجد األول وجد الثاينتعل: ويف االصطالح. )٢(والتزامه

وفكرة أم الباب فكرة حنوية نشأت بني يدي اخلليل وسيبويه . )٤(وقوع الشيء لوقوع غريه
مل قلت : فسألتهأم حروف اجلزاء، هي  )إنْ( وزعم اخلليل أنَّ((: ورمبا قبل ذلك، قال سيبويه

د يتصرفن فيكن استفهاما ومنها ما يفارقه ما من قبل أني أرى حروف اجلزاء ق: ذلك؟ فقال
))فال يكون فيه اجلزاء، وهذه على حال واحدة أبدا ال تفارق اازاة

استحقت ) إنْ(فـ. )٥(
أن تكون أم الباب عند اخلليل ألا ال يفارقها معىن الشرط أي ليس هلا وظيفة حنوية أخرى 

رطية وتكون كذلك استفهامية، وقال من، فإا تكون ش: كأدوات الشرط األخرى مثل
وكل بابٍ فأصله . )٦(وهذه كلها دواخل عليها الجتماعها إنْ األصلفحرفها يف ((: املربد

كيف صارت أحق  )إنْ(وسنذكر . شيٌء واحد، مث تدخل عليه دواخل؛ الجتماعها يف املعىن

                               
  ١/٥٢٠علوم الكتاب  اللباب يف) ١(
  ٧/٣٢٩لسان العرب ) ٢(
  ١٢٩التعريفات ) ٣(
  ٢/٤٥/٤٩املقتضب ) ٤(
  ٣/٦٣الكتاب ) ٥(
  ٢/٤٥املقتضب ) ٦(
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)). .او أحق بالعطفاأللف أحق باالستفهام، وإال أحق باالستثناء، والو باجلزاء؟ كما أنّ
)١( .

) كان: (ووسع النحاة هذا املفهوم بعد ذلك، ومسوا بعض األدوات أم الباب، وأحيانا يقولون
عن بقية األدوات اليت تعمل ) إنّ(و) كان(وأخواا يشريون بذلك إىل متيز ) إنَّ(وأخواا، أو

  .عملها، ورأوا أنّ هذه األمهات، هلا خصائص يف املعىن والعمل

  :ذكر هلا النحاة املتأخرون ميزات أخرى استحقت ا أن تكون أم الباب منها مث 
 .)٣(، والبواقي خمتلف فيها، واألصل يف إفادة املعاين احلروف)٢(أا حرف اتفاقًا -١
أا كما ذكر اخلليل وسيبويه وغريمها، ال خترج عن اجلزاء، وبقية األدوات، قد   -٢

من، وما، وأي، ومىت، وأين، وأيان، (خروج ، ك)٤(خترج من باب الشرط إىل غريه
  .، من الشرط إىل االستفهام)وأىن

، وأما سائر أدوات الشرط فإمنا عملت هذا العمل، إما ألا قامت )٥(أا هي األصل -٣
، أو )٨()إنْ(، أو لتضمنها معىن )٧(، أو ألنّ سواها حممول عليها)٦(قامت مقامها

، ولكن حذف )١٠()إنْ(، أو بتقدير )٩(لتضمنها معىن حرف الشرط ونيابته عنه
األفعال واحلروف، ولذا وجب : اختصارا، واستدالالً باملعىن، ألنّ األصل يف العمل

  ).إنْ(تقدير 

                               
  ٢/٤٥املقتضب ) ١(
  ٢/٦٣٤اإلنصاف ) ٢(
  ٢/٢٤٩،األشباه والنظائر ٢/٥٠، اللباب يف علل البناء واإلعراب ٢/٦٤٤اإلنصاف ) ٣(
  ٢/١٩٥) البن عصفور(،شرح مجل الزجاجي٥٨٩، وعلل النحو ٢/٤٥،و املقتضب ٣/٦٥الكتاب :ينظر) ٤(
  ٢/٤٥املقتضب ) ٥(
  ٣٣٦، أسرار العربية ٢/٦١٧اإلنصاف ) ٦(
  ٥٩٠علل النحو ) ٧(
  ٤/٩٦شرح كافية ابن احلاجب ) ٨(
  ٧/٤٢شرح املفصل ) ٩(
  ٥٩٣علل النحو ) ١٠(
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ملن ) من(، وغريها خيتص ببعض املواضع، فـ)١(أا تستعمل يف كل صور الشرط -٤
وحدها تصلح ) إنْ(و. وكذلك باقيها كل منها ينفرد مبعىن. ملا ال يعقل) ما(يعقل، و
  .)٢(للجميع

أا تستعمل بال قيد؛ كالزمانية، أو املكانية، أو عموم من يعقل، أو عموم من ال  -٥
يعقل، فهي كاملفرد بالنسبة ألخواا، وهن مبا تضمنته كل واحدة كاملركب، 

  .)٣(واملفرد أصل للمركب

  :خصائص؛ منها) إنْ(ألجل ما ذكرنا، ذكر النحاة لـ 
  ه بالشعر مع القرينة، وظاهر جواز حذف فعلالشرط وجوابه معها، وبعضهم خص

 -كالم النحاة، ومتثيلهم، يدلّ على أنه عام يف الشعر وغريه، ومثَّل له أبو حيان                       
  :)٤(بقول الشاعر -وال يكون يف غريها من أدوات الشرط : وقال

  وإنْ: كان عييا معدما، قالت    قالت بنات العم يا سلمى وإنْ
  .ا معدما فزوجينيه، ويف أول البيت دليل على احملذوفكان عيي وإنْ: أي

  .)٥(وبعض النحاة ال يشترطون الضرورة، كابن جين
                           دليل كقوله لشرط وحده إن دلّ عليه  ا ز حذف جواب  e   (   8 جوا

 f   (   ] ذكرمت تطريمت؛ وكذلك إذا كان فعل الشرط                    :  أي  ،  ] ١٩:  يس أئن
أنت ظامل إن فعلت،        :  يه، مثل قول العرب       فعال ماضيا، وتقدم عليه ما يدل عل           

وجواز تقدمي اجلواب عند            .  أنت ظامل إنْ فعلت ظلمت، أو فأنت ظامل               :  التقدير
  .)٦(املربد ومن وافقه

                               
  ٢/٤٩املقتضب ) ١(
  ٢/٥٠اللباب يف علل البناء واإلعراب  )٢(
    ٢/٥٢قتضب امل) ٣(
  ٥/٢٤٢٦ارتشاف الضرب ) ٤(
  ٢/٤٠٦اخلصائص ) ٥(
  ٤/٣٣٥مهع اهلوامع ) ٦(
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   ،جواز حذف فعل الشرط، وإبقاء اجلواب للعلم بذلك لقرينة حال أو سياق كـالم
  :كقول الشاعر

  وإال يعلُ مفرقك احلسام  فطلقها فلست هلا بكفٍء
  .)١(وإنْ ال تطلقها، فحذف لداللة ما تقدم: أي    
 ا، كقولك٢(إنْ قام زيد واِهللا ألضربنه: جواز أن يسد القسم، وجوابه مسد جوا(.  
 8  جواز أن يليها االسم املرفوع لفعل يفسره ما بعده، مثل قوله)  +  *  )  (

- عـده،  فاعل لفعل حمذوف يفسره الفعل الذي ب) امرؤ(فـ، ]١٧٦: النسـاء [ ) , 
  .)٣(يف اازاة، واألصل أال يلي أدوات الشرط إال الفعل) إنْ(والذي سوغ ذلك متكن 

  :األدلة واملناقشة
اليت دار حوهلا اخلالف بني النحويني هي جواز                  )  موضوع االختيار      ( القضية النحوية      

ره ومن أمثلة تقدمي اجلواب على الشرط، ما ذك  . الشرطية أو عدم جوازه) إنْ(تقدمي جواب 
شرط  -املذكورة أعاله          -من آية البقرة      ) Å Æ       Ç ( 8املفسرون حول قوله 
وال يكون أنبئوين ((: فأنبئوين، يدل عليه أنبئوين السابق، قال أبو حيان: جوابه حمذوف تقديره

السابق هو اجلواب، هذا مذهب سيبويه ومجهور البصريني، وخالف الكوفيون وأبو زيد                                   
))، فزعموا أنّ جواب الشرط هو املتقدم يف حنو هذه املسألة)داملرب(وأبو العباس 

)٤(.  
هي جواب ) أنت ظامل(أنت ظامل إن فعلت، فجملة : وقاسه النحاة على قول العرب 

الشرط عند الكوفيني، وليست جوابا مقدما بل يرون أنه ينبغي أن يتقدم اجلواب على 
واملفسرين أنّ املربد، ومعه الكوفيون يف الشرط، وظاهر كالم أيب حيان وغريه من النحاة 

جانب ومجهور البصريني يف اجلانب اآلخر، وهذا غري صحيح فإنّ الكوفيني كما أسلفت 
يرون أنّ جواب الشرط حملّه يف األصل؛ قبل الشرط، وال مينعون أن يتقدم، أما املربد فإنه 

                               
  ١٨٨رصف املباين ) ١(
 ١٨٩رصف املباين ) ٢(
  ٤/١٨٦٩، وارتشاف الضرب ٢/٧٤، واملقتضب ٣/١١٢الكتاب ) ٣(
  ١/٢٩٦البحر احمليط ) ٤(
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نعه مع غريها، وليس على ، وفعل الشرط فعل ماضٍ، ومي)إنْ(جييز تقدمه إذا كانت األداة 
ما جيوز من تقدمي هذا باب : (اإلطالق كما قد يتبادر إىل الذهن من قرنه بالكوفيني، قال

آتيك : أما ما جيوز يف الكالم فنحو، وما ال جيوز إال يف الشعر اضطرارا جواب اجلزاء عليه
: وتقول. جاء زيد إنْ: أتعطيين درمهًا؟ فأقول: ويقول القائل. زرتين أتيتين، وأزورك إنْ إنْ

؛ وذلك مل يكن هاهنا جزاءآيت من أتاين، وأصنع ما تصنع : فإن قلت. أنت ظاملٌ إن فعلت
وكالم املربد واضح هنا أنه جييز أن يتقدم . )١()حروف اجلزاء ال يعمل فيها ما قبلها أنّ

عد ذلك ، مث هو ب)ما(، و)من(مع  -كما مثَّل  - على شرطها، ومينع ذلك ) إنْ(جواب 
يقرر قاعدة البصريني أنّ حروف اجلزاء ال تعمل فيما قبلها، ألنّ هلا الصدارة كاالستفهام، مث 

 جازفإذا كان الفعل ماضيا بعد حرف اجلزاء ((: هو بعد ذلك يذكر شرطًا هلذا االستثناء، قال
))أن يتقدم اجلواب

كما فعل يف جواز تقدم جواا على شرطها، ) إنْ(فاملربد يستثين . )٢(
وإمنا ((: إنْ زيدا تره تضرب، قال: سيبويه إذ أجاز تقدمي معمول الشرط عليها، يف مثل

أجازوا تقدمي االسم يف إنْ ألا أم اجلزاء وال تزول عنه، فصار ذلك فيها كما صار يف ألف 
))االستفهام ما مل جيز يف احلروف األخر

ه وأعتقد أنّ لرأي املربد بعض الوجاهة، كأن. )٣(
: ، وفعل الشرط فعال ماضياَ، واجلواب مجلة امسية، مثل)إنْ(إذا كان حرف الشرط : يقول

هنا غري عاملة أصالً، فما املانع أن يتقدم اجلواب خلصوصية، ) إنْ(أنت ظامل إنْ فعلت، فـ
، ألن احملذور غري وارد وهو عدم جواز عمل حرف الشرط فيما قبله، ألنه ال عمل هنا، )إنْ(

وأما مفهوم رأي . فال جيوز ألا قد حتتاج إىل عامل) مىت(، و)من: (ية األدوات مثلوأما بق
إذا كان فعل الشرط فعالً ماضيا : أنت ظامل إنْ فعلت، قالوا: مجهور البصريني، يف مثل

وتقدم ما يدلّ على اجلواب جاز حذف اجلواب، ويكون السابق دليالً عليه، ال اجلواب 
  .نفسه

دة للجملة الشرطية أو احلسنة عند سيبويه، تكون بتماثل اجلزاء مع جوابه والصورة اجلي
ألنه ) أفعلْ(فأحسن الكالم أن يكون اجلواب ) إنْ تفعلْ: (فإذا قلت((: من حيث الزمن، قال

                               
  ٢/٦٦املقتضب ) ١(
  ٢/٦٦املقتضب ) ٢(
  ١/١٣٤الكتاب ) ٣(
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))ألنه مثله) فعلت: (فأحسن الكالم أن تقول) إنْ فعلت: (نظريه من الفعل وإذا قال
وعند . )١(

عل الشرط وجوابه فعلني مضارعني، ألنّ الشرط يدل على املستقبل، املربد أن تكون ف
. )٢(وكذلك الفعل املضارع ألنه للمستقبل وألنّ عمل الشرط، وهو اجلزم يظهر عليها

والدرجة الثانية أن تكونا فعلني ماضيني ألن الفعل املاضي ال يظهر عليه اإلعراب، ولكن 
معناه حيث حولت معناه من املاضي إىل موضعه جمزوم، وكذلك أداة الشرط عملت يف 

مضارع ) يذهب(مل يذهب، حيث : مع املضارع يف مثل) مل(املستقبل، كما عملت ذلك، 
وكلما اقتربت مجلة الشرط من . خلصته للماضي) مل(يدل على احلال واالستقبال ولكن 

الصورة األوىل حسنت، والعكس صحيح، وإذا كان جواب الشرط ال يصلح أن يكون 
واعلم أنه ال يكون جواب ((: جوابا، فقد قرر اخلليل وسيبويه وجوب اقترانه بالفاء، قال
إنْ تأتين آتك، وإنْ تضرب : اجلزاء إال بفعل أو بالفاء، فأما اجلواب بالفعل فنحو قولك

وال يكون اجلواب . إنْ تأتين فأنا صاحبك: وأما اجلواب بالفاء فقولك. أضرب، وحنو ذلك
))وضع بالواو وال بثميف هذا امل

وألجل ذلك بالغ بعض النحاة يف الفاء وأوجبوا وجودها . )٣(
عندما ال يصلح ما بعد اجلزاء جوابا، وأصبح وجودها دليالً على اجلواب وعدمه نفيا له، 

  :ففي اآليتني التاليتني
y   (   8 قوله    x w  v  u  t  s  r   ̄   (   ]     وقوله   ،  ] ٣٤:  األعراف

 8   )    ¯  ®  ¬ «  ª  ©  ¨  § ـ ،  ] ٤٩:  ونس ي [   ) ¦  ال يستأخرون     ( ف
ولذا فالفاء      .  يف اآلية الثانية جواب الشرط القتراا بالفاء أما األوىل فال لغياب الفاء          ) ساعة

الفعل                      بطة، وعند بعضهم هي اجلواب ألن فيها معىن  ، وعندما أعرب       ) ٤( عند بعضهم را
g  (8 يف قوله ) هم يغفرون(العكربي،   f e  d  c (    ]    ا   ،  ] ٣٧:  الشورىجواب 

) يغفرون   ( مبتدأ، و    )  هم : ( ) ٥( وقال أبو البقاء        (( :  ، أنكر عليه ذلك أبو حيان، قال             )إذا(لـ 

                               
  ٩٢ - ٣/٩١الكتاب ) ١(
  ٤/١٤٥، والتخمري ٥٩٣، وعلل النحو ٢/٤٨املقتضب : انظر) ٢(
  ٣/٦٣الكتاب ) ٣(
  ٢/٤٨املقتضب ) ٤(
  ٢/٧٠٠التبيان يف إعراب القرآن ) ٥(
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لكانت ) إذا(انتهى وهذا ال جيوز ألنّ اجلملة لو كانت جواب ). إذا(اخلرب، واجلملة جواب 
)) بالفاء   

وخص جواز هذا يف الشعر، والذي يطلع على هذه املناقشات بني كثري من                            .  ) ١( 
أخرين، يرى تركيزا شديدا بالفاء أكثر من التركيز على املعىن، والصواب أنّ اجلملة النحاة املت

اليت يقتضي معناها أن تكون جوابا ينبغي أن تكون كذلك، جاءت معها الفاء أم ال، وبلغ                          
من هيمنة وسلطان هذه الفاء أنّ بعض النحاة كابن هشام أنكر أنّ يف اآلية السابقة شرطًا                           

 البقاء إعراا كذلك والسبب غياب الفاء، وأما وجود هذه الفاء فقد دفعت         وأنكر على أيب
´  (8 الزخمشري أن يفترض وجود شرط حمذوف، قال يف قوله   ³² ± °  ¯      ®

¶  µ ( ]قال، ]٩: الشورى :)) هو الذي جيب ) فاهللا هو الويل(اإلنكار، ) أم(معىن اهلمزة يف
جواب شرط    )  فاهللا هو الويل      (  والسيد، فالفاء يف قوله     أن يتوىل وحده، ويعتقد أنه هو املوىل

هو الويل باحلق ال ويل          فاهللا  أرادوا وليا حبق           إن  كأنه قيل بعد إنكار كل ويل سواء،               مقدر  
))سواه

)٢(.  
وخص اخلليل، وسيبويه، واملربد؛ احلذف يف الشعر، على إرادة الفاء، فعندما تعرضوا 

  :لقول الشاعر
  به أنت من بني اجلوانب ناظر  اجلانب الذيوإين مىت أشرف على 

فجاز هذا يف الشعر، وشبهوه باجلزاء إذا كان جوابه                       .  أي ناظر مىت أشرف((: قال سيبويه 
)) منجزما؛ ألن املعىن واحد     

وإين مىت أشرف ناظر، على القلب، ولو أريد به                    (( :  مث قال   .  ) ٣( 
))فجعلت كإن حذف الفاء جاز

والبصريون     .  دي على إرادة الفاء       عنوهو ((: وقال املربد. )٤(
)) هو على إرادة الفاء، ويصلح أن يكون على التقدمي؛ أي وإين ناظر مىت أشرف: يقولون

 )٥ ( .
))أشرف

وإذا كانت هذه ضرورة شعرية فأين املهرب من آيات كثرية جاءت بدون هذه . )٥(
z  (8 الفاء، مثل قوله   y  x  w    v  u( ] 8 وقوله ، ]٣٩: الشورى)  b

                               
  ٧/٤٩٩البحر احمليط ) ١(
  ٣/٤٦١الكشاف ) ٢(
  ٣/٦٨الكتاب ) ٣(
  ٣/٧١الكتاب ) ٤(
  ٢/٧٠املقتضب ) ٥(
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 e  d  c( ]وعن األخفش     .  وغريها  ، ]١٢١: عامألنا )إجازة     ) ٢( ، وابن مالك      ) ١ ،
حذفها يف االختيار، قال ابن مالك بعد أن ساق حديثني روامها البخاري يف صحيحه، األول 

، والثاين قول عائشة رضي اهللا            )) من يقم ليلة القدر غفر له       (( :  قوله صلى اهللا عليه وسلم     
، وعلّق ابن مالك على         )) ىت يقم مقامك رق      إنّ أبا بكر رجل أسيف، م          (( :  > عنها، للنيب   
الصحيح   ويراه بعضهم خمصوصا بالضرورة، و             .  والنحويون يستضعفون ذلك         (( :  ذلك قائالً  

، لثبوته يف كالم أفصح الفصحاء، وكثرة صدوره عن فحول الشعراء،                احلكم جبوازه مطلقًا
)) وكان قد أوجب ذكرها، ومنع حذف الفاء، إال يف ضرورة الشعر      

ومن املتشددين يف        . ) ٣( 
وإمنا أطلت يف مسألة الفاء ألا احلجة اليت اتكأ . هذا األمر ابن جين، وأبو حيان، وابن هشام

أنت   :  عليها أكثر الذين ردوا على الكوفيني، وعلى من أجاز تقدمي جواب الشرط، يف مثل             
ل الفاء به، لو كان أنت ظامل جواب الشرط مقدما لوجب اتصا: ظامل إنْ فعلت، حيث قالوا

، وبلغ تشدد بعض النحاة يف          ) وابن عادل من الرادين           (ألنه لو جاء متأخرا لوجبت كذلك 
أنت ظامل إن      :  ومن ذلك قوهلم      (( :  منع تقدمي اجلواب إىل االستعاذة من ذلك، قال ابن جين        

 ،) أنت ظامل    ( إنْ فعلت فأنت ظامل، فهذا رمبا أوهم أنّ                  :  فعلت، أال تراهم يقولون يف معناه 
أنت ظامل، دالّ على          :  ، وإمنا قوله     ومعاذ اهللا أن يقدم جواب الشرط عليه                جواب مقدم،       

))اجلواب وساد مسده، فأما أن يكون هو اجلواب فال
وعلى كل حالٍ فقد رد البصريون . )٤(

  :على الكوفيني قوهلم بتقدمي اجلواب، واحتجوا لقوهلم حبجج منها
 يستحق الصدارة، وما له الصدارة ال يعمل  ولذا فهو )٥(أنّ الشرط يشبه االستفهام

  .)٦(فيما قبله
     اب، فال جيوزب على السبب، واجلواب على ابه ينبغي أن مينع أن يتقدم املسأن :

                               
  ١/١١٤، والتبيان يف إعراب القرآن ١٢٦الداين ، واجلىن ١/١٥٨معاين القرآن : ينظر) ١(
  ١٤شواهد التوضيح والتصحيح ) ٢(
  ٤/٧٦شرح التسهيل البن مالك ) ٣(
  ١/٢٨٣اخلصائص ) ٤(
  ٢/٦٢٧، واإلنصاف ٢/٦٦املقتضب ) ٥(
  ٤/٣٣٢، مهع اهلوامع ٤/١٨٧٩ارتشاف الضرب ) ٦(
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إن تقم ١(أقم(.  
  زوم على جازمه، ألنّ اجلارأنّ جواب الشرط جمزوم بنفس الشرط، وحمال تقدم ا

اء أقوى من عوامل األفعال ال جيوز تقدمي ما                   أقوى من اجلازم، ألنّ عوامل األمس            
  .)٢(اجنر به عليه، فمنع تقدمي ازوم على جازمه أحرى وأجدر

  ا، إال إذا اقترنت بالفاء، )أنت ظامل(أنّ مجلةامسية، ولذا ال تصلح أن تكون جواب ،
إنْ فعلت فأنت ظامل لكانت الفاء واجبة يف سعة الكالم      : فلو كانت اجلملة هكذا

اجتها إىل الفاء وهي مقدمة أكثر من تأخرها، وهذا اخللو دليل على أا ليست وح
  .اجلواب، بل اجلواب حمذوف، وهذه اجلملة دليل عليه

بأنّ الشرط واجلزاء  - مؤيدا للكوفيني - واحتج ابن القيم، جلواز تقدمي اجلزاء 
أن يتقدم اجلزاء على الشرط،  على املبتدأ، جيوز ربكاملبتدأ واخلرب، فكما جيوز أن يتقدم اخل
فإن قيل ((: - بعد رد طويل على ابن السراج  - وعد مسألة الصدارة شبهة للمنع، قال 

الشرط له التصدير وصفا فتقدمي اجلزاء عليه خيل بتصديره قلنا هذه هي الشبهة اليت منعت 
له عليه واجلزاء القائلني بعدم تقدميه وجواا أنكم إنْ عنيتم بالتصدير أنه ال يتقدم معمو

معمول له فيمتنع تقدميه فهو نفس املتنازع فيه فال جيوز إثبات الشيء بنفسه، وإنْ عنيتم به 
أمرا آخر مل يلزم منه امتناع التقدمي، مث نقول الشرط واجلزاء مجلتان قد صارتا بأداة الشرط 

باب االبتداء واخلرب مجلة واحدة وصارت اجلملتان باألداة كأما مفردان فأشبها الفردين يف 
فكما ال ميتنع تقدمي اخلرب على املبتدأ فكذلك تقدمي اجلزاء وأيضا فاجلزاء هو املقصود والشرط 

))رتبته التقدمي طبعاقيد فيه وتابع له فهو من هذا الوجه 
وواضح هنا أنّ الذين يقدمون . )٣(

ون الغاية اليت مء، ولذا فهم يقداجلزاء على الشرط إمنا يهمهم يف املقام األول الغاية من اجلزا
هي اجلزاء دون اعتبار للموانع األخرى املصطنعة كالصدارة أو منع تقدم النتيجة على 

  .السبب
قول مجهور البصريني، وهو منع تقدمي جواب الشرط على األداة،                       واختار ابن عادل

                               
  ٢/٦٢٧، اإلنصاف ٢/٣٨٧اخلصائص ) ١(
  ٢/٣٨٨اخلصائص ) ٢(
  ١/٥١ئع الفوائد بدا) ٣(
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أنه لو كان     :  أي  أنت ظاملٌ إن فعلت،         :  ورد قول الكوفيني واملربد، واحتج حبجتهم يف مثل          
 –كغريه  –ومل يفرق . ، هي اجلواب لوجب اقتراا بالفاء كما جتب معه متأخرا)أنت ظامل(

واهللا أعلم بالصواب. من املفسرين بني قويل الكوفيني واملربد، وبينهما فروق مهمة كما مر.  
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  ؛ صحيحة؟)في(هل اإلضافة بمعنى 

  :يف قوله تعاىل )مالك يوم(قال ابن عادل عند حديثه عن معىن اإلضافة يف 
  .]٤: الفاحتة[ ). /  0  ( 

 :))ا: اإلضافَةَ أَنَّ واملشهورالالمِ( معىن على إِم( ىن على وإماعم )نم(وكو ،مبعىن ا )يف( 
ريحٍ غَيحا. صتعاىل قولُه وأَم  : ) كْرلِ    مالَلَةَ     فال   ) اللَّييه؛ ألنَّ      دابِ    من   هذا    فب     الَغَةوهو   الب ، 

   جوزلَ   أَنْ    يف   التعارهم      ليلهم   جنِ     ويرفيهما؛ فهو     منهم   وقوعه     كَثْرة    يف   مبالغةً    ماك   ظرين 
هِملقَو :هارهن لُهم، ولَيائم؛ وقول صالبيت ذلك يف الشاعر قَائ:  

  الساجِ من منحوت بطْنِ في واللَّيلُ  وسلِْسلَة قَيد فَفي النهار أَما
ذلك،     يف   مبالغةً    ا   الظروف، وصفُوها         هذه    يف   وقُوعها     يكْثُر   األشياءُ     هذه    كانت    ملا 

))كَالَمهِم يف مشهور مذْهب وهو
)١(.  

  :األدلة واملناقشة
ثوب  :  حنو )  من ( غالم زيد، أي غالم لزيد أو مبعىن               :  حنو )  الالم   ( اإلضافة تكون مبعىن 

أنه جيوز أن يكون الثاين وصفًا لألول،                )  من ( خز، ومتتاز اإلضافة مبعىن          خز، أي ثوب من      
ألنه صفة لثوب، وال جيوز ذلك يف ) خز(ثوب خز، فترفع : ففي املثال السابق جيوز أن تقول

هذا هو    .  ) ٣( والالم هو األصل  . )٢(يف غالم زيد، غالم زيد: ، فال تقول)الالم(اإلضافة مبعىن 
، إال أنّ )٦(، وذكر املرادي أنه رأي اجلمهور)٥(، وأكثر املتأخرين)٤(اء النحاةاملشهور عند قدم

حيث كان ظرفًا      )  يف ( القاهر اجلرجاين أنّ اإلضافة تأيت أيضا مبعىن                   أبا حيان نقل عن عبد       

                               
 ١/١٩١اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٤/١٧٩٩، ارتشاف الضرب ٢٧٩، وأسرار العربية ٣/٢٦،واخلصائص ١/٥٣األصول يف النحو ) ٢(
 ١/٤٠٥شرح الكافية الشافية ) ٣(
 ، ١/٥٣األصول يف النحو : ينظر) ٤(
  ٢/٣٣٠املساعد ) ٥(
 ١/٣٧٦توضيح املقاصد واملسالك ) ٦(
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يعين ممن   . ( ) ٢( وال أعلم أحدا ذهب إىل هذه اإلضافة غريه                   :  وأضاف أبو حيان       .  ) ١( له
بن     ) ٥( ، وابن مالك      ) ٤( ابن احلاجب     :  ذلك بعض النحويني مثل       وتابعه يف     .  ) ٣( ) سبقه ، وا
أغفل أكثر     (( :  ، فقال   القاهر ً   ، وقد ناصر ابن مالك عبد)٨(، والعاتكي)٧(، والكيشي)٦(هشام

؛ مث مثََّل لذلك بعدة شواهد  ))وهي ثابتة يف الكالم الفصيح) يف(أكثر النحويني اإلضافة مبعىن 
  :)٩(ف وكالم العرب؛ نثرهم وشعرهم، من ذلكمن القرآن الكرمي، واحلديث الشري

  .]٢٢٦: البقرة[ ) 1 2 3 4 5  6 7 ( 8           قوله -١
  .]٢٠٤: البقرة[ )O N M ( 8وقوله  -٢
  .]١٩٦: البقرة[ ) Ú Ù Ø ( 8وقوله  -٣
  .]٣٩: يوسف[ ) < ? ( 8وقوله  -٤
  .]٣٣: سبأ[ ) 8 9 : ( 8وقوله  - ٥
  .)١٠())ةفال جيدون أعلم من عامل املدين((: ومن احلديث -٦
  .شهيد الدار وقتيل كربالء: ومن قول العرب -٧
  :ومن الشعر قول األعشى -٨

                               
 ١/٣٧٦، توضيح املقاصد ٢٥٢، وتوجيه اللمع ٤/١٨٠٠ضرب ارتشاف ال) ١(
 ٤/٢٦٧مهع اهلوامع ) ٢(
، يف اهلامش ، ومل ٤/١٤٣، املقتضب ) يف(ذكر الشيخ حممد عضيمة رمحه اهللا أن أبن السراج زاد أا تكون مبعىن ) ٣(

، فلعله سهو ١/٥٣ومن فقط،أجدها يف املراجع اليت ذكرها ، ونص ابن السراج يف أصوله أن اإلضافة مبعىن الالم 
 واهللا أعلم

 ٢/٢٣٧، شرح كافية ابن احلاجب للرضي ٢/٥٩٠شرح املقدمة الكافية ) ٤(
 ٣/٢٢١، شرح التسهيل ١/٤٠٧شرح الكافية الشافية ) ٥(
 ١٤٢اجلامع الصغري يف النحو ) ٦(
 ٢٧٧اإلرشاد إىل علم اإلعراب ) ٧(
 ٢٩٠الفضة املضية ) ٨(
 ٣/٢٢١، شرح التسهيل ١/٤٠٧شرح الكافية الشافية ) ٩(
- ١٨، وورد يف ضعيف سنن الترمذي ٢٦٨٠باب ما جاء يف عامل املدينة رقم / كتاب العلم/أخرجه الترمذي ) ١٠(

 ٢٨٣٣- ٥٠٢باب ما جاء يف عامل املدينة 
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  )١(وبالليل هن عليهم حرم  مهادي النهار جلارام
  :وقول عمر بن أيب ربيعة -٩

 بأجرد ذي ميعة منهمر   وغيث تبطنت قريانه 
  .)٢(مجيم اجلراء شديد احلضر    مسح الفضاء كسيد اإلباء

  :وقوله - ١٠
  )٣(ثقال مىت تنهض إىل الشر تفتر  ى خبتريةمن احلور ميسان الضح

  :وقول حسان بن ثابت - ١١
  )٤(لدى البأس مغوار الصباح جسور    تسائل عن قرم هجان مسيدع

( :  مث عقّب على هذه الشواهد بقوله           يف هذه الشواهد كلها         )  يف ( فال خيفى أنّ معىن      (
صل إليه بتكلف ال    وأنّ اعتبار معىن غريه ممتنع، أو متو              .  صحيح ظاهر ال غىن عن اعتباره         

))مزيد عليه، فصح ما أردناه
)٥(.  

رقود   :  ناقةٌ رقود احللبِ، معناه  : قاله الكوفيون ومثّلوا له بـ) عند(وتأيت اإلضافة مبعىن 
  .)٦(عند احللب

  :؛ منهم)يف(ووجد معترضون كثر على اإلضافة مبعىن  
يذهب إىل أنّ      ذكر أبو حيان أن شيخه أبا احلسن بن الضائع                 :  أبو احلسن الضائع -١

  .)٧(اإلضافة ال تكون إال مبعىن الالم فقط
فقط، ويرجع كل ما ال يصلح أن ) الالم(و) من(مبعىن  اإلضافةفهو حيصر : الرضي  -٢

. . (( :  إىل معىن الالم ألا تدل على الالم عند أدىن مالبسة، قال         ) من(يكون مبعىن 
، مبعىن الالم كما قاله )لُ كربالءقتي(، و)ضرب اليوم(: حنو: فاألوىل، إذن، أن نقول

                               
 ٣/٢٢٢غري موجود يف الديوان املطبوع، ويف شرح التسهيل البن مالك ) ١(
 وليست يف الديوان املطبوع، ٣/٢٢٢شرح التسهيل البن مالك ) ٢(
 ).من احلور(بدال من ) من البيض(، يف الديوان املطبوع ٩٦ديوان عمر بن أيب ربيعة ) ٣(
 ٢٤٢شرح ديوان حسان بن ثابت األنصاري ) ٤(
 ٣/٢٢٢شرح التسهيل ) ٥(
 ٢/٣٣٠، واملساعد ٤/١٨٠٠ارتشاف الضرب ) ٦(
 ١١٨النكت احلسان ) ٧(
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فإنَّ أدىن مالبسة      )يف(إنّ إضافة املظروف إىل الظرف مبعىن : باقي النحاة، وال نقول
خذ (: واختصاص يكفي يف اإلضافة مبعىن الالم، كقول أحد حاملي اخلشبة لصاحبه

 مالبسة،  ألدينلسهيل، وهي اليت يقال هلا إضافة  )كوكب اخلرقاء(: ، وحنو)طرفك
 مر، من     الذي     بالتفسري    املضاف     جنس   إليه    املضاف     فيه   يكن   مل   ما   كل :  فنقول  

املضاف،  جنس فيها إليه املضاف كان ضافةإ الالم، وكل مبعىن احملضة، فهو ضافةاإل
))هلما ثالث وال) من( بتقدير فهي

)١(.  
( ):  ابن مالك    ( ، قال خمالفًا الختيار أبيه           ابن الناظم      -٣ والذي عليه سيبويه وأكثر          (

))أنّ اإلضافة ال تعدو أن تكون مبعىن الالم أو مبعىن من: احملققني
)٢(.  

9   ( :  حنو قوله تعاىل    )  يف ( وزعم بعضهم أا تأيت مبعىن          (( :  ، قال أبو حيان -٤  8

)) ، ألما ال ميكران بل يمكر فيهما          ]٣٣: سبأ[ ) :
بل هو يعترض على      .  ) ٣( 

تفيد االختصاص، وأا ليست            و الذي أذهب إليه أنّ اإلضافة   ((: كل ما ذكر، قال
))على تقدير حرف مما ذكروه، وال على نيته

)٤(.  
 –فحصل من مضمون كالمه       (( :  ، قال   ) أحد شراح األلفية       (   ابن جابر األندلسي         -٥

وإما على ) يف(وإما على تقدير ) من(إما على تقدير : أنّ اإلضافة: -يعين ابن مالك 
: وهو الصحيح    )  يف ( اإلضافة على تقدير       وأكثر النحويني ينكرون          ).  الالم   ( تقدير   

وااز أوىل من         .  على تقدير الالم جمازا         )  يف ( وجيعلون ما ادعى فيه املصنف تقدير     
فإن اإلضافة على تقدير الالم متفق عليها، فحمله على املتفق عليه : االشتراك، وأيضا

وجعله     ) يف ( فإن تعرية الظرف من تقدير           :  أوىل من محله على خمتلف فيه، وأيضا             
، فتقدير الالم جار        ) أعجبين يومك    : ( كاألمساء غري الظروف، متفق عليه، كقولك       

غري   –يف اإلضافة  –فإنه دعوى قسم ثالث ) يف(على أمر متفق عليه، خبالف تقدير

                               
 ٢/٢٣٨شرح كافية ابن احلاجب ) ١(
 ١٤٦شرح ألفية ابن مالك البن الناظم ) ٢(
 ١١٨النكت احلسان ) ٣(
 ٤/١٨٠١ارتشاف الضرب ) ٤(



  ؛ صحيحة؟)يف(هل اإلضافة مبعىن : روف احل: ثالثًا
 

٤٦٧  

))موافق عليه
وال خيفى من اعتراض ابن جابر األندلسي السابق أنه رمبا ظن أن                   . )١(

كان متفردا ذا الرأي وقد ذكر ابن مالك نفسه                      ابن مالك هو أول من قال به أو
وإنْ   )  الالم (قدر بـ ) يف(أو ) من(أن هذا القسم قليل، وأنه إذا مل ميكن تقديره بـ

  .)٢(مل يوافق املعىن ألنّ الالم هي األصل
( :  وهم، قال     )  يف ( ، ذكر أنّ داللة اإلضافة على معىن               األمشوين     -٦ وذهب سيبويه     (

افة ال تعدو أن تكون مبعىن الالم أو من، وموهم اإلضافة مبعىن واجلمهور إىل أنّ اإلض
))حممول على أا فيه مبعىن الالم توسعا) يف(

)٣(.  

  :)٤(واستدل ابن الناظم على اعتراضه بعدة أمور
يستلزم دعوى كثرة االشتراك يف معناها وهو على                  )  يف ( أنّ دعوى اإلضافة مبعىن           -١

  .خالف األصل، فيجب اجتناا
حقيقةً؛ يصح فيه أن يكون مبعىن الالم            )  يف ( كل ما ادعي فيه أنّ إضافته مبعىن             أنّ   -٢

  :جمازا فيجب محله عليه لوجهني
  .أنّ املصري إىل ااز خري من املصري إىل االشتراك  -أ

) يف ( أنّ اإلضافة از امللك واالختصاص ثابتة باالتفاق، واإلضافة مبعىن   -ب
  .ملتفق عليه أوىل من احلمل على املختلف فيهخمتلف فيها، واحلمل على ا

:   ( :  أنّ اإلضافة يف حنو        -٣  9 ، إما مبعىن الالم على جعل الظرف            )   8 
على    على إبقاء الظرفية، لكن االتفاق) يف(مفعوالً به على سعة الكالم، وإما مبعىن 

ولد له   ( و  ) صيد عليه يومان    ( :  جواز جعل الظرف مفعوالً به على السعة كما يف               
يرجح احلمل على      )  يف ( ، واالختالف يف جواز جعل اإلضافة مبعىن                 ) عاما  ستون  

  .األول دون الثاين

                               
 ٣/٧١شرح ألفية ابن مالك ) ١(
 ٤٠٧-١/٤٠٦شرح الكافية الشافية :ينظر) ٢(
 ١/٤٨٩شرح األمشوين ) ٣(
 ١٤٦شرح ألفية ابن مالك البن الناظم ) ٤(



  ؛ صحيحة؟)يف(هل اإلضافة مبعىن : روف احل: ثالثًا
 

٤٦٨  

 )يف ( من املعترضني على جميء اإلضافة مبعىن      -أول املوضوع  -؛ من نصه وابن عادل
  .غري صحيح) يف(وعد كون اإلضافة مبعىن أي مع اجلمهور،  -وهم كثر -



  عوضا عن ياء املتكلم؟) أل(هل تأيت : روف احل: ثالثًا
 

٤٦٩  

  عوضا عن ياء المتكلم؟) أل(هل تأتي 

  :يف قوله تعاىل )األار(عند إعرابه  ابن عادلقال 
)  .   -,   +   *   )    (   '   &   %   $   #   "   !

  B   A   @    ? >   =   <   ; :   9   8   7   6   5   4 3    2  1   0   /

G   F   E   DC( ]٢٥: البقرة[.  
  .للعهد لذكرها يف سورة القتالِ: وقيل. للجنس )اراأل(واأللف والالَّم يف (( 

 )واشتعل الرأس شيبا      ( :  جيوز أن تكون عوضا من الضمري كقوله           :  ال الزخمشري     وق  
عن ياء املتكلم،       ) أل   ( واشتعل رأسي، فَعوض        :  يعين أنَّ األصل   )أَنهارها(: ، أي ]٤: مرمي[

 )أَلْ   ( وهذا ليس مذهب البصريني، بل قال به بعض الكوفيني؛ وهو مردود بأنه لو كانت                       
ابغةُعوضبينهما؛ قال الن عمبينهما، وقد ج عما جا من الضمري، لَم:  

طَابق يبحيقَةٌ رقا رهنبِ ماجلَي  درجةُ املُتضى بامدالن سجب  
))اجليب منها: فقال

)١(.  

5 6  ( 8قوله : اليت للجنس أو العهد يف مثل) أل(يف  انقسم النحويون

  :إىل مذهبني، ]٤: مرمي [) 7
: )٤(، وأكثر املتأخرين)٣(، كسيبويه)٢(مذهب الكوفيني وبعض البصريني: املذهب األول

اشتعل  :  يف اآلية وما ماثلهما عوض عن ياء املتكلم، أو جيوز أن تكون كذلك، أي    ) أل(أنّ 
، وابن مالك يف غري         ) ٢( ، وابن خروف  )١(، والزخمشري)٥(ووافقهم، ابن الطراوة. رأسي شيبا

                               
 ١/٤٥٢اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
، وشرح كافية ابن  ٧٠، وشرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات البن األنباري ٢/٤٠٨ين القرآن للفراء معا) ٢(

 ٧٧، ومغين اللبيب ٣/٣٢٥احلاجب 
 ١٥٩- ١٥٨/ ١الكتاب ) ٣(
 ١/٢٧٦، ومهع اهلوامع ٧٧مغين اللبيب ) ٤(
 ٦٣اإلفصاح ) ٥(



  عوضا عن ياء املتكلم؟) أل(هل تأيت : روف احل: ثالثًا
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  )٤(وابن هشام. )٣(لةالص
منع هذا وتأويل النصوص : ، ومن وافقهم)٥(مذهب أكثر البصريني: املذهب الثاين

، وابن )٧(ووافقهم أبو علي الفارسي. )٦(بل رأى الزجاج املذهب األول حماال. الواردة
  .، وغريهم)١٠(، وابن عصفور)٩(القاهر اجلرجاين ، وعبد)٨(جين

  :األدلة واملناقشة
وهذا الذي ذكره الزخمشري،              (( :  ن مذهب الكوفيني يف سورة البقرة، قال               رد أبو حيا

األلف والالم تكون عوضا من اإلضافة، ليس مذهب البصريني، بل شيء ذهب إليه     وهو أنّ
وأما    .  أي أبواا       ) مفتحة هلم األبواب       ( :  الكوفيون، وعليه خرج بعض الناس قوله تعاىل                 

 الوجه وجيعلون الضمري حمذوفًا، أي األبواب منها، ولوالبصريون فيتأولون هذا على غري هذا 
  :كانت األلف والالم عوضا من اإلضافة ملا أتى بالضمري مع األلف والالم، وقال الشاعر

)١١(املتجرد بضة الندامى جبس     رقيقة منها اجليب رحيب قطوب
((

)١٢(.  
الالم يف الغيب       واأللف و     (( :  ولكنه عاد فأخذ برأيهم بعد ذلك يف سورة النساء، قال                   

                               
 ١/٨٧الكشاف ) ١(
 ٢٦٣-١/٢٦١وشرح التسهيل  ،٥٦٢- ١/٥٦١شرح مجل الزجاجي البن خروف ) ٢(
 ٢٦٣-١/٢٦١شرح التسهيل ) ٣(
 ٦٥٩مغين اللبيب ) ٤(
 ٢٢٠اجلىن الداين ) ٥(
 ٤/٣٣٧معاين القرآن وإعرابه ) ٦(
 ٦٣، واإلفصاح ١٨٠اإليضاح العضدي ) ٧(
 ٢/٤١٤اخلصائص ) ٨(
 ١/٥٤٤املقتصد يف شرح اإليضاح ) ٩(
 ١/٥٨٤شرح مجل الزجاجي ) ١٠(
  :، وما يف الديوان املطبوع ٥٨، وشرح املعلقات السبع للزوزين ٣٠بد ديوان طرفة بن الع) ١١(

  رحيب قطاب اجليب منها، رقيقة  جبس الندامى ، بضة املتجرد
 ١/١٦٠ونسبه السمني إىل النابغة يف الدر املصون  
 ١/٢٥٦البحر احمليط ) ١٢(



  عوضا عن ياء املتكلم؟) أل(هل تأيت : روف احل: ثالثًا
 

٤٧١  

7   ( :  تغين عن الضمري، واالستغناء ا كثري كقوله              6 أي  ،  ] ٤:  مرمي    [   )   5 
  :وقال ذو الرمة. رأسي

  ويف اللثات ويف أنياا شنب   ملياء يف شفتيها حوة لعس
))ويف لثاا: ريدي

  .)٢(ومن الذين وافقوا البصريني كذلك السمني احلليب. )١(
  :عدة أمورواحتج أصحاب املذهب األول ب

مررت برجل : التعريف أغنت عن الضمري يف مثل) أل(أنه ملا حصل اإلمجاع يف أنّ  -١
فأكرمت الرجل، جاز أن يغىن عنه يف غري ذلك الستوائهما يف تعيني األول، ولذلك 

مررت   :  مررت برجلٍ حسنٍ وجه أبيه، واختلف يف جواز مثل   : مل خيتلف يف جواز
  .)٣(ضمري وال حرف تعريفبرجلٍ حسنٍ وجه أب، إذ ليس فيه 

فالبدل   (( :  ورود ذلك عن أئمة النحو؛ بصريني وكوفيني وعلى رأسهم سيبويه، قال       -٢
اهللا ظهره وبطنه، ومطرنا سهلُنا وجبلُنا، ومطرنا السهلَ،                     ضرب عبد  :  أن تقول    
توكيدا                .  واجلبلَ    وإن شئت نصبت،     .  وإن شئت كان على االسم مبرتلة أمجعني 
)) يد الظهر والبطن، ومطرنا السهلَ واجلبلَ             ضرب ز: فتقول

ومن ورود األلف          .  ) ٤( 
̧  ¹  (8 والالم عوضا من الضمري، قوله   ¶ µ  ́  ³ ² ± °  ¯  ®

 Ê    É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á À  ¿ ¾  ½  ¼  »   º  (  
أي مأواه يف املوضعني، عزاه ابن عصفور إىل مجاعة من أئمة    ، ]٤١ - ٣٧: النازعات[

i ( 8    النحو، ومثله، قوله          h  g  f  e (   ] حيث رفعت    ،  ] ٥٠:  ص
  .األبواب ألن املعىن مفتحة هلم أبواا

مررت على     :  ذكر الفراء أن العرب جتعل األلف والالم خلفًا من اإلضافة فيقولون                  -٣
  :حسنة عينه، قبيحٍ أنفه، وروى قول الشاعر: رجلٍ حسنة العني قبيحٍ األنف، واملعىن

 ا كانت أحاديث كاذبسفاحا وم  ما ولدتكم حية بنت مالك
                               

 ٣/٢٤٩البحر احمليط ) ١(
 ١/١٦٠الدر املصون ) ٢(
 ١/٢٦٢الك شرح التسهيل البن م) ٣(
 ١/٥٦١، شرح مجل الزجاجي البن خروف ١٥٩- ١/١٥٨الكتاب : انظر ) ٤(



  عوضا عن ياء املتكلم؟) أل(هل تأيت : روف احل: ثالثًا
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  وأنفنا بني اللحى واحلواجب  ولكن نرى أقدامنا يف نعالكم
  .)١(ونرى أنفنا بني حلاكم وحواجبكم يف الشبه: ومعناه

وقد رد ابن مالك على استدالل املعترضني على فساد هذا الرأي بأنه ال جيوز أن                                -٤
  :جيمع بني العوض واملعوض، بوجهني

يف بيت طرفة عوض، بل جيء به رد           ) أل(أنّ  أم ال يسلمون: الوجه األول
  .التعريف، فجمع بينه وبني الضمري إذ ال حمذور يف ذلك

أنه مع التسليم بكون حرف التعريف الذي يف البيت عوضا، إال                   : الوجه الثاين
  أنه مجع بينه وبني ما عوض منه اضطرارا، كما مجع الراجز بني ياء

  :النداء واملعوض منها يف قوله 
  )٢(أقول يا اللهم يا اللهما  إين إذا ما حدث أملا 

ومنع األلف والالم اليت للتعريف يف هذا ((: -رادا على أيب علي  –وقال ابن الطراوة  -٥
وحنوه أن تعاقب اإلضافة، وليس يف هذا الباب مسألة فيها الم التعريف إال وهي                                 

مررت برجلٍ حسنِ       : ( لك معاقبة للعائد على ما قبله، وإال فما األلف والالم يف قو          
: على هذا بابا من البدل حكاية عن العرب قوهلم                   ) ٣( ، وقد جلب سيبويه     ) الوجه   

: ، أي   ) ضرب زيد الظهر والبطن        ( سهلُنا وجبلُنا، و    :  ، أي   ) مطرنا السهلُ واجلبلُ       ( 
))ظهره وبطنه

)٤(.  

  :واحتج أصحاب املذهب الثاين، بأمور
قًا، ما مجع بينهما، ألنه ال جيوز أن جيمع              عوضا عن الضمري ح     )  أل (أنه لو كانت  -١

  :بني العوض واملعوض منه، وقد اجتمعا يف بيت طرفة السابق
  حبس الندامى بضة املتجرد  رحيب قطاب اجليب منها رقيقة

                               
 ٢/٤٠٨معاين القرآن ) ١(
 ١/٢٦٢شرح التسهيل ) ٢(
 ١/١٥٨الكتاب ) ٣(
  ٦٣اإلفصاح ) ٤(



  عوضا عن ياء املتكلم؟) أل(هل تأيت : روف احل: ثالثًا
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  .اجليب منها: فقال
احتج الزجاج على عدم جواز كون األلف والالم بدالً من اهلاء واأللف، يف قوله                            -٢

i (: تعاىل  h  g  f  e( ] ورأى أنه حمال، ألن معىن األلف       ، ]٥٠: ص
والالم ليس معىن اهلاء واأللف يف شيء، ألن اهلاء واأللف اسم، واأللف والالم                                     

: وقال مكي   . )١(دخلتا للتعريف، وال يبدل حرف جاء ملعىن من اسم وال ينوب عنه
))وهذا ال جيوز عند البصريني، ألن احلرف ال يكون عوضا من االسم((

)٢(.  
: نه ميكن تأويل الشواهد اليت أدعي فيها النيابة حبيث ال تدل على ذلك، ففي قوله             أ -٣

i   (: تعاىل  h  g( ]منها، ويف قوله تعاىل    : أي، ]٥٠: ص  : )   È  Ç  Æ

  É(   ]     املأوى له    :  ، أي   ] ٤١  : النازعات )ويف قول العرب       .  ) ٣  :      الظهر رب زيدض
أي الوجه    مررت : الظهر والبطن منه، ويف قوهلم: أي. والبطن ،برجلٍ حسنٍ الوجه

  .إخل. )٤(منه
قوله  :  عوضا من الضمري، يف مثل       )  أل  ( رد مذهب الذين جيعلون           اختار ابن عادل        و 

i   (: تعاىل  h  g(، ا، واحتج على عدم صحته، بأنه لو كانتأي أبوا) ا  )  ألعوض
  .من الضمري، ملا مجع بينهما

  :الترجيح
  :الراجح لألمور اآلتية يظهر للباحث أنّ املذهب األول هو

مررت برجل فأكرمت الرجل، قد أغنت عن                  :  يف مثل  )  أل  ( اإلمجاع على أن         -١
  .الضمري، وهذا ميهد حلاالت مشاة أي أن املبدأ متفق عليه

  .أنّ سيبويه، وبعض البصريني، وأكثر املتأخرين إضافة إىل الكوفيني قد قالوا به -٢
( :  وقال ابن خروف حول هذه املسألة                 ألة اخلالف الذي ذكر بني           وهي مس   (

                               
 ٤/٣٣٧معاين القرآن وإعرابه ) ١(
 ٢/٢٥٢مشكل إعراب القرآن ) ٢(
 ١/٢٥٦، والبحر احمليط ٢/٤١٤اخلصائص ) ٣(
 ٧٧اللبيب مغين ) ٤(



  عوضا عن ياء املتكلم؟) أل(تأيت  هل: روف احل: ثالثًا
 

٤٧٤  

البصريني والكوفيني، وال ينبغي أن جيعل بينهما خالف؛ ألنّ سيبويه قد جعل األلف     
: ، يريد   )ضرب زيد الظهر والبطن: (والالم عوضا من الضمري يف قوله يف باب البدل

ف فال خال  :  إىل أن قال      ).  البطن منه   ( ، وال  )الظهر منه: (، ومل يقل)ظهره، وبطنه(
))بني األئمة فيها

وقد أيده ابن مالك وذكر أنّ بعض املتأخرين عدها من مسائل             . )١(
اخلالف، وأرى أنّ احلق معهما إذ إنّ هذا الرأي ليس حمصورا بالكوفيني، وقد سبق            
به سيبويه، ومعلوم أنّ مدرسة الكوفة قد ظهرت بعد مدرسة البصرة مبائة سنة أو                           

، ومن امللحوظ أنّ بعض النحاة يتشدد يف هذه املسألة    تزيد، وقال به بعض البصريني
  .فيوجب األخذ بأحد الرأيني، وبعضهم يأخذ بأحدمها وجيوز األخذ بالرأي اآلخر

                               
 ١/٥٦١شرح مجل الزجاجي البن خروف ) ١(



  بني البساطة والتركيب) لوال(: روف احل: ثالثًا
 

٤٧٥  

  بين البساطة والتركيب) لوال( 

  :يف قوله تعاىل )لوال(عند إعرابه  ابن عادلقال 
 )  W   V   U  T  S  R  Q  P  ON  M   L  K  J( ]٦٤:البقرة[  

هذه حرف امتناع لوجود، والظَّاهر أا بسيطة وقال                     )لوال( )فَلَوالَ فَضلُ اهللا(: قوله(( 
قبل التركيب ميتنع ا الشيء المتناع غريه،                ) لو ( و ).  ال(، و)لو(هي مركّبة من : أبو البقَاِء

 )لو ( على أحد امتناعي        ) ال ( ـللنفي، واالمتناع نفي يف املعىن، وقد دخل النفي ب                     ) ال ( و 
 )لوال  ( صار معىن     مثَّ   واالمتناع نفي يف املعىن، والنفي إذا دخل على النفي صار إجيابا، فمن                

))وهذا تكلْف ما ال فائدة فيههذه ميتنع ا الشيء لوجود غريه 
)١(.  

لوجود، واختلفت عبارات النحويني : وبعضهم يقول. )٢(، حرف امتناع لوجوب)لوال(
إىل امتناعية، وهي ما وليها اسم، وحتضيضية، وهي ما وليها،                      يف تعريفها فبعضهم يقسمها    

لشيء لوقوع غريه              :  وعند بعضهم   .  ) ٣( فعل  متناع ا متناع       .  ) ٤( حرف ا وبعضهم حرف ا
لشيء لوجود غريه                      .  ) ٥( لوجود    متناع ا اآلخر تدلّ على ا كثر      .  ) ٦( وعند بعضهم  ل أ وقا

الصحيح أنّ تفسريها       ((: ل املالقيوقا. )٧(إنه امتناع الثاين لوجود األول ليس غري: األصوليني
متناع                            بعدها موجبتني فهي حرف ا حبسب اجلمل اليت تدخل عليها فإن كانت اجلملتان 

وإن كانتا      .  فاإلحسان امتنع، لوجود زيد            .  لوال زيد ألحسنت إليك        : لوجوب، حنو قولك
انتا  وإن ك    .  لوال عدم قيام زيد مل أحسن إليك             :  منفيتني فهي حرف وجوب المتناع، حنو            

                               
  ٢/١٤١اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
  ١/١٠٢اجلىن الداين ) ٢(
  ٢/٣٥٦، شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ٦٠٩أوضح املسالك ) ٣(
  ١/٣٠٦سر صناعة اإلعراب ) ٤(
  ٣٥٩مغين اللبيب ) ٥(
  ٢٠، وحروف املعاين والصفات ٢٥٢الصاحيب ) ٦(
  ١٩٠وف املعاين وعالقتها باحلكم الشرعي حر) ٧(



  بني البساطة والتركيب) لوال(: روف احل: ثالثًا
 

٤٧٦  

)) لوال عدم قيام زيد ألحسنت إليك            :  موجبة ومنفية فهي حرف وجوب لوجوب، حنو         
 )١ ( .

  .)٢(، ألنّ الشيء ممتنع ا لوجود غريه)لو(وعدها الزجاجي نقيضة 

  :ويف هذه املسألة؛ مذهبان
: مركبة وهو قول أكثر النحويني واللغويني، ومن هؤالء                      )  لوال  ( أنّ   :  املذهب األول       

، ) ٩( ، واألنباري       ) ٨( ، وابن جين   )٧(، وابن السراج)٦(، واملربد)٥(، والفراء)٤(يبويه، وس)٣(اخلليل
  .، وأكثر املعربني)١٢(، واملرادي)١١(، وأبو حيان)١٠(، والعكربي)٩(واألنباري

، ) ١٣( السمني احلليب    :  بسيطة وقال به قلة من النحويني، منهم            )  لوال  ( أنّ   :  املذهب الثاين      
  .)١٦(، والصبان)١٥(، وابن القواس)١٤(والزركشي

  :ألدلة واملناقشةا
، اليت هي حرف      ) لو ( مركبة من ) لوال(نقل املالقي اتفاق البصريني والكوفيني على أن 

                               
  ٣٦٢رصف املباين ) ١(
 ١٣٩الالمات ) ٢(
  ٢/١٨٠، والكتاب )باب الالم(٤/١١١العني ) ٣(
  ٤/٣٧٦الربهان يف علوم القرآن :، وانظر ٢/١٨٠الكتاب ) ٤(
  ٢/٣٧٧معاين القرآن ) ٥(
  ٣/٧٦املقتضب ) ٦(
  ٢/٢١١األصول يف النحو ) ٧(
  ١/٣٠٦ سر صناعة اإلعراب) ٨(
  ١/٧٦، واإلنصاف ٩٢أسرار العربية ) ٩(
  ١/٥٩التبيان يف إعراب القرآن ) ١٠(
 ٣٠٠النكت احلسان ) ١١(
  ١٠٢اجلىن الداين ) ١٢(
  ١/٢٤٩الدر املصون ) ١٣(
  ٤/٢٢٩الربهان يف علوم القرآن ) ١٤(
  ٤/٣٥٢مهع اهلوامع ) ١٥(
 ٤/٧٤حاشية الصبان على شرح األمشوين ) ١٦(



  بني البساطة والتركيب) لوال(: روف احل: ثالثًا
 

٤٧٧  

وكل واحدة منهما باقية على باا من املعىن املوضوعة له قبل                    امتناع المتناع، وال النافية،         
ليت ذكر    ويف هذا النقل نظر ألنه نقل أيضا اختالفهم يف بعض تلك األمور ا                        .  ) ١( التركيب   

  اتفاقهم عليها هنا، كقول بعضهم يف تغري معناها بعد التركيب
 اليت تفيد امتناع الشيء        )  لو ( ، مركبة من     ) لوال  ( إنّ   :  والقائلون بالتركيب يقولون           

إا مركبة من      :  ، ووافقه اجلوهري، قال            ) ٢( إال أن ابن السراج     النافية، ) ال(المتناع غريه، و
ا هل يتغري املعىن واحلكم بعد التركيب أو يتغريان أو يتغري                      واختلفو   .  ) ٣( ) لو ( ، و  ) إنْ  ( معىن  

بعد  )  ال ( ، و  ) لو ( بعد التركيب ختلت عن معىن        )  لوال  ( وأكثرهم على أن        .  أحدمها، أقوال        
ا،       )  إنْ  ( إمنا مجعوا بني      )  إالّ  ( ونرى قول العرب         (( :  التركيب، قال الفراء           اليت تكون جحد

احدا وخرجا من حد اجلحد إذ مجعتا فصارا حرفًا                   فصارا مجيعا حرفًا و       )  ال ( وضموا إليها   
فصارتا حرفًا ) ال(ضمت إليها ) لو(إمنا هي ) لوال: (ومثل ذلك قوهلم). ملّا(وكذلك . واحدا
))واحدا

أوقعتا على هذا      ، جعلتا شيئًا واحدا، و        ) ال ( و  ) لو ( ولوال إمنا هي       (( :  وقال املربد. )٤(
جيب لوقوع     ) لو ( انقلب املعىن، فصار الشيء يف         )لوال(: من قولك )ال(فإن حذفت . املعىن

)).لو جاءين زيد ألعطيتك، ولو كان زيد حلرمك: وذلك قولك. ما قبله
فاملربد هنا يدلّل . )٥(

من هذا التركيب ) ال(بأنه لو حذف ) ال(، و)لو(يدلّل على حصول معىن جديد من تركيب 
. يف األصل ال تقع إال على اسم) والل(فـ ((: النعكس املعىن، مث قال، مدلّالً على تغري احلكم

على اخلليل بفكرة      ) ٦( وقد رد ابن جين على احتجاج سيبويه            .  ال تقع إال على فعل      )  لو ( و 
فهذا يدلك على أن الشيئني إذا خلطا حدث هلما حكم ومعىن مل  : "التركيب، قال ابن جين

و امتناع الشيء المتناع         يكن هلما قبل أن ميتزجا أال ترى أن لوال مركبة من لو وال ومعىن ل        
غريه ومعىن ال النفي أو النهي فلما ركبا معا حدث معىن آخر وهو امتناع الشيء لوقوع                                

    ح له ومؤنس به     غريه فهذا يف لن مبرتلة قولنا كأن ومصح    ما ألزمه اخلليل        على سيبويه   وراد
                               

  ٣٦٣رصف املباين ) ١(
  ٢/٢١١األصول يف النحو ) ٢(
  )ل ول ا(،  ٦٠٨خمتار الصحاح ) ٣(
  ٢/٣٧٧معاين القرآن ) ٤(
  ٣/٧٦املقتضب ) ٥(
  ٣/٥الكتاب ) ٦(



  البساطة والتركيببني ) لوال(: روف احل: ثالثًا
 

٤٧٨  

أنه لو كان األصل ال أنْ             ز تقدم ا                    من  ا لن أضرب المتناع جوا ز زيد لصلة على   ملا جا
احلرفني حدث هلما بالتركيب ما مل            املوصول وحجاج اخلليل يف هذا ما قدمنا ذكره ألنّ                    

يف احتجاجه على       معىن هذا أن سيبويه      و .  ) ١( " يكن هلما مع اإلفراد مضت املسألة األوىل                 
مركبة   )  لوال  ( ألنّ  ((: اخلليل ال يرى تغري احلكم بعد التركيب، وأوضح األنباري ذلك بقوله

وال فلما ركبتا خرجت لو من حدها وال من اجلحد إذ ركبتا فصريتا حرفًا واحدا فإنّ  من لو
احلروف إذا ركب بعضها مع بعض تغري حكمها األول وحدث هلا بالتركيب حكم آخر                              

) كما قلنا يف لوال مبعىن التحضيض         (
ل السمني احلليب       .  ) ٢(  ( :  وقا وقد عهِدنا يف التركيب         (

))جديد حدثَ هلا معىن )لوال(رى أنَّ خر، أال تآإحداثَ معىن 
)٣(.  

( :  ومن الذين يرون تغير املعىن ال احلكم بعد التركيب العكربي، قال                          وبذلك احتج      (
على اخلليل، وقد اعتذر عنه بأن التركيب غير احلكم كما غير املعىن، وهذه دعوى  )٤(سيبويه

أن            ى  تر ال  أ عوى  ال  ( د مل           )  لو للتركيب،  ملعىن  ا يف  تغيرت  لتقدمي        ملا  ا حلكم يف  ا يتغري 
))والتأخري

 )فلوال  : ( قوله تعاىل   ((: بعد التركيب، قال) لوال(وللعكربي تفسريه اخلاص لـ. )٥(
هي مركبة من لو وال ولو قبل التركيب ميتنع ا الشيء المتناع غريه وال للنفي واالمتناع                            

في يف املعىن والنفي إذا         نفي يف املعىن فقد دخل النفي بال على أحد امتناعي لو واالمتناع ن                        
)) جيابا فمن هنا صار معىن لوال هذه ميتنع ا الشيء لوجود غريه             إدخل على النفي صار 

 )٦ ( .
نفي النفي إثبات، ولكن اللغة ال ختضع دائما       : فهذا التفسري منطقي رياضي قائم على قاعدة

فائدة فيه هذا تكلف ماال: للمنطق والرياضيات، وهلذا قال عنه ابن عادل كما مر.  
وبعضهم يقول بالتركيب ولكنه ينفيه يف بعض الصور حسب املعىن كما فعل األنباري، 

( :  قال   إنه يدخل على الفعل كما يدخل على االسم، كما قال                  ):  يعين البصريني    ( قوهلم  (
  :الشاعر

                               
  ١/٣٠٦سر صناعة اإلعراب ) ١(
  ١/٧٨اإلنصاف ) ٢(
  .، أا بسطة ١/٢٤٩، وسبق أن رجح يف  ٢/٢٢٤الدر املصون ) ٣(
  ١/٤٠٧الكتاب ) ٤(
  ٢/٣٣ اللباب يف علل اإلعراب) ٥(
  ١/٥٩التبيان يف إعراب القرآن ) ٦(



  بني البساطة والتركيب) لوال(: روف احل: ثالثًا
 

٤٧٩  

  حملدود ىرذْع وال حددت لوال  رميتهم قد إين درك در ال
مركبة مع    كما هي    ليست مركبة مع اليف هذا البيت اليت  لوفأدخلها على الفعل؛ قلنا 

زيد ألكرمتك وإمنا لو حرف باقٍ على أصله من الداللة على امتناع الشيء  لواليف قولك ال 
))مع املستقبل) مل(مع املاضي مبرتلة ) ال(معها مبعىن مل؛ ألنّ ) ال(المتناع غريه و

وقال ذا . )١(
  .غري خمتصة لدخوهلا على االسم والفعل) لوال( إنّ: البصريني يف قوهلم ردا على

، وهو أن تكون مبعىن )لوال(وقد عد املرادي ما ذكره األنباري قسما آخر من أقسم 
  :إا غري مركبة، ومثل هلا بقول أيب ذؤيب اهلذيل: ، وقال)مل لو(

  )٢(بلى، لوال ينازعين شغلي: فقلت  أال زعمت أمساء أن ال أحبها
وأنكر ابن    . )٣(يها الفعل وليست للتحضيض، واالمتناعية ال يليها الفعلهذه قد ول: قال

لو مل،   :  ، ألنّ هذه كلمتان مبرتلة قولك           ) لوال  ( هشام أن يكون ما ذكره املرادي من أقسام          
االمتناعية،     )  لوال  ( بل هي   :  وقيل  :  قال  .  واجلواب حمذوف، أي لو مل ينازعين شغلي لزرتك

  .)٤(تسمع باملعيدي خري من أنْ تراه: على حد قوهلم )أنْ(والفعل بعدها على إضمار 
. ) ٥( إنّ األصل عدم التركيب        : ومل ينقل احتجاج للقائلني بالبساطة، إالّ أنّ ابن القواس، قال

  .)٦(أبو السعود: معا، منهم) البساطة والتركيب(وهناك من أجاز القولني 
نواع               م ال؟ ولكننا        وعملها وهل ه     )  لوال  ( وللنحويني كالم كثري حول أ ي خمتصة أ

  .اقتصرنا هنا على مسألة البساطة والتركيب لتعلقها مبوضوع االختيار
البداية أن         ولقد قرر ابن عادل          نفًا                  )  لوال  ( يف  حرف امتناع لوجود، وقد ذكرنا آ

يف  -كما سنرى إن شاء اهللا الحقًا           -االختالف يف التعريف، مث اختار أا بسيطة كعادته    
ألدوات وبرده على تفسري العكربي بأنه تكلف ماال فائدة فيه، ولكننا نلمس                   ميله لبساطة ا

  .والظاهر: عدم اجلزم بقوله
                               

  ١/٧٦اإلنصاف ) ١(
 ١/٦٧شرح أشعار اهلذليني ) ٢(
 ٥٤٨ - ٥٤٧اجلىن الداين ) ٣(
 ٣٦٤مغين اللبيب ) ٤(
  ٤/٣٥٢مهع اهلوامع ) ٥(
 ١/١٠٩تفسري أيب السعود ) ٦(



  النافية يف القرآن الكرمي، حجازية) ما(: روف احل: ثالثًا
 

٤٨٠  

  النافية في القرآن الكريم، حجازية) ما(

  8يف قوله  )ما(عند إعرابه ابن عادل  قال
)   F  E  D     C  B  A  @  ?  >      =  <( ]٨: البقرة[  

 اهللا   قال   بالنصب صرح )الباء( سقطت ملا ألنه؛ حجازية تكون أن )ما( يف املختار أنّ إال((: 
; > (: تعاىل > (، و]٢: اادلة[ ):   ;  حلجازا( لغة وأكثر ،]٣١: يوسف[ ) : 

 قول   القرآن، إالّ         غري   يف   النصب    حيفظه   مل   أنه    بعضهم   زعم    خربها، حىت      يف   الباء     زيادة    )  
  :الشاعر

  أَقْوادها إِلَيكُم الْجيوش تصلُ  دةمسو بِحرة النذير وأَنا
))أَوالَدها هم وما الصدورِ حنِقُو  أَباهم متكَنفُونَ أَبناؤها

)١(.  

، فهي ليست خمتصة ولذا                         )  ما (  الفعلية االمسية و اجلملتني  لنافية حرف يدخل على  ا
ا أهل احلجاز فإم يعملوا يف اجلملة             وهذا موافق للغة متيم أم          .  ) ٢( فالقياس فيها أال تعمل       
إن لغة    :  ، وذه اللغة نزل القرآن الكرمي ولذا قال بعض النحاة)ليس(االمسية لقوة شبهها بـ

  .)٤(إن لغة احلجازيني أكثر: ومنهم من قال. )٣(احلجازيني أفصح، ولغة التميميني أقيس

  :)٥(النافية، مذهبان) ما(وللنحويني يف عمل 
إذا دخلت على اجلملة االمسية فإا ترفع                )  ما ( مذهب البصريني أن        :  ول  املذهب األ      

  .متاما) ليس(االسم وتنصب اخلرب مثل 
  .ال تعمل يف اخلرب ألنّ اخلرب منصوب برتع اخلافض) ما(مذهب الكوفيني وهو أنّ : املذهب الثاين

                               
 ١/٣٣٢اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٣٧٧رصف املباين : ينظر) ٢(
 ١/٣٦٩بن مالك شرح التسهيل ال) ٣(
 ١٠٦شرح عيون اإلعراب ) ٤(
 ) ١٩(، املسألة رقم  ١/١٦٥، واإلنصاف ٤/١٨٨، واملقتضب  ١/٥٧الكتاب ) ٥(
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٤٨١  

  :األدلة واملناقشة
  ).ليس(احلجازية عملت عمل ) ما(البصريون ذهبوا إىل أنّ   

  :من عدة وجوه)ليس(أشبهت ) ما(واحتجوا أنّ  
  .دخوهلا على املبتدأ واخلرب -١
  ).ليس(أا تنفي احلال كـ  -٢
  ).ليس(دخول الباء يف خربها كما تدخل يف خرب   -٣

من كل هذه الوجوه، وجب أن جترى جمراها، وهم جيرون ) ليس(فإذا ثبت أا أشبهت 
إنّ ما أشبه شيئًا من وجهني، أُعطي حكمه : هم قالوبعض. )١(الشيء جمرى الشيء إذا تشاا

ويقر   .  ) ٢( كباب ماال ينصرف، ملا أشبه الفعل من وجهني منع اجلر والتنوين كما مينع الفعل          
ألا حرف غري خمتص، واحلرف إذا مل               )  ما ( البصريون أنّ القياس كان يقتضي أال تعمل                

واملهم أنّ     )  ليس ( قوة الشبه بينها وبني        خيتص مل يعمل، ولكن احلجازيني أعملوها ملا رأوا                 
;   (   8 القرآن الكرمي نزل بلغتهم فقد وردت عدة آيات على هذه اللغة، منها قوله          :

; > ( 8   وقوله ،]٣١: يوسف[ ) > ، ويرى ابن عصفور أنّ          ] ٢:  اادلة[ ): 
املختصة يف  غري شبهني، شبه عام، وشبه خاص، أما الشبه العام فألا تشبه احلروف) ما(لـ

للنفي كذلك، وداخلة ) ليس(كوا تليها األمساء واألفعال، والشبه اخلاص أا للنفي كما أنّ 
) ليس ( كذلك، وختلّص الفعل احملتمل للحال كما أنّ               )  ليس ( على املبتدأ واخلرب كما أن           

ى ما زيد يقوم، فيكون املعىن على احلال، وكذلك ليس زيد يقوم، فمن راع        : كذلك، تقول
هم                                و عملها  أ ص  خلا ا عى شبهها  ا ر من  و  ، متيم بنو  هم  و يعملها  مل  م  لعا ا لشبه  ا فيها 

  :)٤(وذكروا لزيادة الباء يف خربها ثالثة أسباب. )٣(احلجازيون
  .أنّ اخلرب قد تباعد عن النفي فربطوه بالباء -١
  .أنّ الكالم قد يطول وينسى أوله، فجاءوا بالباء ليشعروا أن يف صدر الكالم نفيا -٢

                               
 ١/١٦٦اإلنصاف ) ١(
 ١/١٦٦، واإلنصاف  ١٠٦شرح عيون اإلعراب ) ٢(
 ١/٦٠٤شرح مجل الزجاجي ) ٣(
 ١٠٨شرح عيون اإلعراب ) ٤(
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ما زيد بقائمٍ، فتجعل الباء          :  إنّ زيدا لقائم، فتقول أنت            :  نّ ذلك جواب من قال       أ -٣
  .ما زيد قائما: إنّ زيدا قائم، قلت: فإن قال). إنّ(بإزاء ) ما(بإزاء الالم، و

  :)١(ولعدم أصالتها يف هذا فقد اشترطوا لعملها الشروط اآلتية
ما قائما زيد، وما  : راء نصبه مقدما، حنوأن يتأخر اخلرب، ويتأخر معموله، وجوز الف -١

ما مسيئًا من    (( :  بقائمٍ زيد، ومنعه الكسائي، وذهب اجلرمي إىل أنه لغة، وحكى                          
))أعتب

ـ                 . )٢( ، فلم تقو    ) ليس ( وعلّلوا عدم عملها يف اخلرب، إذا تقدم بأا مشبهة ب
  .)٣()ليس(على ما تقوى عليه 

، فال   ) إنْ  ( ما زيد غري عاقل، وفقد          :  ، مثل  )غري(أو ) إالّ(بقاء نفيه، فال ينتقض بـ -٢
  .ما إنْ زيد قائم: تكون مثل

  :)٤(؛ بأمور)لربطهم بني الباء وعملها(التميمية ) ما(وردوا على املانعني دخول الباء على 
  :، كقول الفرزدق، وهو متيمي)ما(ورود ذلك يف أشعار بين متيم كثريا بعد  -١

  )٥(وال منسئٌ معن وال متيسر  لعمرك ما معن بتارك حقّه
ا منصوبا،         ) ٦( لكونه منفيا   )  ما ( أنّ الباء إمنا دخلت على اخلرب بعد               -٢ ال لكونه خرب ،

، وإذا ثبت أنّ )كنت(، وامتنع دخوهلا على خرب )مل أكن(ولذلك دخلت على خرب 
ع كون املسوغ لدخوهلا؛ النفي، فال فرق بني منفيٍ منصوب احملل ومنفيٍ مرفو                           

  .)٧(احملل
، كقول املتنخل      ) هل ( أن الباء املذكورة قد ثبت دخوهلا بعد بطالن العمل، وبعد                   -٣

  :اهلذيل يرثي أباه

                               
، ١/٢٦٦، وامللخص يف ضبط قوانني العربية ١/٣٧١هيل البن مالك ، وشرح التس ١/١٤٦اإليضاح العضدي ) ١(

 ١/٤٢٠) التعليقة(، وشرح املقرب ٣٢٥، واجلىن الداين ٣/١١٩٧وارتشاف الضرب 
 ٢/٢٢٠، شرح كافية ابن احلاجب ٤٥، وشرح اللمع يف النحو للواسطي الضرير ٢/٨٥٧املسائل البصريات ) ٢(
 ٤٥لنحو للواسطي الضرير ، وشرح اللمع يف ا٣٦٠علل النحو ) ٣(
 ١/٣٨٤شرح التسهيل ) ٤(
 ١/٣٧٥، وخزانة األدب ٢٢٥، والفوائد والقواعد ١/٦٣، والكتاب  ٣١٥ديوان الفرزدق ) ٥(
 ١/٣٩٩اإليضاح يف شرح املفصل البن احلاجب : ينظر) ٦(
 ١/٣٨٤شرح التسهيل البن مالك ) ٧(
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  )١(بواه وال بضعيف قواه   لعمرك ما إن أبو مالك
  :وقول الفرزدق يهجو جريرا

  )٢(أال هل أخو عيش لذيذ بدائم     يقول إذا اقلوىل عليها وأقردت
حبرف النفي، فألن تدخل على ) هل(لشبه ) هل(عد وإمنا دخلت على اخلرب ب

بـ ) هل(، أكمل من شبه )ما(بـ ) ما(التميمية أحق وأوىل، ألنه شبه ) ما(
  .)٣()ما(

) ما ( قد حكى أن أهل جند كثريا ما جيرون اخلرب بعد                   –وهو كويف      –أن الفراء        -٤
جارة   )  الباء   ( وهذا دليل واضح على أن وجود              .  ) ٤(بالباء، وإذا أسقطوا الباء رفعوا

ا افترضنا اخلرب حمله       فإذا كان املتحدث حجازي           للخرب غري مؤثر على حمل اخلرب،          
  .النصب وإذا كان متيميا افترضنا أن اخلرب حمله الرفع

، وبعد    ) هل ( ورد عليهم ابن مالك بأنّ ما قالوه ال يصح، ألن الباء قد تدخل بعد                  -٥
ن الرفع بإمجاع، فلو كان سقوط الباء     ، وإذا سقطت الباء تعي)إنْ(املكفوفة بـ) ما(

  .)٥(ناصبا، لنصبه يف هذين املوضعني
، أما اخلرب فهو منصوب على نزع   عملت يف املبتدأ فقط) ما(وأما الكوفيون فقالوا إنّ 

فلما حذف اجلار      )  اهللا بقائم     ما عبد  : ( أصلها عندهم   )  اهللا قائما     ما عبد  ( اخلافض، فجملة    
) بشرا  ( نصبت  (( :  ]٣١: يوسف[ ) > ; : (: اء يف قوله تعاىلقال الفر). قائما(انتصب 

ألنّ الباء قد استعملت فيه فال يكاد أهل احلجاز ينطقون إال بالباء فلما حذفوها أحبوا أن                               
))يكون هلا أثر فيما خرجت منه فنصبوا على ذلك

)٦(.  
كما   تدخل على اجلملة الفعلية       )  ما ( ، بأنّ    يف اخلرب   )  ما ( واحتجوا على عدم عمل         

                               
 ٢/٢٢١، وشرح كافية ابن احلاجب  ٢/٦٦٠الشعر والشعراء ) ١(
 ٦٧٤ديوان الفرزدق ) ٢(
 ١/٣٨٤شرح التسهيل البن مالك ) ٣(
 ١/٣٨٤شرح التسهيل ) ٤(
 ١/٣٧٢شرح التسهيل البن مالك ) ٥(
 ٢/٤٢معاين القرآن ) ٦(



  النافية يف القرآن الكرمي، حجازية) ما(: روف احل: ثالثًا
 

٤٨٤  

تدخل على اجلملة االمسية أي أا غري خمتصة والقياس أنّ احلرف غري املختص ال يعمل البتة، 
ك                       ا كان خمتصاَ  ذ يعمل إ احلرف  تعمل، ألنّ  ال  ينبغي أ ختص       حفكان  ا جلر حيث  ا رف 

بالدخول على األمساء فعمل فيها اجلر، وكحرف اجلزم ملا اختص بالدخول على األفعال                                 
ها اجلزم، وإذا كان غري خمتص فالواجب أن ال يعمل كحرف االستفهام،                املضارعة عمل في

ما  : ما زيد قائم، وتارةً يدخل على الفعل، حنو: والعطف؛ ألنه تارةً يدخل على االسم، حنو
يقوم زيد، فلما كانت مشتركة بني االسم والفعل وجب أن ال تعمل؛ ولذا كانت مهملة                          

ا، ولذا فانتصاب اخلرب عند احلجازيني عند زوال الباء إمنا هو عند التميميني، وهو القياس فيه
  .)١(فهي مشاة ضعيفة غري مؤثرة) ليس(لـ) ما(وأما مشاة . بسبب نزع اخلافض

  :)٢(ورد البصريون على حجج الكوفيني بأمور
أن اخلافض إذا سقط إمنا ينتصب االسم بعده إذا كان اجلار وارور يف موضع                                  -١

. ط اخلافض وصل الفعل، أو ما هو يف معناه إىل ارور، فنصبه                       نصب، فإذا سق     
فالنصب إمنا هو بالفعل املذكور ال بسقوط اخلافض، أي أنّ سقوط اخلافض نفسه                 
ليس من عوامل النصب، بل هو إتاحة فرصة للفعل أو ما يف معناه أن يصل تأثريه                            

  .إىل االسم بعده
أمرتك اخلري، وتارةً يكون قياسيا : يف قوهلمأنّ نزع اخلافض تارةً يكون مساعيا، كما  -٢

ليس من أحد هذين الوجهني،  ) ما(املصدرية لكثرة االستعمال فيها، وخرب ) أنْ(يف 
  .فلهذا مل يكن منصوبا برتع اخلافض كما قالوا

لقوة الشبه بينهما، وهذا مقدم على القياس ملا                  )  ليس ( إمنا عملت عمل     )  ما ( أن    -٣
  .لكرميوردت به آيات القرآن ا

وأما قوهلم إنّ هذا الشبه ضعيف فلم يقو على العمل يف اخلرب، فهذا غري مسلم ومل                 -٤
من كل النواحي بل روعي أن            )  ليس(ذا الشبه قد تطابقت مع ) ما(يقل أحد أنّ 
ولذا فلم جييزوا أن تعمل إذا تقدم خربها على                   )  ليس(دون مرتلة ) ما(تكون مرتلة 

                               
 ١٦٥، ائتالف النصرة  ١/١٦٥ينظر اإلنصاف ) ١(
 ١/١٧٢، واإلنصاف  ١٠٨ – ١٠٥شرح عيون اإلعراب ) ٢(
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ـ             ) إالّ  ( امسها، أو انتقض نفيها بـ      ، ولوال    ) إنْ  ( ، أو إذا فصل بينها وبني معموهلا ب
  ).ليس(يف كل موضع تعمل فيه ) ما(مراعاة هذا الضعف املذكور لعملت 

ما زيد بقائم، فهذا غري مسلم بل األصل عدمه، وإمنا                 : وأما دعوى أن األصل فيها -٥
كون بإزاء     لت :  أا أُدخلت توكيدا للنفي، والثاين              :  األول    : لغرضني) الباء(أدخلت 

ما  :  يف خربها مثل) الباء(، فجعلت )إنَّ(تنفي ما تثبته ) ما(، ألنّ )إنَّ(الالم يف خرب 
  .إنَّ زيدا لقائم: زيد بقائم، لتكون بإزاء الالم يف مثل

وأما اجلواب على قوهلم إنّ سبب نصب اخلرب هو نزع اخلافض، فإن ذلك غري                               -٦
نصب عند نزع اخلافض يف كل         صحيح ألنه لو كان األمر كما ذكروا لوجب ال                 

كفى باهللا شهيدا، وكفى باهللا نصريا؛ مل حيصل النصب عند نزع                 : حال، ففي مثل
، ومثلها الرفع                        :  اخلافض يف قوهلم       ، بل رفعوا ا ا، وكفى اُهللا نصري كفى اُهللا شهيد

حبسبك : حسبك زيد، وما جاءين أحد، اليت أصلها: عندما حذفوا اخلفض يف قوهلم
جاءين من أحد، ولو كان ما ذهب إليه الكوفيون صحيحا لوجب نصب         زيد، وما 

  ).أحد(و) حسب(
أنّ حرف اجلر هنا ليس بأصل، بل هو زائد دخل فضلة مؤكدة، وما كان كذلك                 -٧

ال يجعل مقدما يف الرتبة حىت يقال إنه ملا حذف انتصب، بل النصب كان موجودا   
  .)١(قبل اجلر

صاحل للعمل، والدليل على ذلك أنا وجدنا حرف                 أن احلذف عدم، والعدم غري                -٨
ينتصب ما حبذف منه، كقوهلم                     املواضع، وال  جلر يف كثري من  حبسبك قول   : ( ا

، وما    ) كفى باهللا شهيدا    : ( بالرفع، وكذلك      ) حسبك: (، فلو حذفت لقلت)السوء
  .)٢(جاءين من أحد، وله نظائر كثرية

غري خمتصة   )  ما ( م هي األقيس، ألنّ        إنّ لغة متي   : وشكك ابن احلاجب يف قول النحويني
باالتفاق فال بعد       )  ال ( اليت لنفي اجلنس، وإذا صح إعمال ) ال(ال خالف يف إعمال ((: بقوله

                               
 ٣٢٥التبيني ) ١(
 ٣٢٥التبيني ) ٢(
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الداخلة على الفعل، قيل له فما           )  ال ( الناصبة غري    )  ال ( ، فإنْ زعم زاعم أن           ) ما (يف إعمال 
)) فعلالداخلة على ال    ) ما(الرافعة غري ) ما(املانع من أن يكون 

وممن صرح بعدم تسليمه       .  ) ١( 
  .)٢(أنّ احلرف إمنا يعمل إذا كان خمتصا، الزبيدي

النافية يف القرآن الكرمي فهو على لغة                )  ما ( أنّ كل ما ورد من          واختار ابن عادل         
كوا   ؛ وجدت الباء أو مل توجد، واستدل على                  نزل بلغتهم   احلجازيني ألن القرآن الكرمي         

  ).ليس(ذفت عاد نصب اخلرب كما هي احلال يف أن الباء إذا ححجازية 

  :الترجيح
متيمية ألن القياس النحوي يقتضي           )  ما ( أنّ    -يف حالة وجود خافض   -الذي يبدو يل 

ذلك، وأما يف القرآن الكرمي، واحلديث الشريف ويف نثر وشعر احلجازيني؛ فأرجح أن تكون 
آن الكرمي نزل بلغة أهل احلجاز، وأما           حجازية، ألا لغة القوم وال شك أنّ معظم القر) ما(

إنّ انتصاب اخلرب بعد زوال            :  عن حجج الكوفيني فهي واهية وجيوز أن تقلب عليهم فيقال          
 -)  ما ( اخلافض دليل على أن احملل منصوب وكل ما يف األمر أن حرف اجلر حال بني                               

نفسها،  )  سلي ( ونصب اخلرب كما عمل ذلك مع           -لقوة الشبه بينهما      )  ليس(العاملة عمل 
  .يف حالة جر خربها غري عاملة) ليس(ومل يقل أحد إنّ 

                               
 ١/٣٩٧اإليضاح يف شرح املفصل ) ١(
 ١٦٥ائتالف النصرة ) ٢(



  املصدرية بني احلرفية واالمسية) ما(: روف احل: ثالثًا
 

٤٨٧  

  المصدرية بين الحرفية واالسمية) ما( 

  :يف لقوله تعاىل )مبا(عند إعرابه  ابن عادلقال 
) _  ^  ]  \  [  Z  Y X  W  V  U  T  S(  ]١٠: لبقرةا[  

، الصحيح    على   مصدري     حرف    ألا  ؛  ) ما (   على   عائد    ضمري  إىل    حاجةَ فال وحينئذ(( 
))امسا املصدرية جعل يف السراجِ وابن لألخفش خالفًا

عند تعرضه  -وقال يف موضع آخر . )١(
r (8 لقوله     q   p   o( ]٦٦: آل عمران[ - :)))أن ) الذي(جيوز أن تكون معىن ) ما

وال جيوز أن تكون مصدرية؛ لعود الضمري عليها، وهي حرف عند                        .  تكون نكرة موصوفة
))اجلمهور

)٢(.  

  :)٣(املصدرية، إىل ثالثة مذاهب) ما(فت آراء النحاة حولاختل
، )٧(، وابن عصفور)٦(، واملربد)٥(أا حرف، وهذا مذهب سيبويه: )٤(املذهب األول

  .)١٠(، واجلمهور)٩(، وقيل مذهب البصريني)٨(واملرادي
اسم وقال به األخفش           ) ١١( : املذهب الثاين       بن     ) ٢( ، ومجاعة من الكوفيني        ) ١( أا  ، وا

                               
 ١/٣٤٣اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٥/٣٠٥اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 .املشهور مذهبان، ولكن قول الفارسي ، يستحق أن يكون مذهبا حباله) ٣(
، شرح مجل الزجاجي ٨/١٤٢عيش ، وشرح املفصل البن ي٣٧١، واملسائل البغداديات ٣/٢٠٠املقتضب : ينظر) ٤(

 ٢/٤٧١البن عصفور 
 ٣/٢٠٠، وانظر إيضاحها يف هامش املقتضب ٣/١١، ٢/٣٤٩، ٢/٣٢٦الكتاب ) ٥(
 ٣/٢٠٠املقتضب ) ٦(
 ٢/٤٧١شرح مجل الزجاجي ) ٧(
 ٣٣٢اجلىن الداين ) ٨(
 ٣٨١رصف املباين ) ٩(
 ٣٣١اجلىن الداين ) ١٠(
 ٣٣٢، واجلىن الداين ٨/١٤٢فصل البن يعيش ، وشرح امل٣/١٠٨شرح كافية ابن احلاجب ) ١١(



  املصدرية بني احلرفية واالمسية) ما(: روف احل: ثالثًا
 

٤٨٨  

  .من املتأخرين )٦(، وابن احلاج)٥(، وقال به أيضا، السهيلي)٤(، والرماين)٣(جالسرا
رسي              :  املذهب الثالث       بن     ) ٨( ، واهلروي      ) ٧( التفصيل، وهو مذهب أيب علي الفا ، وا

  .)٩(يعيش

  :األدلة واملناقشة
أعجبين ما صنعت، أي صنعك، هي : ، ففي حنو)أنْ(املصدرية عند سيبويه مبرتلة ) ما(
� ¡  ( 8 هلا بقوله )١٠(عجبين أنْ قمت، أي قيامك، ومثلواأ: مبرتلة

يف هذه اآلية حرف، والدليل على أا ليست ) ما(، فـ]٢٥: التوبة[ ) ¢ £ ¤
امسا أنه ليس يف صلتها عائد، والفعل الزم ال يتعدى وال يصح تقدير إحلاق الضمري به، وقوله 

نا امسا للزم أن يكون يف اجلملة ه) ما(ولو كانت ، ]٣: البقرة[ )4 3 2 ( 8    تعاىل
بعدها ضمري وال ضمري فيها، وال يصح تقدير ضمري ألن الفعل قد استوىف مفعوله، ويف هذا 

  :، وقول الشاعر)١١(دليل على صحة ما ذهب إليه سيبويه
  )١٢(وكان ذهان، له، ذهابا  يسر املرء ما ذهب الليايل

  . من صلتهاهي حرف عند البصريني، ألا ال يعود عليها ضمري

                               
 ٢/٣٦١، ٢/٣٠٧، ١/٢٠٩، ١/١٠٢، ١/٤٠معاين القرآن ) ١(
 ٣١٥رصف املباين ) ٢(
 ٢/٩٩٣، وارتشاف الضرب ١/١٦١األصول يف النحو ) ٣(
 ٣/١٣٥، وشرح كافية ابن احلاجب ٣٦) منازل احلروف(رسالتان يف اللغة) ٤(
 ١/٢٨١ع ، ومهع اهلوام١٨٦نتائج الفكر ) ٥(
 ٥٨ابن احلاج النحوي ) ٦(
  ٢/٥٠٠املسائل الشريازيات ) ٧(
 ٨٧األزهية يف علم احلروف ) ٨(
  ٨/١٤٢وشرح املفصل البن يعيش ) ٩(
 ٨/١٤٢شرح املفصل البن يعيش ) ١٠(
 ٨/١٤٢شرح املفصل البن يعيش ) ١١(
 ٨/١٤٣شرح املفصل البن يعيش ) ١٢(



  املصدرية بني احلرفية واالمسية) ما(: روف احل: ثالثًا
 

٤٨٩  

))والقياس والصواب قول سيبويه) يعين األخفش(وقد خلّط ((: وقد قال املربد  
)١( .

إىل املربد بأنه  )٣(، والسيوطي)٢(و العجيب بعد هذا أن ينسب الرضي((: وقال الشيخ عضيمة
))املصدرية اسم، كما يراه األخفش) ما(بأنه يرى أن 

)٤(.  
) ما(وزعم األخفش أن ((: فاسدا، قالواعترض ابن عصفور على قول األخفش ودعاه 

يعجبين الصنع الذي : يعجبين ما صنعت، تقديره: فإذا قلت. املصدرية اسم مبرتلة الذي
  :بدليل قوله فاسدوهذا . صنعته، وحذفت الضمري من الصلة

  )٥(مبا لستما أهل اخليانة، والغدر    أليس أمريي، يف األمور، بأنتما
؛ املصدرية ال تدخل على مجلة )ما(يرها بالذي، أعين أال ترى أنه ال يسوغ هنا تقد

))امسية أصال
)٦(.  

املوصولة موقعها، وأنّ ) ما(واشترط السهيلي العتبارها مصدرية، صالحية وقوع   
ورد عليه . )٧(أريد ما خترج، أي خروجك: الفعل بعدها ال يكون خاصا، فال جيوز عنده

))يت السابقنيوهو مردود باآلية والب((: املرادي بقوله
)٨(.  

، أا تفتقر إىل ضمري، فإذا امسا املصدرية عند أهل املذهب الثاين) ما(ومعىن كون 
يعجبين : يعجبين صنعك، وعند األخفش: يعجبين ما صنعت، فتقديره عند سيبويه: قلت

  :الصنع الذي صنعته، ورد عليه بقول الشاعر
  )٩(ل اخليانة، والغدرمبا لستما أه    أليس أمريي، يف األمور، بأنتما

                               
 ٣/٢٠٠املقتضب ) ١(
 ٣/١٣٥اجب شرح كافية ابن احل) ٢(
 ١/٢٨١مهع اهلوامع ) ٣(
 ، يف اهلامش٣/٢٠٠املقتضب ) ٤(
 ٤٠٣جمهول القائل ، ورد يف مغين اللبيب ) ٥(
 ٢/٤٧١شرح مجل الزجاجي ) ٦(
 ٣٣١، واجلىن الداين ١٨٩نتائج الفكر ) ٧(
 ٣٣١اجلىن الداين ) ٨(
 ٤٠٣جمهول القائل ، ورد يف مغين اللبيب ) ٩(



  املصدرية بني احلرفية واالمسية) ما(: روف احل: ثالثًا
 

٤٩٠  

يف هذه املواضع ال تكون إال ) ما(ويرى األخفش أن . بالذي إذ ال يسوغ تقديرها هنا
) الـذي (، والفعل يف صلتها كما يكون يف صلة )الذي(امسا، فإن كانت معرفة فهي مبرتلة 

، وإذا كانت نكرة فهي يف تقدير شيء، )الذي(ويرتفع كما يرتفع الفعل إذا كان يف صلة 
. ويكون الفعل بعدها صفة هلا، ويف كال احلالني ال بد من عائد يعود، يعود عنـده إليهـا  

أعجبين ما صنعت واملعىن صنعته، ألن الفعل متعد فيجوز أن تقدر ضـمريا  : فاألخفش جييز
أعجبين ما قمت، ألن الفعل غري متعد، فال يصح تقدير : -عنده  -يكون مفعوال، وال جيوز 

أعجبين ما ضربت زيدا، غري جائزة ألن الفعل قد استوىف مفعولـه، وال   :ضمري فيه، وحنو
  .يصح فيه تقدير ضمري مفعول آخر

املصدرية فالح يل ) ما(إين تأملت ((: املصدرية نفسها؛ قال) ما(وأنكر ابن احلاج وجود 
اص ، وإمنا هي موصولة يراد ا املصدر، وحذف الضمري معها كثريا ألمر خال وجود هلاأنه 

يعجبين مـا ال  : ومما يدل على أنه ال وجود هلا أنه ال يقال. باملصدر ال يتسع يل اآلن ذكره
))أنْ ال يقوم زيد: يقوم زيد، كما يقال

)١(.  
التفصيل         ل                      وأما عند مذهب  يؤيد سيبويه، ألنه قا : فإنّ املشهور أنّ أبا علي كان 

ل املصدر، وأنه حرف ليس باسم، ألين والقول عندي فيها أا مع ما بعدها من الفعل بتأوي((
 3 2 (: وجدت صلته يف مواضع ال جيوز أن يعود منها إليه شيء، فمن ذلك قوله تعاىل

ولكنه عندما تعرض لآلية نفسها يف موضع آخر، جوز أن تكون                    .  ) ٢( ] ٣:  البقرة   [   )  4
))يف اآلية موصولة) ما(

: فيكون التقدير   ، وجوز كذلك أن تكون مع الفعل مبرتلة املصدر، )٣(
أي ومما رزقنامهوه، : ومن رزقهم ينفقون، وإن جعلتها موصولة قدرت يف الصلة حذف اهلاء

:   (   8 من الذي رزقنامهوه، ويدلّ على ذلك قوله                  :  أي  9  8  7  6  5( 
وقد خلّص أبو علي مذهبه يف  . رزقناه، ورزق يتعدى إىل مفعولني: فالتقدير فيه، ]٢٥: البقرة[
 امساما صنعت يعجبين، كان : فإذا احتملت الصلة العائد منها إليه حنو. . ((: هذه بقوله) ما(

                               
  ٥٨ابن احلاج النحوي ) ١(
 ٢٧٢املسائل البغداديات ) ٢(
 ٢/٥٠٠املسائل الشريازيات ) ٣(



  املصدرية بني احلرفية واالمسية) ما(: روف احل: ثالثًا
 

٤٩١  

))، فعلى هذا فأجرهحرفًاإذا قدرت فيها العائد، وإذا مل تقدر العائد ومل تنوه كان 
)١(.  

كون لنفسه مذهبا خاصا مبزجه بني مذهب سيبويه ومذهب األخفش،        –هنا  –فأبو على  
أا إذا كانت        )  الذي   ( مع الفعل مبعىن املصدر أو مبعىن           ) ما(يعرف أن وإمنا ((: وقال اهلروي

مع الفعل، وذلك    ) أنْ(مبعىن املصدر مل حتتج إىل عائد يعود عليها من صلتها، وإمنا هي مبرتلة 
. بلغين ما صنعته : الذي صنعت، فثم هاء ساقطة، والتقدير: بلغين ما صنعت، تريد: إذا قلت

))نعت، تريد املصدر أي بلغين صنيعك مل تضمر هاءبلغين ما ص: وإذا قلت
وتابعهما ابن    . )٢(

كانت امسا ال حمالة، ومىت ) ما(مىت اعتقدت عود الضمري إىل ((: -بعد مناقشة  –يعيش، قال 
))مل تعتقد ذلك فهي حرف

)٣(.  
والبن خروف رأي غريب هنا؛ فهو يسوي بني رأيي سيبويه واألخفش، وخيطئ مـن  

: عندمها قد تأيت امسا أو حرفًا حسب الكـالم، قـال  ) ما(نهما، ويذكر أن ذكر خالفًا بي
ومن ذكر خالفًـا   -رمحهم اهللا  -يف قول سيبويه واألخفش وغريمها من املتقدمني ) ما(و((

) الذي(بـ ) يعين سيبويه واألخفش (فحني قدراها : إىل أنْ قال. . . بينهما أخطأ عليهما
والفعل جعالها حرفًا، وحكى الفراء ) أنْ(جعالها امسا وهي مصدر هنا، وحني قدراها تقدير

وهذا حممول ((): يعين الفراء (قال ) أبوك باجلارية ما يكفل(، و)ارية الذي يكفلأبوك باجل(
فهي مصدر يف : ، فأوقعها على املصدر، إىل أن قال ))على املصدر، أي أبوك باجلارية كفالته

اسـم، ويف املصـدر حـرف، وال خـالف     ) الذي(كلتا احلالتني، وهي يف تقديرها بـ 
))بينهما

أنه نفى اخلالف بينهما بل خطأ من قال ذلك، ووقوع  –هنا  –ومصدر الغرابة . )٤(
اخلالف بني الرجلني مما يكاد يكون جممعا عليه بني النحويني يف القدمي واحلديث، ويف كالمه 
شيء من الغموض واللبس، حىت إنّ ابن هشام فهم منه اإلمجاع على حرفيتها عند قـدماء  

املصدرية حرف باتفاق، ورد على من نقل فيها ) ما(وزعم ابن خروف أن ((: النحويني، قال

                               
 ٢٧٥املسائل البغداديات ) ١(
 ٨٧األزهية يف علم احلروف ) ٢(
 ٨/١٤٣شرح املفصل البن يعيش ) ٣(
 ١/٢٩٣شرح مجل الزجاجي ) ٤(



  املصدرية بني احلرفية واالمسية) ما(: روف احل: ثالثًا
 

٤٩٢  

))خالفا، والصواب مع ناقل اخلالف
وأحسب أنّ سبب ذلك أنّ ابن خـروف وضـع   . )١(

املصدرية ونفـى وقـوع   ) ما(، مث عد منها )واحلروف اجلارية جمراها أربعة: (عنوانا، وهو
) ما(قد يفهم منه، أن اخلالف بني سيبويه واألخفش حوهلا، بل خطأ من قال ذلك، إىل هنا 

من احلروف األربعة اليت شرع يف سردها، مث نفى اخلالف فيها عند القدماء من أجل ذلك 
مث بعـد  . فهم ابن هشام من هذه العبارات أن ابن خروف، يقول باإلمجاع حول حرفيتها

ذلك فصل مبا يتعارض مع ما سبق، وذكر أا أحيانا تأيت امسا، وأحيانـا حرفًـا حسـب    
  .تقديرها، وحسب النية فيها، وحسب وجود عائد يعود عليها

املصدرية؛ حرف، ورآه هو ) ما(رأي سيبويه ورأي اجلمهور، يف أن واختار ابن عادل  
ليست مصدرية يف بعض       )  ما ( الصحيح واألظهر أنه كذلك، واحتج يف كل مرة على أنّ                       

ليت تعرض هلا           ملوضوع           -اآليات ا ) ما ( دة الضمري عليها، و       بعو  –كما مر يف نصه أول ا
  .واهللا أعلم. املصدرية يف مذهب اجلمهور الذي يتبعه حرف ال حتتاج إىل ضمري يعود عليها

                               
 ٤٠٢مغين اللبيب ) ١(



  اخلرب؟) إِنَّ(هل ترفع : روف احل: ثالثًا
 

٤٩٣  

  الخبر؟) ِإن(هل ترفع 

  :يف قوله تعاىل )إنّ(عند إعرابه  ابن عادل قال
 )  +    *     )     (  '  &  %   $   #   "   ]٦: البقرة[ )!   

رفعه مبا كان قبل        بأنّ   خالفًا للكوفيني    م وترفع اخلرب      تنصب االس   )  يعين إنَّ   ( وهي   ((  
تنصبهما    و أ ترفع املبتدأ واخلرب معا،            وتقرير األول أا ملا صارت عاملة فإما أنّ                   .  دخوهلا   

؛ ألما كانا مرفوعني قبل          واألول باطل       ،  ، أو ترفع املبتدأ وتنصب اخلرب أو بالعكس         )١(معا
، وألا أعطيت عمل الفعل، والفعل ال يرفع االمسني، فال            دخوهلا، فلم يظهر للعمل أثر البتة

  .معىن لالشتراك، والفرع ال يكون أقوى من األصل
، ألنه خمالف لعمل الفعل، ألن الفعل ال ينصب شيئًا مع خلوه عما                     باطل  ،  يضا أ والثاين      

  .يرفعه
الفعل يعمل يف الفاعل  ألنّألنه يؤدي إىل التسوية بني األصل والفرع؛  باطل، والثالث أيضا 

أوالً بالرفع؛ مث يف املفعول بالنصب، فلو جعل احلرف هاهنا كذلك حلصلت التسوية بني                               
  .األصل والفرع

، وهي أا تنصب االسم، وترفع اخلرب، وهذا مما         وملا بطلت األقسام الثالثة تعين الرابع
املنصوب على املرفوع يف باب  ينبه على أن هذه احلروف لَيست أصلية يف العمل؛ ألنّ تقدمي

))الفعل عدول عن األصل
)٢(.  

  :وفيها مذهبان. )٣(هذه من املسائل اخلالفية املشهورة بني البصريني والكوفيني
  .وأخواا تنصب املبتدأ وترفع اخلرب، وهذا مذهب البصريني) إنّ: (املذهب األول
  .وهو مذهب الكوفيني. ترفع اخلرب وأخواا تنصب املبتدأ وحده، وال) إنّ: (املذهب الثاين

                               
، وال يستقيم املعىن هكذا، ))معا، وتنصبهما معافإما أن ترفع املبتدأ أو اخلرب ..((:يف األصل ، يف الكتاب املطبوع  )١(

  .فلعل الصواب ما أثبتنا ، ولعله خطأ مطبعي
  ١/٣٠٨اللباب يف علوم الكتاب   )٢(
 ١٦٦، وائتالف النصرة ٣٣٣، التبيني ) ٢٢(، رقم املسألة ١/١٧٦اإلنصاف : ينظر) ٣(



  اخلرب؟) إِنَّ(هل ترفع : روف احل: ثالثًا
 

٤٩٤  

  :األدلة واملناقشة
  :)٢(إمنا عملت، ألمور )١()الست(، وأخواا )إنّ(ذكر النحويون أنَّ 

واختصاص    .  ) ٣( إنك وإنه     :  اختصاصها باألمساء يف دخوهلا على الضمائر يف مثل                  -١
تعمل                        ثريه فيه، ومل  تأ لفعل دليل على  و ا باالسم أ ل  ( احلرف  رغم ختصصها    )  أ

، رغم ختصصها بالفعل، ألن األول صار كجزء )سوف، والسني(، و)قد(باالسم، و
من االسم ألا تعين املسمى كما تعينه األوصاف، وألن األخرى صارت كذلك                    

) قد(كجزء من الفعل، ألن الفعل يدل على الزمن، والسني وسوف ختصصانه، وأما 
. ) ٤( من يشبه تأثري السني وسوف        فإا تقرب املاضي من احلاضر، وهذا تأثري يف الز           

وذكر املالقي أنه كان من حق هذه األحرف أن ختفض االسم بعدها ألا اختصت   
باألمساء ومل تكن كجزء منها، وكل ما اختص باألمساء ومل يكن كجزء منها عمل          
فيها اخلفض كحروف اجلر، إال أن هذه ملا أشبهت األفعال املتعدية إىل مفعول                              

  .)٥(واحد عملت عملها
  .ألن فيها معاين األفعال، من التوكيد، والتشبيه، و التمين، والترجي، و غري ذلك -٢

معىن     نَّ  ( ألن  و  ) إ نَّ  ( ،  ومعىن     )  أ نَّ  ( حققت،  ومعىن    )  كأ ، ) لكن ( شبهت، 
  .)٦(إخل. . استدركت

أا على ثالثة أحرف، مفتوحة اآلخر، فأشبهت الفعل املاضي الذي كله مبين على         -٣
  .)٧(ن الفعلالفتح، وهي على وز

                               
، الكتاب ))فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده هذا باب احلروف اخلمسة اليت تعمل ((:عدها سيبويه مخسا، قال  )١(

األحرف اخلمسة املشبهة  ((:وقال املربد. ، حرفًا واحدا ، مرة يفتح ومرة يكسر)أنّ(، و)إنّ(، ألنه عد ٢/١٣١
، ٢/٥، وقد أيد ذلك ابن مالك يف شرح التسهيل ١/٢٢٩، واألصول يف النحو ٤/١٠٧، املقتضب ))باألفعال

  ١/٢٠١صد واملسالك واملرادي توضيح املقا
  ١/٢٠٨، واللباب يف علل البناء واإلعراب ٣٣٢، وعلل النحو ٤/١٠٨املقتضب : ينظر  )٢(
  ١/٢٠٨اللباب يف علل البناء واإلعراب   )٣(
  ١/٢٠٨، واللباب يف علل البناء واإلعراب ٣٠٦علل النحو   )٤(
 ١٩٩رصف املباين ) ٥(
 ١٦٧، ائتالف النصرة ١/١٧٨اإلنصاف ) ٦(
  ١/٢٣٠صول يف النحو األ  )٧(



  اخلرب؟) إِنَّ(هل ترفع : روف احل: ثالثًا
 

٤٩٥  

، فهي تقتضي امسني كما يقتضي الفعل  )١(مشاتها للفعل املتعدي يف الرفع والنصب -٤
  .)٢(امسني

. إخل. . إنين، كأنين، ليتين: ، عليها، كما تدخل على الفعل حنو)نون الوقاية(دخول  -٥
  .)٣(أعطاين، وأكرمين، وما أشبه ذلك: كما تدخل على الفعل، حنو

 وأجاز الفراء      . )٤(األحرف اجلزأين معا، وقيل إا لغة وبعض العرب ينصب ذه
وأجاز بعض الكوفيني ذلك يف كل هذه       . )٥()ليت(نصب االسم واخلرب معا بـ 

، وقول  ))إن قعر جهنم لسبعني خريفا(( :>واحتجوا، بقول الرسول . األحرف
  :الشاعر

والشيب كان هو البدي األول  على الفىت  ليت الشباب هو الرجيع  
استشهدوا بأشعار أخرى، وهي عند البصريني ومن تابعهم ال حجة فيها ألا                 و

  .)٦(ميكن تأويلها وردها إىل القاعدة األصلية
، ) ٧( وقد أمجع الكوفيون والبصريون على نصبها لالسم، وإمنا اختلفوا حول رفع اخلرب                

أخواا تنصب      ، و  ) إنّ  ( إىل أنّ      -  ) ٨( وتابعهم السهيلي من األندلسيني           -فذهب الكوفيون       
االسم، وأما اخلرب فقد كان مرفوعا قبل دخوهلا فلم تعمل فيه الرفع، وذهب البصريون إىل أنَّ 

  .عملت يف املبتدأ واخلرب معا، نصبت األول فصار امسا هلا ورفعت الثاين فصار خربا هلا) إنَّ(

                               
  ٣/٨٤٤الكايف يف اإلفصاح عن مسائل كتاب اإليضاح   )١(
 ٢٣٠الفوائد والقواعد ) ٢(
  ١/١٧٨اإلنصاف   )٣(
 ١/٢٠٠توضيح املقاصد ) ٤(
 ١/٤١٠معاين القرآن ) ٥(
 ٢/٩شرح التسهيل البن مالك ) ٦(
  ١/١٧٦، )اإلنصاف(، من مسائل )٢٢(هذه هي املسألة رقم   )٧(
  ٢/١٥٥، مهع اهلوامع ٢٣٢فكر نتائج ال  )٨(



  اخلرب؟) إِنَّ(فع هل تر: روف احل: ثالثًا
 

٤٩٦  

  :على مذهبهم، بأمور -ومن تابعهم  -واحتج الكوفيون 
غري عاملة، وإمنا نصبت االسم ملشاتها  )١(على أن هذه األحرف أنه جرى االتفاق -١

الفعل، وهذا جيعلها فرعا عليه، ولذا جيب أن تكون أضعف منه، فإذا قلنـا إـا   
ولذا قلنا أنه جيب أن . تنصب وترفع فقد ساوينا بني األصل والفرع، وهذا ال يصح

من أن تعمل فيه، والذي يدل  يكون اخلرب باقيا على رفعه قبل دخوهلا، ألا أضعف
على ضعف عملها أنه يدخل على اخلرب ما يدخل على الفعل لو ابتدئ به، كما قال 

  الشاعر
  )٢(إين إذن أهلك أو أطريا    ال تتركين فيهم شطريا

  .)٣(وحدها) إنَّ(وخصه الفراء بـ ). إذن(فنصب بـ 
إنّ بك : قوهلموالدليل على ضعف عملها أيضا، أن عملها يبطل ألدىن عارض، ك -٢

، لضعفها، فدلّ ذلك على )إنَّ(إنّ بك زيد مأخوذ؛ فلم تعمل : يكفل زيد، و قوهلم
  .)٤(صحة ما قلناه

  :على مذهبهم، أيضا بأمور -ومن تابعهم  -واحتج البصريون 
، إمنا عملت النصب يف املبتدأ والرفع يف اخلرب، لقوة مشاتها للفعل ألا                           ) إنَّ  ( أنَّ  -١

. ) ٥( فلزم أن تعمل عمله        –كما ذكُر يف أول املوضوع           -لفظ واملعىن،     أشبهته يف ال 
  .)٦(وأخواا) كان(ونص بعضهم على وجوه الشبه الكثرية بينها وبني 

                               
: ، أنه لو قال ١/٥وأخواا حروفًا ، ورأى ابن مالك، يف شرح التسهيل ) إنّ(، ٢/١٣١مسى سيبويه يف الكتاب ) ١(

األحرف، لكان أوىل ألن أحرفًا مجع قلة، وحروفًا مجع كثرة، إال أنه أقر أنه رمبا وقع أحدمها مكان اآلخر لعلة 
واعتذر لسيبويه أنه رمبا حلظ الكثرة ألن من فتح مهزا ومن ختفيف نوا يف احلالني . واستشهد ببعض اآليات

 .ومن ختفيف نون كأن ، وما يستعمل يف لعل من لغات
، مغين ٣٥٥، واجلىن الداين ٧/١٧، وشرح املفصل ١/١٧٧، اإلنصاف  ٢/٣٣٨، ١/٢٧٤معاين القرآن للفراء ) ٢(

، وقائله جمهول ٨/٤٥٦، خزانة األدب )شطر(٤/٤٠٨ان العرب ، ولس٤/١٠٦، مهع اهلوامع ٣١اللبيب 
 الغريب البعيد:والشطري 

  ٢/٣٣٨للفراء  –معاين القرآن   )٣(
 ١/١٧٧اإلنصاف ) ٤(
  ٤/١٠٨، واملقتضب ٢/١٣١الكتاب   )٥(
  ٢/٨شرح التسهيل   )٦(



  اخلرب؟) إِنَّ(هل ترفع : روف احل: ثالثًا
 

٤٩٧  

إنَّ زيدا أخوك،         :  ألنّ االسم يشبه املفعول واخلرب يشبه الفاعل، فشات، يف مثل                      -٢
  .)١(ضرب زيدا رجلٌ: صورة األفعال اليت قُدم مفعوهلا حنو

أنّ االبتداء قد زال بدخول هذه األحرف ألا ناسخة، فما الرافع له إن مل تكن                                    -٣
هذه احلروف؟ وحسب مذهب الكوفيني أن املبتدأ واخلرب يترافعان، فلو قيل إنّ اخلرب 
رفعه باملبتدأ، وهو قد زال بنصبه؛ امسا هلذه احلروف، لكان إدعاًءا بأنّ اخلرب رفع                              

  .)٢(بغري عامل، وهذا حمال
أنّ فرعية هذه احلروف للفعل تتحقق بوجوب نصب األول، ورفع اآلخر، بينما                                -٤

وملا كان تقدمي املرفوع وتأخري املنصوب هو                   .  الفعل جيوز فيه التقدمي والتأخري             
املفعول؛                    الفاعل مث  الفعل مث  ملنصوب على        يف حني  األصل، حيث جييء  تقدمي ا

ندما يتقدم منصوبه على مرفوعه          املرفوع هو الفرع، ألزم الفرع للفرع، والفعل ع                      
فهو يف أضعف حاالته ولذا ألزمت هذه احلروف هذه احلالة ليتبني احنطاط الفرع                           

إنّ نصب    : وقال بعضهم. )٣(عن األصل؛ فالفرعية هنا حتققت بإلزامه طريقة واحدة
، ) كان  ( ، وأخواا، وعمل          ) إنَّ  ( االسم ورفع اخلرب، إمنا كان للتفرقة بني عمل                  

بعضهم : وقال. )٤(وأخواا دليل على الفرعية) إنَّ(والتزام تقدمي االسم يف  وأخواا،
بعضهم إنّ اخلرب هو املقصود، فأقيم مقام العمدة فرفع، ألن التوكيد، والتشبيه،                               

  .)٥(إخل إمنا هو للخرب فكأنه املقصود فرفع. . واالستدراك،
تتحمل                      :  وقال بعضهم     -٥ ال  لفرعية موجودة حيث إنّ هذه احلروف  ا نّ  ضمريا  إ

  .)٦(كالفعل، ولذا وجب تقدمي املنصوب، وعدم تصرفها دليل كاف على ضعفها
أنه ليس يف كالم العرب عامل يعمل يف األمساء النصب إال ويعمل الرفع فوجب أن        -٦

  .)١(وأخواا الرفع يف اخلرب، كما عملت النصب يف االسم) إنَّ(تعمل 
                               

  ١/٢٣٠األصول يف النحو   )١(
  ١/٢١١ علل البناء واإلعراب ، اللباب يف١/١٧٩، واإلنصاف ١/٢٣٠األصول يف النحو   )٢(
  ١/٢٠٩اللباب يف علل البناء واإلعراب   )٣(
  ٣/٨٤٤، والكايف يف اإلفصاح عن مسائل كتاب اإليضاح ٢٣٠، الفوائد والقواعد ١/٢٣٠األصول يف النحو   )٤(
  ٢/١٥٥،و مهع اهلوامع ٢/٥شرح التسهيل   )٥(
  ١/٢١٢، واللباب يف علل البناء واإلعراب ٤/١٠٩املقتضب   )٦(
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٤٩٨  

كر بعدها االسم واخلرب كما يذكر بعد             أا ال تلي األفعال وال تعمل فيها، وإمنا يذ    -٧
  .)٢(الفعل الفاعل واملفعول

  :وقد ردوا على اعتراضات الكوفيني بقوهلم -٨
إن مقتضى عمل هذه احلروف، هو مشاتها للفعل، ولكن جيب أال تعمل يف    )أ (

اخلرب حىت يظهر أن عملها ذلك إمنا هو فرع، والفرع ال بد أن ينحط درجةً 
صحيح واحتجوا باسم الفاعل الذي عمل ملشاته  عن األصل، بأن ذلك غري

زيد ضـارب  : للفعل، وقد عمل عمله وله مرفوع ومنصوب مثل الفعل، حنو
  .)٣(أبوه عمرا

وردوا على دعواهم أنّ عدم عملها يف اخلرب إمنا كان لضعفها؛ بأا لو كانت   )ب (
و حرف ضعيفة كما يقولون ما عملت يف االسم إذا فُصل بينها وبينه بظرف أ

o   (8 جر حنو قوله    n   m   l( ]8  وقوله ، ]١٢: املزمل)   Æ

  É   È   Ç( ]٢٤٨: البقرة[)٤(.  

. )٥(وردوا على ما ستشهد به الكوفيون، بأنّ ما ورد يف بيت الشعر هو شاذ  )ج (
وما كان كذلك فليس فيه حجة، أو ميكن تأويله بأنّ اخلرب حمذوف لداللـة  

إن بك زيـد  : ، إذن أهلك أو أطريا، وأما قوهلمإين أذل: الباقي عليه، تقديره
حمذوف وهو ضمري الشأن، ) إنّ(مأخوذ، وحنوه، فال حجة فيها أيضا ألن اسم 

  .)٦(إنه بك زيد مأخوذ، وكذلك ما جاء مثله: فتقديره
عملت يف االثنني معـا، فنصـبت   ) إنَّ(مذهب البصريني وهو أن  اختار ابن عادلو

كما هو واضح  –كن احتجاجه جاء على شكل عبارات منطقية األول، ورفعت الثاين، ول

                               
  ١/١٨٥،و اإلنصاف ١/٢٣٠األصول يف النحو ) ١(
  ١/٧٧معاين القرآن وإعرابه   )٢(
  ١٥٠، وأسرار العربية ١/١٧٨اإلنصاف   )٣(
  ١/١٧٨اإلنصاف   )٤(
  .وبأن قائل هذا البيت جمهول. وحدها كما مر) إن(يؤيد هذا أن الفراء خص ذلك بـ  )٥(
  ١/٢١١عراب ، واللباب يف علل البناء واإل١/١٧٩اإلنصاف   )٦(
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٤٩٩  

ه على أن ونب. )١(وهي حجج تشبه ما احتج به الوراق –من النص املذكور أول املوضوع 
لَيست أصلية يف العمل؛ ألنّ تقدمي املنصوب على املرفوع يف باب الفعـل   )٢(األحرفهذه 

  .عدول عن األصل

  :الترجيح
ملترجح، ألنّ هذه األحرف ختصصت يف الدخول على اجلمل                     مذهب البصريني هو ا        

اجلو ماطر، ولكن بعد دخول هذه              :  االمسية، وكان االهتمام منصبا على املبتدأ يف حنو                   
إنَّ اجلو ماطر، كان : األحرف، حتول االهتمام من املبتدأ إىل اخلرب كما أسلفنا، فعندما تقول

ولذا فعمل هذه األحرف منصب          . ار عن اجلو أنه ممطراالهتمام بتأكيد املطر، وليس باإلخب
مث إن االبتداء قد . أصالً على األخبار، فكيف يتصور أا مل تعمل ا، وهي املقصودة واملرادة

نسخ ا فإن مل يقل إا قد عملت يف اخلرب كما عملت يف االسم بقي رفع اخلرب بال عامل،       
  .أعلم بالصواب واهللا. وهذا مرفوض عند كثري من العلماء

                               
  ٣٣٢علل النحو : ينظر  )١(
 .أحرف: يلحظ أنه قال عن إن وأخواا حروف ، وحروف مجع كثرة، فألوىل أن يقال) ٢(



  تنفي املاضي مطلقًا) لَم(: روف احل: ثالثًا
 

٥٠٠  

 )تنفي الماضي مطلقًا) لَم  

  8 يف قوله ) مل(عند إعرابه  ابن عادلقال 

  ].٦: البقرة[ )!  "  #   $  %  &  '  )    (      *   +  ( 

حرف جزم معناه نفي املاضي مطلقًا خالفًا ملن خصها باملاضي املنقطع، ويدلّ        ) مل(و(( 
>    ( 8    على ذلك قوله      ;  :   9 +    ( ،  ] ٤:  مي مر [   ) 8      *   )

وهذا ال يتصور فيه االنقطاع، وهي من خواص صيغ املضارع إالّ          ، ]٣: اإلخالص[ ),
وهل قلبت اللفظ دون املعىن أو املعىن دون اللفظ؟                     .  أا جتعله ماضيا يف املعىن كما تقدم           

))الثاين أظهرمها: قوالن
)١(.  

)٢(حرف نفي، وانقسم النحويون حوهلا إىل مذهبني) لَم(:  
ملاضي فنفته، ومل ميكن أن تعمل يف لفظه                      :  املذهب األول        ا دخلت على ا يرى أ

، وأيب موسى      ) ٤( ، وسيبويه   ) ٣( وهو رأي اخلليل       .  فأدخلوها على املضارع ليصح عملها فيه            
  .)٧(، واجلزويل)٦(، والزجاجي)٥(احلامض

بقي اللفظ على يرى أا دخلت على املضارع فقلبت معناه إىل املاضي و: املذهب الثاين
ملربد       .  ما هو عليه    املتأخرين        ) ٨( وهو قول ا كثر  يعيش    ) ٩( ، وأ كابن  ادي       ) ١( ،  ملر ، ) ٢( ، وا

                               
  ١/٣١٠اللباب يف علوم الكتاب  )١(
  ٥٣٢الفوائد والقواعد  )٢(
 ٢/١٨٦العني ) ٣(
 ٣/١٢٨عد ، واملسا ٢/٣٣٢، وتوضيح املقاصد  ٤/١٨٥٩، وارتشاف الضرب ٤/٢٢٠الكتاب ) ٤(
 ٢/٣٣٢توضيح املقاصد ) ٥(
  ٢٣حروف املعاين والصفات ) ٦(
 ٢٨٢اجلىن الداين ) ٧(
 ١/١٨٥املقتضب ) ٨(
 ٢/٣٣٢، وتوضيح املقاصد  ٢٨٢اجلىن الداين ) ٩(
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  .)٣(والعلوي

  :األدلة واملناقشة
أنّ النحويني املتأخرين قد اختلفوا يف تفسري كالم                 إىل   البد من التنبيه يف هذه املسألة            

فقد نسبه أبو     .  إىل املذهب الثاين    سيبويه فبعضهم ينسبه إىل املذهب األول وآخرون ينسبونه
ادي ففي كتابه                                         لثاين، وأما املر األول، واملربد إىل الذهب ا توضيح  ( حيان إىل املذهب 

نسب املربد إىل املذهب الثاين وأما بالنسبة لسيبويه فقال وهذا قد نسب إىل                              ) ٤( ) املقاصد  
سبة املربد إىل املذهب الثاين،          فقد جزم بن )٥(الداين وأما يف اجلىن. يعين املذهب األولسيبويه 

وظاهر مذهب سيبويه أا تدخل على مضارع اللفظ فتصرف معناه إىل               : وأما سيبويه فقال
، )٧(، والرضي)٦(ولذا جند بعض النحويني مثل ابن احلاجب). يعين املذهب الثاين أيضا(املضي 

  .وغريهم قد جتنب ذكر أصحاب املذهبني
) فَعلَ(يبويه، على املاضي فنفته، فعندمها أا تكذيب لـ عند اخلليل، وس) لَم(ودخلت 

مضارع اللفظ ماضي املعىن، ألنّ ) يذهب(يقال ذهب حممد فترد نافيا مكذبا، لَم يذهب، فـ
عزميةُ فعلٍ قد مضى فلّما جعل        :  ولَم  . .  (( :  ال ذهب مث قلب للمضارع، قال اخلليل   : أصله

عالف ل معها على حدعل الغابر جزم، وذلك قولكالف :زيد جرخمل ي     ما معناهوإن ،  :   جرال خ
، فاستقبحوا هذا اللّفظ يف الكالم فحملوا الفعل على بناء الغابر فإِذا أعيدت ال وال                                زيد  

مل يصدق   :  ﴿ فال صدق وال صلّى ﴾، أي: أو أكْثَر حسن حينئذ لقول اللَّه عز وجلّ مرتني
  :وإذا مل تعد ال فهو يف املَنطق قبيح، وقد جاء يف الشعر، قال ومل يصلِّ،

  وأي عبد لك ال أَلَما  إنْ تغفرِ اللّهم تغفر جما
                               

 ٨/١١٠شرح املفصل ) ١(
 ٢/٣٣٢توضيح املقاصد ) ٢(
 ١/٦٥٩املنهاج يف شرح مجل الزجاجي ) ٣(
 ٣٣٢توضيح املقاصد ) ٤(
 ٢٨٢ىن الداين اجل) ٥(
 ٣/٨٧٨شرح املقدمة الكافية ) ٦(
 ٤/٢٦شرح كافية ابن احلاجب ) ٧(
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))مل يلم: أي 
)) . ومل وهي نفي لقوله فَعلَ       . .  (( :  وقال سيبويه . )١(

وقال املربد مبينا        .  ) ٢( 
ومنها لَم وهي نفي       (( :  يتبني عملها إال فيه      على املضارع أنه معرب وال           )  مل ( سبب دخول    
ووقوعها على املستقبل من أجل أا عاملة، وعملها اجلزم، وال جزم إال                            .  للفعل املاضي   

؛ فإمنا نفيت أن يكون فَعل فيما             :  قد فَعلَ، فتقول مكذبا       :  وذلك قولك     .  ملعرب   مل يفعلْ
))مضى

)٣(.  
عناه إىل املاضي وهذا موافق للمربد، وهي عند ابن فارس دخلت على املضارع ونقلت م

( :  قال   ) ) تريد                      )  لَم ،زيد ما قام   :  تنفي الفعل املستقبل وتنقل معناه إىل املاضي حنو مل يقم
زيد((

  .)٥(وهي كذلك عند ابن هشام وآخرين. )٤(
ا للرأي األول                   وقال الزجاجي مؤيد  : ) ) ) مل خيرج   :  لنفي املاضي باملعىن كقولك       )  لَم

زيد((
)٦(.  
وذكر    .  ) ٧( احتجوا هلذا الرأي بأنّ احملافظة على املعىن أوىل من احملافظة على اللفظ                            و 

أن يليها املاضي، ولكنهم استعملوا املضارع على الرغم من ثقله                  ) مل(الوراق أنّ األصل يف 
ووافقه أبو الربكات األنباري، على ذلك وذكر أنّ                         .  ) ٨( وهو اجلزم     )  مل ( لكي يظهر عمل    

قل إىل لفظ املضارع ألنّ الفعل املاضي ن)ا خمتصة، وال يظهر               )  لَمجيب أن تكون عاملة أل
وجزمها ) لَم(وعلل بناء . هذا العمل يف الفعل املاضي فنقل املاضي إىل املضارع ليتبني عملها

دخلت على املضارع ونقلت معناه إىل             )  مل ( الشرطية ألن      )  إنْ  ( للفعل املضارع ملشاتها        
لشرطية دخلت على املاضي ونقلت معناه إىل املستقبل، فهي ذا النقل                       ا )  إِنْ  ( املاضي، و    

                               
  ٢/١٨٦العني  )١(
  ٤/٢٢٠الكتاب  )٢(
  ١/١٨٥املقتضب  )٣(
  ٢٥٥الصاحيب ص )٤(
  ٣٦٥مغين اللبيب  )٥(
 ٢٣حروف املعاين والصفات ) ٦(
 ٢٨٢اجلىن الداين ) ٧(
 ٢٨١علل النحو ) ٨(
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  .)١(وحرف الشرط جيزم فجزمت مثله) إنْ(أشبهت حرف الشرط
ورجح ابن يعيش الرأي الثاين ألنه األظهر وعلّل لذلك بأنّ الغالب يف احلروف تغيري                            

وقال ابن مالك عن الرأي            .  ) ٢( املعاين ال األلفاظ نفسها، فقالوا قلبت معناه إىل املاضي منفيا  
) لو(األول إنه قول ضعيف، وصحح الثاين معلالً ذلك بأنّ له نظريا وهو املضارع الواقع بعد 

  .)٣(، وأما الثاين فال نظري له)إذ(، و)رمبا(و
ا، إالّ أنّ أصحاب املذهب األول مل يوفقوا                                     ا واحدبن احلاجب املذهبني مذهب وعد ا

مل وملا تقلب     :  وقد عبر بعضهم بأن قال        (( :  ن أصحاب املذهب األول     حبسن العبارة، قال ع
) أصحاب املذهب الثاين(لفظ املاضي إىل املضارع، وهؤالء وإن مل يكن بينهم وبني اآلخرين 

قلب لفظ املاضي إىل املضارع مما            :  خالف يف املعىن إالّ أنّ العبارة ليست جبيدة، ألنّ قوهلم        
وأيضا فإنه يوهم أنّ املضارع على معناه                .  ضي وليس كذلكيوهم صحة دخول مل على املا

ألنه مل يقل إال أا تقلب ذلك اللفظ إىل لفظ املضارع، ومل يعرض أنّ معىن املضي مراد،                                 
)) وكان األول أوىل لذلك            

فابن احلاجب يعد املذهبني مذهبا واحدا عبر عنه بعبارتني                      .  ) ٤( 
وهذا خمالف لقول كثري من          .  توهم بأشياء غري مرغوبة         ورجح العبارة األوىل، ألنّ الثانية                 

  .النحويني
  .)٥(ورجح الرضي املذهب الثاين ألنّ قلب املعىن أظهر وأكثر يف كالم العرب

  :)٦(ورجح العلوي الرأي الثاين ورآه األحق ألمرين
أنّ الظاهر من حال هذه األحرف، إمنا دخوهلا على الفعل املستقبل من غري                             :  األول    

جة إىل تقدير دخوهلا على الفعل املاضي، مث غريت صيغته إىل املستقبل، فهذا حتكم ال                           حا 
  .دليل عليه
ألنّ أكثر تصرفات احلروف، إمنا هو يف تغيريات املعاين دون الصيغ، فتغيريات                        : الثاين

                               
  ٣٣٤أسرار العربية  )١(
 ٨/١١٠رح املفصل ش) ٢(
 ٢٨٢، واجلىن الداين  ١/٢٦شرح التسهيل ) ٣(
 ٢/٢١٨اإليضاح يف شرح املفصل ) ٤(
 ٤/٢٦شرح كافية ابن احلاجب ) ٥(
 ١/٦٥٩املنهاج يف شرح مجل الزجاجي ) ٦(
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املعاين إمنا هو دأب األحرف، وتغيري الصيغ إمنا هو دأب األفعال يف تصرفها، فألجل هذا                                     
  .محل هذه األحرف على األكثر، وهو تغيري املعاين دون الصيغكان 

ونسب ابن عقيل الرأي األول لسيبويه مث رجحه ألنّ صرف التغيري إىل جانب اللفظ                               
  .)١(أوىل من صرفه إىل املعىن، واحملافظة على املعاين أوىل، ألنّ األلفاظ خدم للمعاين

، قال   لنفي املاضي املنقطع     م تأيت أحيانا      لنفي املاضي مطلقًا، ولكنها عند بعضه         )  لَم ( و 
¯    ( :  ال يلزم اتصاله باحلال، بل قد يكون منقطعا، حنو             ) لَم(املنفي بـ ((: املرادي   ®   ¬

  ¸   ¶   µ   ´   ³   ²   ± 8    ( :  ، وقد يكون متصالً حنو       ] ١:  اإلنسان    [   ) °  

  <   ;  : ))]٤: مرمي[ )9  
)٢(.  

، واستنكر على سيبويه التفريق         ) ٣( يف آيات كثرية      )  م لَ (، و)لَما (وساوى القرطيب بني 
 املّ (   ، وأنّ    ) لَعفَ (   نفي   ) يفعلْ   مل (   أنّ    فزعم  ،  ) مالَ ( و ،  ) ملَ (   بني  سيبويه قوفر((: بينهما، قال

))لَعفَ قد نفى) يفعلْ
يف احلرفية، واالختصاص          :  وقد ذكر العلماء أما جيتمعان يف أمور   . )٤(

ويفترقان . )٥(م والقلب للمضي وجواز دخول مهزة االستفهام عليهماباملضارع، والنفي واجلز
  :)٦(:ويفترقان يف أمور

هل  : ( ال يلزم اتصاله باحلال، بل يكون منقطعا كقوله تعاىل                ) مل(أنّ املنفي بـ: األول
: ، وقد يكون متصالً كقوله تعاىل         ) حني من الدهر مل يكن شيئًا مذكورا            أتى على اإلنسان     

  .فإنه جيب اتصال نفيها باحلال) ملا(، خبالف )ياومل أكن بدعائك رب شق(
M  (: جيوز حذفه اختيارا وهو أحسن ما خترج عليه قراءة) ملا(أنّ الفعل بعد : الثاين

N     O( ]وال جيوز حذفه بعد ]١١١: هود ،)إالّ يف ضرورة الشعر، كقول إبراهيم بن                 )  مل
  :هرمة

                               
 ٣/١٢٨املساعد ) ١(
  ٢٨٢اجلىن الداين  )٢(
 ٨/٥٧،  ٤/١٤٢، ٣/٢٤تفسري القرطيب : ينظر مثالً) ٣(
 ٤/١٤٢قرطيب تفسري ال) ٤(
 ٤/٣٦٣التصريح ) ٥(
 ٣٦٧مغين اللبيب : ، وينظر٢/٣٣٢، وتوضيح املقاصد ٢٨٢، واجلىن الداين  ٤/١٨٦٠ارتشاف الضرب ) ٦(
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  )١(لت وإن مليوم األعارب إن وص  أودعتها احفظ وديعتك اليت 
  ).ملا(إنْ مل، ولو مل، خبالف : تصاحب أدوات الشرط، مثل) مل(أنّ : الثالث
  :قد فصل بينها وبني جمزومها اضطرارا، كقول ذي الرمة) مل(أنّ : الرابع

  )٢(كأنْ مل سوى أهلٍ من الوحش تؤهلِ  فأضحت مغانيها قفارا رسومها
  .فإا مل يأت فيها ذلك) ملا(ف خبال –كما سبق  -قد تلغى ) مل(أنّ : اخلامس

، مث  ) الما  ( أي كان أصلها      )  ما ( و )  ال ( بسيطة، ولكنها عند اخلليل مركبة من           )  لَم ( و 
، ولكن ملا كانت كثرية        ) بِم : ( ، كما قالوا     ) لَم ( ضمتا معا بعد حذف األلف فأصبحت         

يف بِم يف لغة      ، وقد تسكّن    ) لَم ( الدوران على األلسنة أُسكنت امليم وبنيت على السكون،                   
  .)٣(رديئة

  :)٤(فقُسمت إىل ثالثة أقساموأما عن عملها 
(    ( 8  أن تكون جازمة ـ وهذا هو املشهور عنها ـ مثل قوله                  :  القسم األول      

 ,   +   ]٣: اإلخالص[ )*   
الثاين      أن تكون ملغاة ال عمل هلا، فريتفع الفعل املضارع بعدها، كما قال                         :  القسم 

  :الشاعر
  )٥(يوم الصليفاء مل يوفون باجلار  ن ذهل وأسرملوال فوارس م

) مل(ضرورة ألنه شبه : وقال ابن جين. )٦(واختلفوا يف هذا فذكر ابن مالك أا لغة قوم
، وقد يشبه حروف النفي بعضها ببعض، وذلك الشتراك اجلميع يف داللته )ال(بـ) مل(

  .)٧(عليه
الثالث      اللحياين عن بعض العرب أنه            أن تأيت ناصبة للفعل املضارع، حكى            :  القسم 

                               
 ٢٨٣اجلىن الداين :انظروعليك عهد اهللا إن ببابه أهل السيالة إن فعلت وإن ملِ ، و:وفيه،  ١٨٣ضرائر الشعر ) ١(
 ٣/١٤٦٥ديوان ذي الرمة ) ٢(
  ٢/١٨٦عني ال )٣(
  ٣٦٥ومغين اللبيب  ٢٨٠ينظر اجلىن الداين  )٤(
 ٤/٦٦شرح التسهيل البن مالك ) ٥(
 ٢٨٠، واجلىن الداين  ١/٢٨شرح التسهيل ) ٦(
 ٤/٦٦شرح التسهيل البن مالك : ، وينظر١/٣٨٨اخلصائص ) ٧(
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x  w   (: ، وعليه قراءة بعض السلف)لَم(ينصب بـ    v    u( ]بفتح احلاء ، ]١: الشرح
)وقول الشاعر)نشرح ،:  

رمن املوت أَف يومي يف أي   لَم أيومقدري رأم يوم قُد  
ح هلا ما قبلها  وعلل له بعض العلماء بأنه حممول على أن الفعل مؤكد بالنون اخلفيفة ففت

وانتقد ابن مالك من قال إا لغة وامه باالغترار                      .  ) ١( مث حذفت ونويت، فبقيت الفتحة          
واعترض ابن هشام على التخريج السابق     . )٢()أمل نشرح لك صدرك: (بقراءة بعض السلف

ووجهه ابن      .  ) ٣( توكيد املنفي بلم، وحذف النون لغري وقف وال ساكنني         : بأنّ فيه شذوذين
أيوم لَم يقْدر أَم، بسكون الراء للجزم، مث إنه جاورت اهلمزة املفتوحة،              :  على أنّ أصلهجين

والراء ساكنة، وقد أجرت العرب احلرف الساكن إذا جاور احلرف املتحرك جمرى املتحرك         
تا املَراة والكماة، يريدون املرأة والكمأة، ولكن امليم والراء ملّا كان                      : وذلك مثل قول العرب

ساكنتني، واهلمزتان بعدمها مفتوحتان، صارت الفتحتان اللتان يف اهلمزتني كأما يف الراء                    
وامليم، وصارت الراء وامليم كأما مفتوحتني، وصارت اهلمزتان ملا قدرت حركتامها يف                                   

التقدير فيهما              كنتني، فصار  لفني                  :  غريمها كأما سا ، مث خففتا، فأبدلت اهلمزتان أ مرأْة
راس  : مراة وكَماة، كما قالوا يف رأس وفأس ملا خففتا: وما وانفتاح ما قبلهما، فقالوالسك
وهو تعليل معقد يشك أنّ أعرابيا يف الصحراء قد فكّر فيه، وقد استبعد ابن جين                  . )٤(وفاس

والذي أراه أنا يف هذا وما علمت                 (( :  نفسه، أنّ أحدا من أصحابه وال غريهم ذكره، قال                    
))من أصحابنا وال غريهم ذكره، ويشبه أن يكونوا مل يذكروه للطفه أحدا

)٥(.  
دخلت على املضارع، فقلبت معناه إىل املاضي دون           ) لَم(فإنه يرى أن  وأما ابن عادل

وواضح أنه يوافق . لفظه، وهو يرى أنه خمتص باملضارع، فهو عنده حرف نفي وجزم وقلب
ار، إال أنين مل أجد من نص صراحة على اختصاصها بنفي        املربد وأكثر املتأخرين ذا االختي

                               
  ٢٨١، واجلىن الداين  ٢/١٤٢شرح الكافية الشافية  )١(
 ٢/١٤٢شرح الكافية الشافية ) ٢(
 ٣٦٥مغين اللبيب ) ٣(
 ٢٢١،  ٩٥،  ٣/٩٤، واخلصائص ٨٢،  ٨٠،  ١/٧٥سر صناعة اإلعراب ) ٤(
 ١/٧٥سر صناعة اإلعراب ) ٥(



  تنفي املاضي مطلقًا) لَم(: روف احل: ثالثًا
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املاضي املنقطع، وليته ذكر اسم أو أمساء من قال بذلك، ألنه كما ذكرنا آنفًا فاملرادي                                    
جيوز فيه نفي املاضي املتصل وأحيانا املنقطع، وحيتمل أنه كان يقصد ابن عصفور                  ) وغريه(

عصى آدم    :  وهو املاضي املنقطع من زمن احلال، تقول             فأما مل وملا فهما لنفي فَعلَ،((: لقوله
وأما لَما فهي لنفي قد فَعلَ وهو املاضي املتصل بزمن احلال                . ربه ومل يندم، تريد فيما مضى

)) تريد مل يندم إىل اآلن          .  عصى إبليس ربه وملا يندم      : حنو
) ملا ( و )  مل ( فهذه املقارنة بني        .  ) ١( 

: مث قال) ملا(، و)مل(وقد عدد أبو حيان األقوال يف . طعللماضي املنق) مل(توحي بأنه خيصص 
لنفيه متصالً بزمان احلال، هذا املعىن الذي هلما حبق       ) ملّا(لنفي املاضي املنقطع، و) مل(وقيل ((

))فينفى ا احلال) ما(موضع ) مل(األصالة، وقد توضع 
ومل يسم صاحب أو أصحاب هذا . )٢(

  .فورالرأي فلعله أيضا يقصد ابن عص
ويبدو يل أنّ ابن عادل قد وفّق باختياره لألسباب اليت مرت يف املناقشة، وإن كانت                                  

  .واهللا أعلم. احملصلة واحدة، ألنّ كالً من املذهبني يؤدي إىل أن الفعل قد نفي يف املاضي

                               
 ٢/١٩٠شرح مجل الزجاجي ) ١(
 ٤/١٨٥٩ارتشاف الضرب ) ٢(
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  مضمرة بعد المها؟) َأن(أم بـ النصب )كي(بـأ

  :عاىلقوله تيف  )ليحاجوكم(عند إعرابه  قال ابن عادل
  ) Ù Ø  × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï  Î Í Ì Ë Ê É

 à  ß Þ Ý  Ü  Û  Ú( ]٧٦ :البقرة[  

 تسمى   الالم     عليكم، وهذه       بقولكم   ليخاصموكم، وحيتجوا: أي )ليحاجوكُم(: قوله(( 
 بإضمار   بعدها    ما   تنصب   أا    مبعىن   ال   كذلك    ) كي (   أنّ    للتعليل، كما     أا  مبعىن )كي( الم

 )أن  ( ـب   منصوب    الفعل؛ ألنه       على   دخلت    جر، وإمنا       حرف    وهي  سيأيت،     كما   ) كي ( ـب 
اسم،  على إالّ تدخل للمحاجة، فلم: أي املصدر بتأويل معرب ، فهوبعدها مقدرة املصدرية

 كَيسان   البن    خالفًا    ) كي ( ـب   ال   تقدم    كما   املضمرة     ) أن  ( ـب   والنصب   .  صريح   غري   لكنه 
 )أن  (   ألنّ  ،    ] ٢٣:  احلديد   [   )   تأْسواْ    لِّكَيالَ ( :  تعاىل قوله حنو بعدها ظهرت والسريايف، وإن

نفسها،    ) الالم   (ـب النصب: الكوفيون وقال. غريها من أوىل إضمارها الباب، فادعاء أم هي
 موضع   التأكيد، ولالحتجاج          سبيل  على   هو   إمنا    ) أَنْ  (   ، ومن )كي( من بعدها يظهر ما وأنّ
))هذا غري

)١(.  
، الم كي والم التعليل ومسيت كذلك )Û Ú (: تسمى الالم يف مثل قوله تعاىل

، أما املربد فسماها )٢(له ومساها سيبويه الالم ، وما بعدها علة ملا قبلها وسببألا مبعناها
الم كي، وبعضهم الم  )٦(والزجاجي )٥(، والزجاج)٤(، ومساها الفراء)٣(الالم املكسورة

                               
 ٢/١٩٩اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
  .فيها أن، وحبثها حتت عنوان ، هذا باب احلروف اليت تضمر  ٨- ٥/ ٣الكتاب ) ٢(
  ٤/٨٤املقتضب ) ٣(
  ١/٢٢١معاين القرآن ) ٤(
  ١/٤٢معاين القرآن وإعرابه ) ٥(
 ٥٣الالمات ) ٦(
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وللنحاة فيها مذاهب . )٣(فعال املستقبلةوهي تتصل باأل. )٢(، وبعضهم الم الغرض)١(التعليل
  :)٤(أمهها، مذهبان
  .أا ناصبة بنفسها وبه قال أكثر الكوفيني: املذهب األول
مضمرة، وهذا رأي مجهور           )  أَنْ  ( أا جارة واملضارع بعدها منصوب بـ                : املذهب الثاين

  .البصريني

  :األدلة واملناقشة
ارع بنفسها أصالة، وهم وإن سلّموا أا    تنصب املض) الم كي(أكثر الكوفيني على أن 

أا إمنا تقوم بذلك من عوامل األمساء إال أا تعمل يف األفعال أحيانا كهنا، إال أن ثعلبا يرى 
فقد قال الكوفيون إن كالً منهما            )  الالم   ( بعد  )  كي ( أو   )  أنْ  ( ، وعند إظهار    )نْأَ(نيابة عن 
، مها   ) الالم وحىت     ( ثمانيين ذكر أنه مل يقل أحد إن      والغريب أنّ ال. )٥(الناصبة) لالم(مؤكدة 

  .أنه بسبب شدة اعتداده مبذهب البصرينيبوعلل ذلك حمقق كتابه . )٦(الناصبتان
مضمرة جوازا      )  أَنْ  ( منصوب بـ    )  الم كي   ( ومجهور البصريني على أنّ املضارع بعد  

/   (8 ألا تظهر أحيانا يف مثل قوله    .   -   , فيجوز أن    ،  ] ١٢: الزمر   [ )+  
جئتك لتعطيين، أو ألنْ تعطيين، ولكن قالوا أنه جيب اإلظهار عندما يقترن املضارع                    : تقول
¸    (8 النافية أو الزائدة، كقوله ) ال(بـ   ¶      µ املعىن   ،  ] ٢٩:  احلديد   [   )´   

                               
  ١٥٦اجلىن الداين ) ١(
  ١٣٩تلقيح األلباب يف عوامل اإلعراب ) ٢(
 ٥٣الالمات للزجاجي ) ٣(
  ٢٧٧، ومغين اللبيب ١٥٦اجلىن الداين : ينظر) ٤(
  ٢٧٧، مغين اللبيب  ٢/٥٧٩اإلنصاف ) ٥(
  ، وعلل ذلك حمقق الكتاب أنه كان متعصبا للبصريني حبيث إنه ال يعترف بغري مذهبهم٥٢١الفوائد والقواعد ) ٦(

عمر بن ثابت بن إبراهيم بن عمر بن عبد اهللا ، أبو القاسم الضرير النحوي منسوب إىل قرية مثانني :والثمانيين هو اإلمام
الفوائد :وله كتاب ) التصريف امللوكي(و) اللمع(وشرح تتلمذ على ابن جين فربع ، . من قرى املوصل

، وتاريخ ١/٤٧٩و وفيات األعيان ١٦/٥٧معجم األدباء : هـ، له ترمجة يف٤٤٢والقواعد، تويف باملوصل سنة 
  .وغريها. ٢/٢١٧،وبغية الوعاة ٤٢٣، ونزهة األلباء ١٢/٦٢ابن كثري 
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ما كان ليفعل، وبعضهم يسمي هذه          :  وجيب اإلضمار يف مثل       .  ) ١( مزيدة   )  ال(ألن يعلم، و
ال ينصب شيء من األفعال        (( :  وروى أبو عبيدة عن اخلليل أنه قال  . )٢()الم اجلحود( الالم،

))كي ولن وإذن وغري ذلك: إال بأن مظهرة أو مضمرة يف
. )٤(ولكن األكثرين على خالفه. )٣(

أنْ، ولن، وكي، وإذن، تعمل مباشرة وما عداها فيعملن باألفعال : ويرى املربد أنَّ. )٤(خالفه
  .)٥(باألفعال بإضمار أن

ولكنهم   )  الم كي   ( ، فريون اإلضمار بعد )٨(، والسريايف)٧(، والزجاج)٦(ن كيسانأما اب
، وأما   )أن(يف معىن ) كي(وعلل الزجاج ذلك بأن ) كي(أو ) أن(ولكنهم أجازوا أن يضمر 

الالم    )  كي ( الرماين فيقدر        ادي بأنّ مذهب اجلمهور                .  ) ٩( بعد  يعين مجهور    –وعلّق املر
  .)١١(لك ابن هشاموكذ. )١٠(ال تضمر) كي(أن  –البصريني 

وهذه املسألة من مسائل اإلنصاف اليت ناقش فيها األنباري حجج الكوفيني، وحجج 
  .)١٢(البصريني، وردود كل فريق على اآلخر

  :واحتج الكوفيون ملذهبهم باألمور اآلتية
ولذا فهي تشتمل على ) كي(أن هذه الالم تنصب املضارع بنفسها ألا قامت مقام  -١

واحتج الفراء، برد      . )١٣(تنصب الفعل فكذلك ما يقوم مقامه) كي(معناها، ومبا أنّ 

                               
  ٢٧٧، ومغين اللبيب ٢/١٠٦٠املقتصد يف شرح اإليضاح ) ١(
  ٣/٧الكتاب ) ٢(
  ٤/٢٠شرح التسهيل ) ٣(
  ٣٢٨أسرار العربية ) ٤(
  ٢/٧املقتضب ) ٥(
 ٢٧٧مغين اللبيب ) ٦(
  ١/٤٢معاين القرآن وإعرابه ) ٧(
  ١٥٧اجلىن الداين ) ٨(
  ٢٢منازل احلروف ) ٩(
  ١٥٧اجلىن الداين ) ١٠(
  ٢٧٧مغين اللبيب ) ١١(
  ١٥١صرة ، ائتالف الن) ٧٩رقم املسألة ( ٢/٥٧٥اإلنصاف ) ١٢(
 ٢/٥٧٥اإلنصاف ) ١٣(
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، يف نصب الفعل، وورود آيات نصب                ) الالم   ( و )  أنْ  ( وبتناوب     ) الالم(على ) أن(
ـ        ـ     ) أنْ  ( الفعل فيها، مرة ب ( :  ، قال   ) الالم   ( ، ومرة ب §    (   ومثله   (   ¦   ¥

   ¬   «   ª  © الم  ( على  )  أنْ  (   ) ١( فرد  ،  ] ٧٢  –  ٧١:  األنعام    [   ) ¨  
مثلها يصلح يف موقع      )  أنْ  ( على  )  أنْ  ( فرد   ).  الالم(تصلح يف موقع ) أنْ(ألنّ ) كي

U     (   ؛ أال ترى أنه قال يف موضع           ) الالم   (    T (   ] ويف موضع   ،  ] ٨:  لصف ا 
)   #  " ))]٣٢: التوبة[ )!  

)٢(.  
الشرطية، ففرقوا       )  إِنْ  ( وبعضهم عزا نصبها للفعل ألا تفيد معىن الشرط، فشات   -٢

الشرطية ) إنْ(، ومل ميكن العكس ألن )الالم(، ونصبوا بـ)إنْ(أن جزموا بـبينهما ب
هي أم الباب، وهي األصل يف الشرط، ومل ميكن الرفع للفرق بينهما ألن سبب                             

  .)٣(الرفع عندهم اخللو من اجلازم والناصب، وهي ليست خالية هنا
قالوا إم لو جاروا  ألم -املختصة باألمساء -) الم اخلفض(ليست ) الالم(أنّ هذه  -٣

أمرت   :  ، جلاز أن يقال       ) أنْ  (البصريني يف أن الالم هذه ينتصب الفعل بعدها بتقدير 
أمرت بأنْ تكرم، فلما مل جيز ذلك باإلمجاع دلّ على فساده،                    : بِتكرم، على تقدير

م ومع التسليم أا من عوامل األمساء إال أا عامل من عوامل األفعال أحيانا فهي جتز
ليقم زيد، وليغفر اهللا لعمرٍو، فحيث جاز أن جتزم يف       : يف حاليت األمر والدعاء، حنو

  .)٤(بعض أحواهلا، جاز كذلك أن تنصب
  :واحتج البصريون ملذهبهم بأمور

ولذا    ) ٥( جارة وهي من عوامل األمساء، فال يصح أن تعمل يف األفعال                         )  الالم(أن   -١
بالذات، ألا أم         )  أنْ  ( ضارع، و قدروا         بعدها ليصح نصب امل      )  أنْ  ( وجب تقدير  

) أنْ  ( الباب ولذا فهي أوىل بأن تعمل مضمرة، ومظهرة، و السبب األهم هو أنّ                               

                               
  ٣٦مصطلحات النحو الكويف :الرد مصطلح كويف قد أميت ، ويقصدون به النسق أو البدل أو مها معا، ينظر) ١(
  ١/٢٢١معاين القرآن ) ٢(
 ٢/٥٧٥اإلنصاف ) ٣(
 ٢/٥٧٦اإلنصاف ) ٤(
  ١٥١، ائتالف النصرة ٥٤-٥٣، الالمات للزجاجي ٢/٧، واملقتضب ٣/٦الكتاب :ينظر ) ٥(
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واملضارع بعدها ينسبك منهما مصدر جيوز أن جير، فعندما تقول جئت ألزورك،                   
جئت  :  هو ارور، كقولك         –االسم    –جئت لزيارتك، فيكون املصدر : فالتقدير

( :  الفعل، يقول سيبويه       لزيد، وليس      لتفعل  :  وذلك الالم اليت يف قولك            ( . جئتك 
ولو حىت تفعل ذاك فإمنا انتصب هذا بأن، وأن هاهنا مضمرة؛ : وحىت، وذلك قولك

مل تضمرها لكان الكالم حماالً، وألن الالم وحىت إمنا يعمالن يف األمساء فيجران                                
حسن الكالم ألن      )  أن  ( رت  فإذا أضم  . وليستا من احلروف اليت تضاف إىل األفعال

: وتفعل مبرتلة اسم واحد، كما أن الذي وصلته مبرتلة اسم واحد؛ فإذا قلت                     ) أن(
: أخشى أن تفعل فكأنك قلت        :  هو الفاعل، وإذا قلت: هو الذي فعل فكأنك قلت

كنت قد  ) أن(، فلما أضمرت )الفعل(مبرتلة ) أن تفعل(أفال ترى أن . أخشى فعلك
وال يضافان إال        ألما ال يعمالن إال يف األمساء         اضعهما، وضعت هذين احلرفني مو

))إليها، وأن تفعل مبرتلة الفعل
)١(.  

لقيامها مقامها،     )  كي ( وردوا على قول الكوفيني إن الالم نصبت ألا تعمل عمل            -٢
ألا   )  أن  ( تنصب الفعل بنفسها ال يسلم، بل إا تنصب تارة بتقدير                  ) كي ( وأن    

وليس محلها على إحدى احلالتني بأوىل من محلها على                 حرف جر، وتارة بنفسها،    
أوىل   )  أن  ( احلالة األخرى، بل محلها عليها يف احلالة اليت تنصب فيها الفعل بتقدير                  

من محلها يف احلالة اليت تنصب فيها الفعل بنفسها؛ ألا يف هذه احلالة حرف جر                           
مع  )  أن  ( قدرت وكما . كما أن الالم حرف جر، ومحل حرف اجلر على مثله أوىل

يف حالتيها واحد، فمعناها          )  كي (ومعىن . مع الالم) أن(كي، فينبغي كذلك تقدير 
  .)٢(جئت كي أكرمك، أو لكي أكرمك: جئت ألكرمك، مثل معناها يف: يف قولك

الشرطية بأنه غري       )  إنْ  ( وردوا على قول الكوفيني أا تفيد معىن الشرط فأشبهت                     -٣
التعليل، مث          إا لو كانت كذلك لكان ينبغي أن حتمل عليها يف               مسلم، فهي تفيد 

وأما قول الكوفيني         .  اجلزم، فيجزم بالالم كما جيزم بإنْ بدعوى املشاة اليت بينهما    
أم اجلزاء ففرق بني عملهما بأن تكون األوىل جازمة واألخرى، ناصبة، قيل ) إنْ(إنّ 

                               
  ٣/٥الكتاب ) ١(
  ١٥١، وائتالف النصرة ٢٩١رصف املباين ) ٢(



  مضمرة بعد المها؟) أَنْ(النصب أم بـ) كي(أبـ: روف احل: ثالثًا
 

٥١٣  

رجها من الشرط، رد عليهم بأنّ هلم بأنّ التفريق حيصل بالرفع، فإن قالوا إنّ ذلك خي
النصب مثل الرفع، فإن قالوا إنّ رفع املضارع يقتضي خلوه من العوامل اجلازمة                                  

  .)١(والناصبة، قلنا ال نسلم أن هذا هو سبب رفعه بل ملشاته االسم
اختصت بالدخول على األمساء، إال              )  إنْ  ( و) الالم(بأن : وردوا على قول الكوفيني -٤

ليقم زيد، وما دامت عملت : انا على الفعل املضارع فتجزمه، يف مثلأا تدخل أحي
اجلزم هنا، فلم ال تعمل النصب، هناك، بأنْ قالوا إمنا تعمل احلروف باالختصاص                      
فإذا عملت يف االسم والفعل بزعمكم بطل االختصاص ومن مث بطل العمل، وبأنّ               

، والدليل    )الم األمر(ل هي ب –اجلارة  –) الم كي(اليت ذكروها ليست بـ) الالم(
: ال تقع أوالً والبد أنْ تتعلق بفعل أو معىن فعل، مثل                   )  الم اجلر    ( على ذلك أن      

فيجوز االبتداء ا من دون أن تتعلق بشيء قبلها،      ) الم األمر(زرتك لتطمئن، وأما 
  .)٢(ليقم زيد، فبان الفرق: وذلك كقولك

ر    و  ختا بن عادل     ا ا             ا لبصريني، وهذ ا ملذكور أول             مذهب مجهور  ا لنص  ا بين من 
 )أن(ـب منصوب الفعل؛ ألنه على دخلت وإمنا، جر حرف )الم كي(املوضوع، ألنه قال إنّ 

، اسم على إالّ تدخل فلم، للمحاجة: أي املصدر بتأويل معرب فهو، بعدها مقدرة املصدرية
يح   غري   لكنه  عليه     .  صر ب  يعا نا       –و حيا أ حيصل  ج          -كما  الحتجا ا جل  أ نه  ل   أ قا  ، :

))هذا غري موضع ولالحتجاج((
  .ويرى الباحث أنه وفّق ذا الختيار. )٣(

  :الترجيح
  :األرجح مذهب البصريني، لألمور اآلتية

أن األصل يف احلروف أال تعمل إال إذا ختصصت، فحروف اجلر مثالً ما عملت اجلر  -١
كذلك يف   يف األمساء إال لتخصصها ا، واحلروف الناصبة واجلازمة إمنا عملت                           

                               
  .، القول يف علة إعراب الفعل املضارع)  ٧٣املسألة (، ٢/٥٤٩اإلنصاف يف مسائل اخلالف : ينظر) ١(
 ٢/٥٧٨اإلنصاف ) ٢(
 ٢/١٩٩اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(



  مضمرة بعد المها؟) أَنْ(النصب أم بـ) كي(أبـ: روف احل: ثالثًا
 

٥١٤  

باالثنني معا بطل االختصاص،           خمتصة ا، فإذا زعم زاعم أا  الختصاصهااألفعال 
) الواو    (، وحروف العطف كـ)هل(ومن مث بطل العمل، وحروف االستفهام كـ 

) الم كي   ( و .  مثالً ليس هناك تعليل لعدم عملها إال أا غري خمتصة باالسم أو الفعل  
  .يف االسم والفعلباعتراف الكوفيني تعمل عندهم 

اجلر باألمساء ألنه حسب                              -٢ اختصاص حروف  حمافظة على  البصريني  أن يف قول 
بعد الالم وقبل الفعل ميكن سبك مصدر واملصدر اسم ميكن                   )  أنْ  ( تقديرهم لـ     

قبل الفعل، يكون التقدير          )  أنْ  ( جئت ألكرمك، عندما تقدر          :  جره، ففي قولك      
وجدت بعض النصوص اليت ظهرت فيها           جئت ألن أكرمك، أي إلكرامك، وألنه 

/    (8 ، مثل قوله )أنْ(   .    -   , فدل ذلك على       ] ١٢: الزمر   [   ) +  
  .واهللا أعلم بالصواب. صواب تقدير البصريني



  بشيء؟) كاف التشبيه(هل تتعلق : روف احل: ثالثًا
 

٥١٥  

  بشيء؟) كاف التشبيه(هل تتعلق 

  :يف قوله تعاىل )كمثل(عند إعرابه  قال ابن عادل
) ! "   # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 ( 
  ]١٧: البقرة[

 قاعدة    على   مبحذوف     خربه، فيتعلّق      وجمرور      جار    ) كمثل ( و   مبتدأ    ) مثلهم ( :  قوله ((  
 مثلهم :  ، والتقدير     بشيء    تتعلّق   ال   التشبيه    ) كاف  (   إنّ  :  يقول من خبالف مباالة والالباب، 
))اخلرب هي امسا )الكاف( تكون أن عطية وابن البقاء أبو وأجاز. كَمثَلِ مستقر

)١(.  
 ثالث   يف   معناه، إال       يف   ما   به، فعل، أو    يتعلق شيء من له بد ال وارور راجلا((: وقال

 كاف ( /    عصفور    ابن  ما، وزاد جير من عند )لوال(و )لعل(، و)الزائد اجلر حرف(: صور
))تتعلق فإا، بشيء وليس؛ )التشبيه

)٢(.  

لعرب وصلته    ، إمنا يريدون أنّ ا          ) ٣( هذا اجلار متعلق ذا الفعل         : عندما يقول النحويون
رغبت يف زيد، ورضيت عن جعفر، وعجبت من               :  به، واستمر مساع ذلك منهم، فقالوا             

حسدت زيدا : بشر، وغضبت على بكر، ومررت خبالد، وانطلقت إىل حممد، وكذلك قالوا
أنّ   ) ٤( حسدته من ابنه، وهكذا، وذكر خالد األزهري                    :  على علمه وعلى ابنه، ومل يقولوا         

عند   -)  كاف التشبيه    ( فهل تتعلق   .  يف حمل اجلار وارور نصبا أو رفعا املراد بالتعلق العمل
  :هناك ثالثة مذاهب يف هذا. ال؟ وبشيء كغريها من حروف اجلر أ -من يعدها حرفًا 

                               
 ١/٣٧٠اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ١/١٣٠ب اللباب يف علوم الكتا) ٢(
 ٣/١٦٩أمايل ابن الشجري : ينظر) ٣(
 ١١٥موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب ) ٤(



  بشيء؟) كاف التشبيه(هل تتعلق : روف احل: ثالثًا
 

٥١٦  

كأي حرف جر آخر حتتاج إىل ما تتعلق              )  كاف التشبيه(من يرى أنّ : املذهب األول
، ) ٢( ، واملرادي       ) ١( صرحوا بذلك أبو حيان         ومن الذين     .  وهذا مذهب أكثر النحويني          .  به 

  .، وغريهم)٣(والسمني احلليب
. خصوصية يف هذا الشأن، فهي ال تتعلق بشيء) كاف التشبيه(أنّ لـ:)٤(املذهب الثاين

، ) ٦( ، وابن هشام      ) ٥( وهذا مذهب األخفش، وأيب علي الفارسي، والزخمشري، وابن عصفور  
  .وغريهم

ألم يرون أنّ مجيع         .  هي اليت ال تتعلق بشيء       )  ائدة   الكاف الز     ( أنّ   :  املذهب الثالث      
. يف لغة من جر ما     )  لعلّ ( و )  لوال  ( إال الزوائد و        .  حروف اجلر البد هلا من شيء تتعلق به      

  .)٩(، واملالقي)٨(، الثمانيين)٧(ابن جين: وقال ذا بعض النحويني، مثل. وبعضهم يزيد عليها
  .)٩(واملالقي

  األدلة واملناقشة
  :ألول بأمور منهااحتج أصحاب الرأي ا  

جلر                   -١ ، أنّ سائر حروف ا ئد        –أنّ مذهب اجلمهور الزوا بالفعل أو      –غري  تتعلق 
  .)١٠(شبهه

                               
 ٤/١٧١٠ارتشاف الضرب ) ١(
 ١٣٧اجلىن الداين ) ٢(
 ١/٥٥الدر املصون ) ٣(
 ٢/٢٧٥، املساعد ٤/١٧١٠، وارتشاف الضرب ٥٧٧، ومغين اللبيب ١٣٧اجلىن الداين : ينظر) ٤(
 ١/٤٩٢شرح مجل الزجاجي ) ٥(
 ٥٧٧مغين اللبيب  )٦(
 ١/٣٠٣سر صناعة اإلعراب ) ٧(
 ٣٣٤الفوائد والقواعد ) ٨(
 ٢٠١رصف املباين ) ٩(
 ٤٢٧اجلىن الداين ) ١٠(



  بشيء؟) كاف التشبيه(هل تتعلق : روف احل: ثالثًا
 

٥١٧  

جتر األمساء اليت تدخل عليها كأي حرف جر، فهي كسائر                     )  كاف التشبيه    ( أنّ    -٢
  .حروف اجلر األخرى اليت تتعلق

عل أو شبهه،   من هذا الفريق يف أنّ حروف اجلر ال بد أن تتعلق بشيء؛ بف              وابن عادل
وأنّ كاف التشبيه من حروف اجلر، وال خيرجها منها أا تفيد التشبيه، ولكنه خيتلف يف                              

  :املستثنيات من هذا احلكم، فهي عنده ثالث صور فقط
  .حروف اجلر الزائدة ) أ(
  .عند من جير ما) لوال(و) لعل(  ) ب(

التعلق، من احلروف املستثناة من ) كاف التشبيه(وقد أنكر على ابن عصفور عده 
  .)١(وكان عليه أن ينكر على األخفش كذلك ألنه قال ذلك قبله

  :واحتج أصحاب الرأي الثاين بأمور منها
ومتيزها عن حروف اجلر ) كاف التشبيه(أشار عدد من النحويني إىل انفراد  -١

  :األخرى، وذكروا من هذه اخلصائص
على زيد ورجل، وال تدخل : تدخل على الظاهر كـ) كاف التشبيه(أنّ   )أ (

كك وال كي وال كه، : لك ويل وبك ويب، وال تقول: ، تقول)٢(املضمر
  .)٣(وغريها من حروف اجلر تدخل عليهما معا

حرف شاعت فيه االمسية حىت دخل عليه اجلار، وأسند إليه ) كاف التشبيه(أنّ   )ب (
الفعل، وليس من احلروف اجلارة اليت إذا سقطت نصب ما بعدها، وإمنا هي 

وغريها من . ذا حذفت جرى ما بعدها على إعراب ما قبلهاأداة تشبيه، إ
. )٤(حروف اجلر جيب أن ينصب ما بعدها عندما حتذف على نزع اخلافض

                               
 ٥٧٧مغين اللبيب ) ١(
،وخزانة ٣٠٨خص ابن عصفور جواز دخول الكاف على الضمري املنفصل جلريانه جمرى الظاهر، ضرائر الشعر ) ٢(

 ١٠/١٩٦األدب 
 ٤٠ أمايل السهيلي) ٣(
 ٢/١٦٠اإليضاح يف شرح املفصل ) ٤(



  بشيء؟) كاف التشبيه(هل تتعلق : روف احل: ثالثًا
 

٥١٨  

زيد األسد، كما : زيد كاألسد عند ما حتذف الكاف: فال جيوز أن تقول يف
مترون على الديارِ، وأول عليه ابن الشجري : مترون الديار اليت أصلها: تقول

، فأصلها عنده كأمهاتِهم، فلما حذفت )وأزواجه أمهاتهم: (قوله تعاىل
معلقًا على جتويز ابن  -وقال ابن هشام . )١(الكاف مل ينصب ما دخلت عليه

، مث حذف اجلار، فانتصب )٢(إال كمنجنون: بابشاذ أن يكون األصل
ريج عنده ومن زعم أنّ كاف التشبيه ال تتعلق بشيء فهذا التخ((: - ارور

باطل، إذ كان حقه أن يرفع ارور بعد حذفها ألنه كان يف حمل رفع على 
اخلربية ال يف موضع نصب باستقرار مقدر، فإذا ذهب اجلار ظهر ما كان 

))للمحل
)٣(.  

ذكر الرازي، قول سيبويه أنه ملا مل يكن لباء اإللصاق عمل إال الكسر كسرت   )ج (
مع أنها ليس هلا عمل ) كاف التشبيه(هلذا السبب، مث تساءل عن عدم كسر 

إال الكسر مث علّل لذلك أا قامت مقام االسم، وهو يف العمل ضعيف، أما 
  .)٤(احلرف فال وجود له إال حبسب هذا األثر، فكان فيه قويا

وإذا ثبت أن الكاف ختتلف عن بقية حروف اجلر بأشياء كثرية، وكانت هذه  -٢
 غرابة أن ختتلف عنها أيضا بعدم التعلق، وفرق احلروف تتعلق بالفعل أو شبهه، فال

ابن جين بني عملها اجلر وعدم التعلق بأنه ال ارتباط بني األمرين، ألنّ عدم تعلقها 
1  2  3  5 6  (8 ليس مبانع إياها من اجلر، واستدل بقوله 

، فإنّ الكاف غري متعلقة، وهي مع ذلك جارة، والدليل ]١١: الشورى[ )7  
: فتحهم اهلمزة بعدها، كما يفتحوا بعد العوامل اجلارة وغريها، يف حنوعلى ذلك 

فيمن عد كأنّ مركبة من (كأنك قائم : عجبت من أنك قائم، وهي كذلك يف حنو

                               
 ٢٨٥، وختليص الشواهد وتلخيص الفوائد ٣/١٨٨أمايل ابن الشجري : ينظر) ١(
 .الدوالب: وما صاحب احلاجات إال معذبا، واملنجنون  وما الدهر إال منجنونا بأهله: املقصود قول الشاعر) ٢(
 ٢٨٥ختليص الشواهد ) ٣(
 ١/٨٦تفسري الرازي ) ٤(



  بشيء؟) كاف التشبيه(تتعلق هل : روف احل: ثالثًا
 

٥١٩  

ألنّ حروف اجلر ال تعمل بأنفسها، ولكن مبا ((: وقال الزخمشري. )١()الكاف وأنّ
معىن الفعل، فمن أين  فيها من معىن الفعل؛ فإذا وقعت صالت مل تتضمن

))تعمل؟
  .والكاف كما مر شاعت فيها االمسية، وقامت مقام االسم. )٢(

فالكاف ال تدل عليه، ) استقر(أنّ املتعلق به إن كان : وقال األخفش وابن عصفور -٣
مث عقّب ابن هشام . فهو متعد بنفسه ال باحلرف) أشبه(وإن كان فعالً مناسبا وهو 

احلق أنّ مجيع احلروف اجلارة الواقعة يف موضع اخلرب وحنوه تدل و((: على ذلك بقوله
))على االستقرار

واالعتراض هنا ليس على التعلق بل على نفي االستقرار أو . )٣(
  .إثباته

  :فيحتج بأمور منها تعلق احلروف الزائدةوأما من يقول بعدم 
 قصرت عن الوصول      أنّ معىن التعلق إمنا هو باالرتباط املعنوي، واألصل أنّ أفعاالً                       -١

إىل األمساء فأعينت على ذلك حبروف اجلر، والزائد إنما دخل يف الكالم لتقويته                                  
  .)٤(وتوكيده، ومل يدخل للربط

ويكاد ينعقد     .  ) ٥( أنّ مذهب اجلمهور؛ تعلق سائر حروف اجلر ما عدا الزوائد                         -٢
43(8 قوله اإلمجاع على زيادا يف   2 ، ألنّ اهللا ]١١: الشورى[ )1  

عاىل ليس له مثل، والغرض من الزيادة التوكيد، أي توكيد على أنّ اهللا ليس له                              ت 
  .)٦(مثل

الكاف اليت هي من احلروف اجلارة حتتاج يف الداللة على               ((: قال صاحب الكليات -٣
))ال حتتاج إليه) املثل(املعىن إىل املتعلق، واليت مبعىن 

فالتعلق ضرورة للداللة على          .  ) ٧( 
                               

 ١/٣٠٥صناعة اإلعراب سر ) ١(
 ٤/٣٩٦الكشاف ) ٢(
 ١٢٠، وموصل الطالب إىل قواعد اإلعراب ٥٧٨مغين اللبيب ) ٣(
 ١١٧، وموصل الطالب إىل قواعد اإلعراب ٥٧٥مغين اللبيب ) ٤(
 ٤٢٧اجلىن الداين ) ٥(
 ١٣٧اجلىن الداين ) ٦(
 )فصل الكاف(الكليات ) ٧(



  بشيء؟) كاف التشبيه(هل تتعلق : روف احل: ثالثًا
 

٥٢٠  

أي زائدة    ) مثل(انت كحروف اجلر األخرى، أما إذا كانت مبعىن املعىن، هذا إذا ك
  .فال حتتاج إىل التعلق

زائدة، وأنها قد خلطت           )  كذا وكذا     : ( يف مثل  )  كاف التشبيه    ( أنه يدلّ على أنّ         -٤
وال تؤكدها، وال تؤنثها، ) ذا(وصارت معه كاجلزء الواحد، أنك ال تضيف ) ذا(بـ

بني الزيادة والداللة على التشبيه، فإذا فقدته                      وربط ابن جين      )  حبذا(فجريا جمرى 
وقال السمني احلليب        .  ) ١( الكاف حكم بزيادا، وإذا كانت زائدة فهي غري متعلقة           

 مةلك   مبرتلة    صارتا    ) أي ( مع ألنها أصالً بشيء تتعلَّق ال أا الصحيح((): كأين(يف 
    ة ؛ ولذلك        تتعلَّق   ، فلم  ) كم (   وهي    واحد ها مع   هجِر   بشيٍء ألصلي    نا هو    ا  و
))التشبيه

)٢(.  
، ) ٣( ) قواعد اإلعراب        ( عدد ابن هشام أربعة من احلروف اليت تستثىن من التعلق يف             -٥

  :)٤(، وهي)املغين(وأوصلها إىل ستة يف 
  ).الزائدتني يف الفاعل واملفعول(كالباء، ومن، : الزائدة  )أ (
 )اجلارة. (لعلّ يف لغة عقيل  )ب (
الي ولوالك ولواله على مذهب سيبويه أا لو: فيمن قال) االمتناعية(لوال   )ج (

  .جارة
  .رب رجل صاحل لقيته: رب يف حنو  )د (
  .كاف التشبيه  )ه (
  .إذا خفضن) حاشا(و) عدا(و) خال: (حروف االستثناء، وهي  )و (

من احلروف اليت تستثىن من          )  كاف التشبيه(أنه يعد  -هنا  –وظاهر كالم ابن هشام 
: قال . وحدها بعد أن ذكر حروف اجلر الزائدة أوالً التعلق بدون تفصيل، ألنه جعلها قسما

، مث أخذ يف عدها، ومل يفصل  )):ستة أمور )البد حلرف اجلر من متعلق (: يستثىن من قولنا((

                               
 ١/٣٠٣سر صناعة اإلعراب : ينظر) ١(
 ٢/٢٢٦املصون  الدر) ٢(
 ١١٦موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب ) ٣(
 )باختصار (، ٥٧٥مغين اللبيب ) ٤(



  بشيء؟) كاف التشبيه(هل تتعلق : روف احل: ثالثًا
 

٥٢١  

فيما خيص كاف التشبيه، بل انتقد األخفش وابن عصفور اللذين حاوال أن يفصال فيها                              
  .ويفرقا بني حاالا

  
  
  
  
  

  الترجيح
كاف (السابقة وأدلة كل فريق أرى وجاهة رأي ابن جين القائل بأنّ من املناقشة  
تتعلق كأي حرف من حروف اجلر، إال إذا كانت زائدة، ألا تكون عندئذ ) التشبيه

  .واهللا أعلم). كاف التشبيه(لـ يةللتوكيد، وليست للتشبيه؛ الوظيفة األساس



  أوىل) ليتما(إعمال : روف احل: ثالثًا
 

٥٢٢  

  أولى) ليتما(إعمال 

  : قوله تعاىليف )إمنا(عند إعرابه قال ابن عادل 
 ) a b c d e f g h i j k ( ]١١: البقرة[  

 باألمساء اختصاصها عملها، وذهب بطل الزائدة )ما( ليتهاو إذا وأخواا )إنّ( أن واعلم((
  :النابعة قول ، وأنشدوامساعا الوجهان فيها جيوز فإنه )لَيت( مر، إال كما

ا أَالَ: قَالَتمتذَا لَيه اما احلَما إِلَى    لَننتاممح فهنِصو ،فَقَد  
 على   فلحملها   إمهاهلا     اختصاصها، وأما        فلبقاء    ماهلا ع إ   ونصبه، فأما       ) احلَمام   (   برفع  

 جتعل   أيضا، بأن  الرفع رواية على معملة أا البيت يف سيبويه عن روي قد أنه أَخواتها، على
، ٦٩:  طه   ) ساحرٍ   كَيد   صنعواْ   إِنما  : ( اىل تع   قوله   يف   ، كاليت   ) الذي   (   مبعىن   موصولة    ) ما ( 
 ، وحذف   )ليت(ـل خرب )لنا(هلذا، و نعت )احلَمام(العائد، و هو حمذوف مبتدأ خرب )هذا(و

  .الصلة تطُل مل وإن العائد
، إمهاهلا     ىع يد   أن    من   أوىل     وهذا   لنا،     كَائن    احلمام   )هذا( هو الذي ليت أال: والتقدير

))باقٍ – االختصاص وهو - لإلعمال املقتضى ألنّ
)١(.  

وأخواا حروف عاملة مشبهة بالفعل، فقد أشبهت مجلتها، اجلملة اليت تقدم فيها ) إنّ(
، وسبب إعماهلا هو اختصاصها بالدخول على ضرب زيدا عمرو: على الفاعل، حنواملفعول 

نصب املبتدأ باتفاق وترفع اجلملة االمسية، وال يعمل احلرف إال إذا كان خمتصا، ولذا فهي ت
الزائـدة، أو  ) ما(اخلرب عند البصريني، ولكن اختلف النحويون يف عملها عندما تتصل بـ

  :يف هذه املسألة )٣(أربعة مذاهبوهناك . )٢(الكافة، أو غري املوصولة

                               
  ١/٣٥٠اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٤٧شرح اللمع يف النحو للواسطي الضرير : ينظر ) ٢(
 ٥/١٤٦التذييل والتكميل :ينظر) ٣(



  أوىل) ليتما(إعمال : روف احل: ثالثًا
 

٥٢٣  

وأخواا وتبطل عملها، وتزيل اختصاصها، ) إنّ(الزائدة تكف ) ما(أنّ : املذهب األول
، )٢(واألخفش )١(وهذا مذهب سيبويه. فإنه جيوز عندهم إعماهلا وجيوز إمهاهلا) يتل(ماعدا 

  .)٣(واجلمهور
وأخواا جاز اإلعمال، وجـاز  ) إنّ(الزائدة إذا دخلت على ) ما(أنّ : املذهب الثاين 

 )٥(من الكـوفيني ووافقـه ابـن السـراج     )٤(وهذا مذهب الكسائي. اإلمهال فيها مجيعا
  .من املتأخرين )٨(وابن مالك )٧(البصريني، وتبعهم الزخمشري من )٦(والزجاجي

وأخواا؛ جاز اإلعمال وجاز ) إنّ(الزائدة إذا دخلت على ) ما(أنّ : املذهب الثالث
، واختـاره ابـن أيب   )٩(فقط، وهذا مذهب الزجـاج ) لعل(و) ليت(و) كأنّ(اإلمهال مع 

؛ أشـهر  )األصول(وما يف . )١١(لسراجونسبه ابن عصفور البن ا. من األندلسيني )١٠(الربيع
  .)١٢(كتبه خيالف ذلك

عليهمـا، وال جيـوز   ) ما(مع دخول ) لعل(و) ليت(وجوب إعمال : املذهب الرابع
  .)١٣(اإللغاء، وهذا مذهب الفراء

                               
 ٢/١٣٧الكتاب ) ١(
 ٣/١٢٨٥، وارتشاف الضرب ١/٤٤٢شرح مجل الزجاجي ) ٢(
 ٣٨٠اجلىن الداين ) ٣(
 ٤/٣٥٤شرح كافية ابن احلاجب ) ٤(
 ٢/٣٨، وشرح التسهيل البن مالك ١/٢٣٢األصول يف النحو ) ٥(
 ١/٤٤٢،وشرح مجل الزجاجي البن عصفور ٣٠٢اجلمل للزجاجي ) ٦(
 ٢٩٢املفصل ) ٧(
 ٢/٣٨شرح التسهيل ) ٨(
 ٣/١٢٨٥ارتشاف الضرب ) ٩(
 ١/٢٤٦عربية امللخص يف ضبط قوانني ال) ١٠(
 ١/٤٤١شرح مجل الزجاجي ) ١١(
 ١/٢٣٢األصول يف النحو ) ١٢(
 ٣/١٢٨٥ارتشاف الضرب ) ١٣(



  أوىل) ليتما(إعمال : روف احل: ثالثًا
 

٥٢٤  

  األدلة واملناقشة
  :استدل أصحاب املذهب األول بأمور منها

ا تزيل اختصاصـها فيـأيت   الزائدة، فإ) ما(وأخواا عندما تدخل عليها ) إنّ(أنّ  -١
بعدها اجلمل االمسية والفعلية، واحلرف إمنا يعمل إذا كان خمتصا فإذا زال اختصاصه 

`   (7 8 و ]٩٨: طـه [ )Ô      Ó   Ò   (: تعـاىل  اهللا قالبطل عمله، 

b    a( ]7 8 و، ]٩: املمتحنة)       l     k    j      i   h  g   f

m ( ]نهسبحا الوق، ] ١٠٨:األنبياء :)   t   s    r   q   p    o( 
  ]٦:األنفال[

  :القيس ؤل امراقو
 د املؤثل أمثايل  ؤثلـد مـولكنما أسعى١(وقد يدرك ا(  

  :كراع ابن وقال
  )٢(حامل أنت لعلما جعل أبا   وانظرن نفسك ذات وعاجل حتلل

  :الفرزدق وقال
  )٣(املقيدا احلمار النار لك أضاءت   لعلما قيس عبد يا نظرا أعد

بعـد  ) لعلّ(و) لكن(و) كأن(و) إنّ(ففي اآليات واألبيات السابقة رأينا كيف أن 
الكافة صارت تدخل على اجلملتني االمسية والفعلية على حد سواء ) ما(اتصاهلما بـ 

  .أي زال اختصاصها بالدخول على اجلملة االمسية، ولذا أمهلت
دت الروايات بنصب ورفع بسبب السماع وهو مقدم عندهم إذ ور) ليت(واستثنوا 

)َيف بيت للنابغة الذبياين، وهو قوله) احلمام:  
  )٤(فَقَد، ونِصفه حمامتنا إِلَى   أال ليتما هذا احلمامَ لنا

                               
 ١٤٥ديوان امرئ القيس ) ١(
 ٢/١٣٨الكتاب ) ٢(
 ١٩٨ديوان الفرزدق ) ٣(
 ٢/١٣٧، والكتاب ٥٥ديوان النابغة الذبياين ) ٤(



  أوىل) ليتما(إعمال : روف احل: ثالثًا
 

٥٢٥  

 وأما((: ونصبها؛ أي باإلعمال واإلمهال، قال سيبويه) احلمام(فقد وردت الرواية برفع 
 البيـت  هـذا  ينشـد  العجاج ابن رؤبة كان قدو، حسن فيه اإللغاء فإن منطلق زيدا ليتما
))رفعا

فهو هنا جييز الوجهني ولكنه يرى الرفع أحسن واستشهد بصنيع رؤبة ووجه رواية . )١(
 مـا  مثالً: قال من قول مبرتلة يكون أن على: وجهني على رفعه((: الرفع على وجهني، قال

عاملـة،  ) ليت(فعلى الوجه األول تكون .  ))منطلق زيد إمنا: قوله مبرتلة يكون بعوضةٌ، أو
  ).إمنا(ملغاة، كما ألغيت يف ) ليت(موصولة يف حمل نصب امسها، وعلى التوجيه الثاين ) ما(و

: مذهب البصريني وأنهم أجازوا) ليتما(، و)لعلّما(وذكر أبو حيان أنّ جميء الفعل بعد  
وز، ونقل موافقـة أصـحابه   ليتما ذهب ولعلما قمت، وذكر اعتراض الفراء أنّ ذلك ال جي

. )٢(املتأخرين على كالم الفراء وخاصة يف ليتما أنها باقية على اختصاصها باجلملة االمسيـة 
، قال ابن )ليتما(وهذا الذي أنكره هو األرجح حيث إنه مل يرد السماع مبجيء الفعل بعد 

. ليتما يقوم زيد: فلم يوهلا العرب الفعل قط، ال يحفظ من كالمهم) ليتما(وأما ((: عصفور
))فقد بان سداد هذا املذهب

وهذا النقل عن البصريني إنْ صح فهو مبين على القيـاس،  . )٣(
وأصـحابنا  ((: قال أبـو حيـان  . أنّ هذا القياس فيه نظر –إن شاء اهللا  –وسوف سيأيت 

وزعم . ةختتص باجلملة االمسية، وال تليها الفعلي) ليتما(يزعمون أنّ ) يعين ابن مالك(واملصنف
))ليتما يقوم زيد: األخفش على سعة حفظه أنه مل يسمع قط

وأقول عدم مساع األخفش . )٤(
عـن  ) ليت(ضممت إليه عدم السماع عن أحد يف ذلك، ومتيز  امن املرجحات القوية إذ
  .أخواا ببعض اخلصائص

 ـا غـري  ) ما(وذكر املرادي أنّ اجلمهور على أنّ إعمال هذه احلروف عند اتصال 
، . وذهب آخرون إىل منعـه . مسموع، مث اختلفوا يف جوازه قياسا، فذهب قوم إىل جوازه

                               
  ٢/١٣٧الكتاب ) ١(
 ٣/١٢٨٤ارتشاف الضرب ) ٢(
 ١/٤٤٣جي شرح مجل الزجا) ٣(
 ٥/١٥١التذييل والتكميل ) ٤(



  أوىل) ليتما(إعمال : روف احل: ثالثًا
 

٥٢٦  

إمنا ((: ونقل سيبويه عن اخلليل قوله. )١(لورود السماع فيها) ليت(ذكر منهم سيبويه واستثىن 
))ال تعمل فيما بعدها، كما أنّ أرى إذا كانت لغوا مل تعمل

)٢(.  
جيوز إعماهلا لبقاء اختصاصها باجلملة ) ما(تصاهلا بـبعد ا) ليت(ويرى ابن هشام أنّ 

موصولة، ورأى ) ما(االمسية، وجيوز إمهاهلا محالً على أخواا، وضعف ختريج سيبويه باعتبار 
مع عدم طول الصـلة  ) أي(أنه مرجوح، ألنّ حذف العائد املرفوع باالبتداء يف صلة غري 

ورد عليه بأنّ الصـلة قـد طالـت    . )٤(عمالوسهل ذلك لتضمنه إبقاء اإل: وقال. )٣(قليل
  .)٥(بالصفة، ومع احتمال املوصولية ال دليل على إمهاهلا، ولوال أنّ سيبويه ذكر اإلمهال ملُنع

) مـا (وتتصل ((: ، قال)ليتما(ونقل ابن مالك اإلمجاع على جواز إعمال وإمهال  -٢
))فيجوز حينئذ إعماهلا وإمهاهلا بإمجاع) ليت(الزائدة بـ

)٦(.  
بالفعل؛ ألن وددت مبعـىن متنيـت،   ) ليت(راجع لقوة شبه ) ليتما(أنّ غلبة عمل  -٣

وددت أنه زارين : هي علَم التمين، فلذلك حسن نصب اجلواب يف قولك) ليت(و
,     (7 8 خمتصة بالفعل، وقد استعملوها للتمين، ) لو(فأكرمه، وكذلك    +

6   5    4  3   2   1   0   /  . وقوله . ]٥٨: الزمر[ )-  
8   ) ¶   µ    ´  ³    ²               7 8و، ]٧٣: النســـاء [ )±  

)  õ  ô  ó  ò   ñ   ð    ï   î   í( ]٢٧: األنعام[)وقد علّق املالقي . )٧
وإمنا ذلك لتضمنها معىن فعل التمين الذي ((: على نصب الفعل يف هذه اآليات بقوله

))واوفيه الطلب، والطلب قد يكون له جواب وينصب بالفاء وال
وقد قدر الفراء . )٨(

                               
 ٣٨٠اجلىن الداين ) ١(
 ٢/١٣٨الكتاب ) ٢(
 ٣٧٦مغين اللبيب ) ٣(
 ٤٠٦مغين اللبيب ) ٤(
 ١٠/٢٥٣خزانة األدب ) ٥(
 ٢/٣٨شرح التسهيل البن مالك ) ٦(
 ٢/٥٦٣أمايل ابن الشجري ) ٧(
 ٣٦٨رصف املباين ) ٨(



  أوىل) ليتما(إعمال : روف احل: ثالثًا
 

٥٢٧  

) لعـل (عن كأنّ و) ليت(وامتازت . عندما نصب ا اجلزأين) متنيت(بـ) ليت(
املشبهتني بالفعل، بأا أشبه بالفعل منهما، ألا مفردة ومها مركبتان؛ ألن الكاف 

  .)١(قلّما وطاملا: وأما كفّها أحيانا فقد أشبهت األفعال املكفوفة مثل. والالم زائدتان
أيضا لزوم نون الوقاية هلا دون سواها من أخواا لشدة شبهها ) ليت(من خصوصية  -٤

بالفعل، وبعضهم يعلل حذفها يف إنّ وأنّ ولكن وكأنّ بتوايل األمثال يف إنين وأنين 
ضـرورة  ) ليـت (وقد نص سيبويه على أنّ حذف النون مع . )٢(ولكنين وكأنين

جييز اإلثبات واحلذف يف السعة، مثل ثعلب وبعض النحاة . )٣(يرتكبها بعض الشعراء
وهو ظاهر كالم الفراء، واجلـزويل، وابـن   . )٤(ثعلب فإنه جييزها بالنون وحبذفها

وقـال إنّ  . وذكر أبو حيان أنّ أصحابه نصوا على أنّ احلذف ضـرورة . )٥(مالك
  .)٦(نالقياس يقتضي ثبات النون ألنه ال يلتقي فيها مثالن وال متقاربا

) مـا (، إمنا محلوها على حروف اجلر اليت ال متنعها )ما(لوها مع بعض الذين أعم -٥
          معها فتعمل احلروف؛ يف مثل قولـه ) ما(عندما تتصل ا من العمل؛ حيث تلغى 

 8)     #   " Ï    Î    (8  ، وقوله ]١٥٥: النساء[ )!     Í   Ì

     Ð( ]8 وقوله ، ]٤٠: املؤمنون)   ±   )٧(.]٢٥: نوح[ )¯    °  
بالفعل، أن ارور والظرف يتعلقان ا ملا فيها من قـوة  ) ليت(ومن أدلة قوة شبه  -٦

  .)٨()كأنّ(، و)لعلّ(وبعضهم يقيس عليها . معىن الفعل فيها
وأخواا متنع قياسها عليها، وتثبت متيزهـا  ) ليت(فهذه الفروق املذكورة آنفًا بني 

  .إعماهلا فيهاوتفردها، يف اختصاصها باجلمل االمسية ومن مث 
                               

 ١/١٦٨اخلصائص ) ١(
 ٣٦٧رصف املباين : ينظر) ٢(
 ٢/٣٧٠الكتاب ) ٣(
 ١/١٠٦جمالس ثعلب ) ٤(
 ٢/١٨٧التذييل والتكميل ) ٥(
 ٢/١٨٦التذييل والتكميل ) ٦(
 ١/١٦٨اخلصائص ) ٧(
 ١/٢٤٤امللخص يف ضبط قوانني العربية ) ٨(



  أوىل) ليتما(إعمال : روف احل: ثالثًا
 

٥٢٨  

فلبقائها على اختصاصها دون أخواا، ومن أمهلها فقياسا علـى  ) ليتما(من أعمل  -٧
فلما دخل عليها ما ال يدخل ) كان(أخواا، وألنّ عمل أخواا كان ملشاتها لـ

) لـيس (ألا باينت ) إنْ(حني وصلت بـ) ما(أمهلت، كما أُمهلت ) كان(على 
  .)١(مبقارنتها ما ال يقارا

) ليت(إمنا زيدا قائم، وقاسوا على : مبثل قول العرب واستدل أصحاب املذهب الثاين
بقية احلروف، فقالوا جبواز الوجهني، ألا أخوات وينبغي أن تكون علـى طريقـة   ) إنّ(و

ومع قـوهلم  . )٢(وذكر الرضي أنّ ذلك القياس سائغ عند الكسائي، وأكثر النحاة. واحدة
وقد فسر . قليل) أمنا(و) إمنا(أن بعضهم كاألخفش يرى أنّ اإلعمال يف جبواز الوجهني إال 

إنما زيدا قائم، ولعلما بكـرا قـائم،   : ومن العرب من يقول((: ابن عصفور قول الزجاجي
))وكذلك سائر أخواا. فيلغي ما وينصب

والذي ينبغي أن يحمل عليه ذلك أنـه ملـا   . )٣(
العرب ترفع كل : العرب، أال ترى أنه جيوز لك أن تقول اقتضى القياس عنده ذلك نسبه إىل

ويؤيد . )٤(فاعل، وإن كنت إمنا مسعت الرفع يف بعض الفاعلني، ملا اقتضى القياس عندك ذلك
ما قيس على كالم العرب فهو من كالمهم، نقالً عن اخلليل : ويؤيد هذه الفكرة قول املازين

وال أعلم من قاله غريه فلعله نسب إىل ((: لهوعلّق ابن أيب الربيع على ذلك بقو. )٥(وسيبويه
))العرب ما قيس على كالم العرب، وفيه بعد

وهذا النقل الذي ذكره ((: وقال ابن مالك. )٦(
ابن برهان رمحه اهللا يؤيد ما ذهب إليه ابن السراج من إجراء عوامل هذا الباب على سـنن  

، ومن أجـل  بقوله أقول يف هذه املسألةو. واحد قياسا، وإن مل يثبت مساع يف إعماهلا مجيعا
))القياس سائغ: ذلك قلت

)٧(.  

                               
 ١/٢١٣شرح الكافية الشافية ) ١(
 ٤/٣٥٤شرح كافية ابن احلاجب ) ٢(
 ٣٠٤اجلمل يف النحو ) ٣(
 ١/٤٤٢شرح مجل الزجاجي ) ٤(
 ١/١٨٠، املنصف شرح التصريف ٢/٢٥، ١/٣٥٧اخلصائص ) ٥(
 ١/٢٤٦امللخص يف ضبط قوانني العربية ) ٦(
 ٢/٣٨شرح التسهيل ) ٧(



  أوىل) ليتما(إعمال : روف احل: ثالثًا
 

٥٢٩  

) كأنّ(و) لعل(بأنهم إمنا خصوا جواز اإلعمال بـ  واحتج أصحاب املذهب الثالث
يف أما يغيران معىن االبتداء، وبعضهم خص ) ليت(الشتراكهما مع ) ليت(محالً هلما على 

فللخـرب، وألنّ الترجـي   ) كأنّ(لإلنشاء، وأما ) تلي(بذلك، لشدة التشابه، ألا و) لعلّ(
  .)١()ليت(معىن ) لعل(وقد أشربت . والتمين متقاربان

؛ وهو وجوب اإلعمال وهو ما مييل إليه ابن عادل يف الواقـع  أما حجة املذهب الرابع
فقد يكون بقاء االختصاص وهو الدخول على اجلملة االمسية وبأن الشاهد الوحيد املتفـق  

وهو مـا فعلـه   ) احلمام(عاملة حىت يف حالة رفع ) ليت(ميكن تأويله حبيث تبقى  )٢(عليه
ولكن ينبغي التنبيه هنا أنّ الفراء يوجب نصب اجلزأين، ال االسم وحـده، ألنـه   . سيبويه

  .)٣(فيجريها جمراها) متنيت(يقدرها بـ
اصـها  باختص) وهي حـروف (وأخواا ) إنّ(فقد رأينا أنه يربط عمل  ابن عادلأما 

الزائدة فإا تدخل على اجلملتني االمسية ) ما(بالدخول على اجلملة االمسية، وعند اتصاهلا بـ
علـى   –فإنـه مل يثبـت   ) ليت(والفعلية فيزول اختصاصها وينبين عليه زوال عملها، إال 

أن وليها فعل، فاختصاصها باق وينبغي أن يبقى عملها أيضاَ، وحيث إن ابـن   –الصحيح 
يقدم السماع ويعتد به فقد أجاز اإلعمال واإلمهال بسببه، ولكنه رجح اإلعمال عادل ممن 

على اإلعمال حىت على  –املتفق عليه  –بقوة، وسر أميا سرور بتخريج سيبويه لبيت النابغة 
وهـو   –، ورأى أنّ هذا أوىل من أن يدعى إمهاهلا، ألنّ املقتضي لإلعمـال  )احلمام(رفع 

  .باقٍ –االختصاص 
. ذا التوجيه عاملة يف الروايتني) ليت(فـ((: وقال ابن مالك بعد ذكر توجيه سيبويه 
ا مل يزل اختصاصها باألمساء خبالف أخواا فـإنّ  ) ما(، ألنّ اتصال حقيقة بذلكوهي 

                               
 ٢/١٩١، مهع اهلوامع ٣٧٨، ومغين اللبيب ١/٢٤٦امللخص يف ضبط قوانني العربية ) ١(
اجلميع رووه : ابن برهان مشريا إىل البيت قال((،٢/٣٨،وشرح التسهيل البن مالك  ١/٢١٣شرح الكافية الشافية ) ٢(

 .))عن العرب باإللغاء واإلعمال
 ٣٦٦رصف املباين ) ٣(



  أوىل) ليتما(إعمال : روف احل: ثالثًا
 

٥٣٠  

) كأمنا(و) إمنا(بقاء العمل دون ) ليتما(ا أزال اختصاصها باألمساء، فاستحقت ) ما(اتصال 
))، وهذا هو مذهب سيبويه)لعلما(و) لكنما(و

)١(.  
يف هذه املسألة منسجم متاما مع رأي اجلمهور ومع رأي سيبويه  ابن عادلفاختيار  

  ).ليتما(بالذات الذي مييل إىل إعمال 

  الترجيح
إن قاعدة إعمال احلرف إذا كان خمتصا؛ مما احتج ا البصريون والكوفيون مجيعا وال 

وأخواا باجلملـة  ) إنّ(اع، ويف هذه املسألة رأينا زوال اختصاص يقدمون عليها إال السم
الزائدة، ومل يرد السماع بنصب املبتدأ بعد هذه احلروف بعد ) ما(االمسية عندما تتصل ا 

يف بيت النابغة مسع بالنصب والرفع، ويكاد يكون متفقًا عليه ) احلمام(فـ). ليت(كفها إال 
ـ )ليتما(ود الفعل بعد من اجلميع، ومل يثبت مساع ور بقيـت علـى   ) ليـت (، وعليه فـ

الزائدة وإذا ) ما(اختصاصها باجلمل االمسية، فينبغي أن تظل عاملة كما كانت قبل دخول 
عاملة، والفروق العديـدة بـني   ) ليت(ضممت إليه تأويل سيبويه رواية الرفع حبيث تبقى 

وأخواـا  ) إنّ(نحويني إمنا أعمـل  وأخواا، وأا أقرا شبها بالفعل ألن بعض ال) ليت(
، وبقـاء  )مـا (حىت بعد دخول ) ليت(كل هذه األمور ترجح بقاء عمل . لشبهها بالفعل

  .اختصاصها باجلمل االمسية، واهللا أعلم

                               
 ٢/٣٨شرح التسهيل ) ١(



  يف لغة أكلوين الرباغيث) الواو(إعراب : روف احل: ثالثًا
 

٥٣١  

  في لغة أكلوني البراغيث) الواو(إعراب 

  :يف قوله تعاىل )كثري(عند إعرابه  قال ابن عادل
  ]٧١: ملائدةا[  )+ , - . /0 1 2 3 4  (    

 اللغة    هذه    عن   النحاة     ، ويعبر   ))   مالئكَةٌ    فيكُم يتعاقَبونَ: ((× بقوله بعضهم واستدلَّ(( 
يثُ أكَلُونِي( بلغةاغرالب ( ،ولكن أالَّ األفصح قعالمةٌ الفعلَ تلحقون ، وفربني النحوي    هحلاق 

 الفاعلِ     ذات يف التأنيث ألزم؛ ألنّ التأنيث عالمةَ واجلمع؛ بأنَّ التثنية التأنيث، وعالمةَ عالمةَ
خبالف واجلمعِ؛ فإنه التثنية الزمٍ غري((

)١(.  
 أا  :  ، فاجلواب    ) البراغيثُ أكَلُونِي( لغة يف بالفاعلِ يلْبِس أيضا وهذا: قيلَ فإن((: وقال

))ا نبايل ال ضعيفةٌ لغةٌ
)٢(.  

ىن أو مجعا ظاهرين أال تلحقه عالمة التثنية أو اجلمع، لغة عامة العرب إذا كان الفاعل مث
اللغة املشهورة              .  قام الزيدان، وقام الزيدون                :  حنو  ، غري أنّ بعض      ) ٣( هذا هو األصل، وهو 

قاما الزيدان، وقاموا الزيدون، وقمن                     :  العرب تلحق الفعل عالمة التثنية أو اجلمع، فيقولون 
إىل أيب عمرو اهلذيل، ونسبت إىل بعض القبائل                    هذه اللغة     ) ٤( الفاطمات، ونسب أبو عبيدة  

ـ  . طيئ، وأزد شنوءة، وبلحارث: )٥(منها لغة  :  واشتهرت هذه اللغة عند النحاة بعد ذلك ب
أكلوين الرباغيث، وأشكلت هذه اللغة على النحويني ألنّ ظاهرها أنّ للفعل فاعلني ضمري                              

عل إال فاعل واحد، وإنْ تعدد فبالعطف، واسم ظاهر، ومن املتفق عليه بينهم أنه ال يكون للف

                               
 ٧/٤٥٦اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٧/٤٥٧اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
، والتذييل ٢/٧٣٩، وارتشاف الضرب ١/٢٥٩، وشرح الكافية الشافية ٢/١١٦شرح التسهيل البن مالك ) ٣(

 ٦/٢٠٢والتكميل 
 ٧٥جماز القرآن ) ٤(
 ٤٧٨، مغين اللبيب ١٩٧، اجلىن الداين ٦/٢٠٣التذييل والتكميل ) ٥(



  يف لغة أكلوين الرباغيث) الواو(إعراب : روف احل: ثالثًا
 

٥٣٢  

  :)١(ثالثة مذاهب: وانقسموا حياهلا إىل. وغريه
أنها لغة لبعض العرب، وهذه اللواحق حروف وليست ضمائر؛ فال                         :  املذهب األول       

، وسيبويه    ) ٢( تعرب فاعال بل هي عالمات على أنّ الفاعل مثىن أو مجع؛ وقال ذا اخلليل                            
( :  قال سيبويه   .  قدميا وحديثا     ومجع كبري من النحويني،          : من العرب من يقول        اعلم أنّ    (

ضربوين قومك، وضرباين أخواك، فشبهوا هذا بالتاء اليت يظهروا يف قالت فُالنة، وكأم                     
)). .وهي قليلة، أرادوا أن جيعلوا للجمع عالمةً كما جعلوا للمؤنث

)٣(.  
أللف والواو حرفان يدالن على التثنية                 قول أيب عثمان املازين وهو أنّ ا   : املذهب الثاين

قام الزيدان، أو الزيدان قاما، وكذلك قاموا                        :  واجلمع سواء تقدم الفعل أو تأخر، ففي مثل
األلف والواو يف كال األسلوبني عالمتان للتثنية واجلمع، كما                       .  الزيدون أو الزيدون قاموا           

ابعه يف ذلك ابن هشام يف ختليص           وت  .  ) ٤( قامت هند، عالمة لتأنيث الفاعل        : كانت التاء يف
  .)٥(الشواهد

أنّ األلف والواو والنون ضمائر؛ وقال ذا مجاعة من النحاة؛ واختلفوا : املذهب الثالث
  .، وبعض النحويني)٨(، والزجاج)٧(وهو قول الفراء. )٦(يف توجيه النصوص اليت وردت فيها

  .النحويني

  األدلة واملناقشة
لسماع والقياس، أما السماع فببعض اآليات ا: احتج املثبتون هلذه اللغة حبجتني

  :واألحاديث وأقوال العرب نثرا وشعرا؛ منها

                               
 ٢٧١/ ١البسيط : ينظر) ١(
 ٢/٤١الكتاب ) ٢(
 ٢/٤٠الكتاب ) ٣(
 ١/٢٧٠، البسيط  ٣/٨٨، شرح املفصل البن يعيش ٤٩إصالح اخللل ) ٤(
 ٤٧٣ختليص الشواهد ) ٥(
 ١/١٦٨شرح مجل الزجاجي البن عصفور : ينظر) ٦(
 ٢/١٩٨، ١/٣١٦معاين القرآن ) ٧(
 ٣/٣٨٣معاين القرآن وإعرابه ) ٨(



  يف لغة أكلوين الرباغيث) الواو(إعراب : روف احل: ثالثًا
 

٥٣٣  

  ]٣: األنبياء[ )8  9  :  ; (7 8  -١
 ]٧١: املائدة[ )+  ,  -  .  (7 8  -٢
٣-  8 7) ¤  £  ¢  ¡  �  ]١١٣: آل عمران[ )|  {~   
. . ةيتعاقبون فيكم مالئك(( :>قوله  -  طعن أيب هريرة  – الصحيحنيورد يف  -٤

(()١(.  
  .)٢()فلما سجد وقعتا ركبتاه إىل األرض قبل أن تقع كفاه: (وورد يف سنن أيب داود -٥

  .)٢()كفاه
  .)٣()أكلوين الرباغيث(: أبو عبيدة إىل أيب عمرو اهلذيل قوله نسب -٦
  :قال عبيد اهللا بن قيس الرقيات -٧

  )٤(وقد أسلماه مبعد ومحيم  توىل قتال املارقني بنفسه
  :)٥(وقال أمية بن أيب الصلت -٨

 (٦)ل قومي فكلهم يعذل  يلومونين يف اشتراء النخيـ
  :)٧(العتيبوقال  -٩

 (٨)فأعرضن عين باخلدود النواضر    رأين الغواين الشيب الح بعارضي
  :الفرزدق وقال - ١٠

                               
باب /كتاب املساجد: باب فضل صالة العصر، ويف صحيح مسلم /كتاب مواقيت الصالة: يف صحيح البخاري ) ١(

 .فضل صالة الصبح والعصر 
 كتاب الصالة: سنن أيب داود) ٢(
 ٧٥ن جماز القرآ) ٣(
 ١٧٧، شذور الذهب ١/١٣٢أمايل ابن الشجري ) ٤(
 ونسب إىل أحيحة بن اجلالح) ٥(
،و ١/١٣٣، واألمايل الشجرية ٢/٦٢٩، وسر صناعة اإلعراب ١/٣١٦ورد بغري نسبة يف معاين القرآن للفراء ) ٦(

 ، ويف غريها٧/٧، ٣/٨٧، وشرح املفصل البن يعيش ٤٧إصالح اخللل 
من ولد عتبة بن سفيان، أديب كثري األخبار من أهل ) ٢٢٨ت (حممد بن عبد اهللا العتيب  أبو عبد الرمحن: هو) ٧(

 ، ختليص الشواهد ١٧٩البصرة، شذور الذهب 
 ٣٠٥البيان والتبيني ) ٨(



  يف لغة أكلوين الرباغيث) الواو(إعراب : روف احل: ثالثًا
 

٥٣٤  

  )١(حبوران يعصرن السليطَ أقاربه    ولكن ديايفٌ أبـوه وأمـه
كون للفعل إال    فكل هذه الشواهد قد اجتمع فيها أفعال وضمائر تطلب فاعال وال ي                        

  .فاعل واحد؛ ولذا تعددت املذاهب يف تأويلها
لغة لبعض العرب كثريون وذكر املرادي أنّ هناك من ) أكلوين الرباغيث (والقائلون بأنّ 

وعلى الرغم من ذلك فإنّ أغلب املثبتني هلا ال ينسبوا                   .  ) ٢( ينكرها، ومل يسم واحدا منهم       
أو قليلة أو غري مشهورة؛ فهم يرتهون القرآن عنها، مث                     للقرآن الكرمي حبجة أا لغة ضعيفة        

يؤولون ما ظاهره أنه موافق لتلك اللغة يف بعض اآليات، ويردون على من حياول أن ينظّر هلا 
، وابن )٥(، وابن عصفور)٤(، وأبو الربكات األنباري)٣(من هؤالء سيبويه. ببعض تلك اآليات

وهذه ((: وقال أبو حيان. وغريهم )٩(، واملرادي)٨(، وابن هشام)٧(واملالقي، )٦(وابن أيب الربيع
 ) ليست                               ( ا  أ يدل على  د ذلك  ورو وكثرة   ، لنحويني ضعيفة ا للغة عند مجهور  ا وهذه 

))ضعيفة
واختار أا حروف عالمات . وقيل إا لغة شاذة والصحيح أا لغة حسنة: قال. )١٠(

  .)١٢(خفش وغريمها، واأل)١١(تدل على التثنية واجلمع، وذكر أن ذلك اختيار أيب عبيدة
وأنكر بعض الذين ال يرون االستشهاد باحلديث بدعوى نص أهل احلديث على جواز         
لكثرية                                       بن مالك احتجاجاته ا اة احلديث من األعاجم؛ على ا باملعىن، وكثرة رو روايته 

                               
  ٢/١٩٤، اخلصائص ١/٢٦٣، معاين القرآن لألخفش ٦٩ديوان الفرزدق ) ١(
 ١٩٧اجلىن الداين ) ٢(
 ٢/٤١الكتاب ) ٣(
 ١/٢٠٥التبيان ) ٤(
 ١/١٦٨شرح مجل الزجاجي ) ٥(
 ٥٥٩امللخص يف ضبط قوانني العربية ) ٦(
 ٤٩٥رصف املباين ) ٧(
 ٤٧٩مغين اللبيب ) ٨(
 ١٩٨اجلىن الداين ) ٩(
 ٦/٢٠٣، التذييل والتكميل ٢/٧٣٩ارتشاف الضرب ) ١٠(
 ١٧٣، ٧٥، ٥١:، ينظر أشهر كتبه) جماز القرآن(الصحيح أن أبا عبيدة أجاز كل الوجوه املذكورة يف كتابه ) ١١(
 ٦/٢٧٥تفسري البحر احمليط ) ١٢(



  يف لغة أكلوين الرباغيث) الواو(إعراب : روف احل: ثالثًا
 

٥٣٥  

، وعلى    ) ١( . . ) يتعاقبون فيكم    : ( باألحاديث وبأنه أكثر من ذكر هذه اللغة حىت مساها لغة          
من الذين يرون كثرة ورود هذه اللغة يف السماع وخاصة يف                           ) ٢( نّ السهيلي   الرغم من أ     

احلديث إال أنه يعترض على هذا احلديث بالذات ويرى أنّ الرواة قد اختصروه وأنه قد ورد  
وقد   .  ، فالواو هنا عنده ضمري ال حرف    )٣(إخل. . إنّ هللا مالئكة يتعاقبون فيكم: مطوالً بنص

املالئكة يتعاقبون فيكم، مالئكة بالليل   : (بلفظ )٤(ي يف موضع آخرورد احلديث عند البخار
  .، والواو هنا أيضا ضمري، ال حرف)ومالئكة بالنهار

النون حروفًا ال ضمائر، لعدة           و وأما القياس، فاملثبتون هلذه اللغة يعدون األلف والواو                    
  :)٥(أمور
والتاء حرف دال على أنّ هي الفاعل ) هند(قامت هند، حيث إنّ : أا مثل التاء يف -١

  .قاما الرجالن، وقاموا الرجال، وقمن اهلندات: الفاعل مؤنث، فكذلك
  .)٦(أنه ال جيوز أن تكون ضمائر ألا مل تسبق بشيء تعود إليه -٢
فلسطني وقنسرين، وكذلك : أنّ العرب متيل إىل التسمية باجلمع والتثنية؛ حنو -٣

أكلوين : ىن واجلمع، وهلذا قالت العربفهذه يشبه لفظها لفظ املث. سلمان، ومحدان
قالت : الرباغيث، فالواو هنا حرف يدل على أن الفاعل مجع، كما دلت التاء يف

  .هند أنّ الفاعل مؤنث، وقصدهم بيان وتوكيد املعىن
أكلوين الرباغيث، ضمريا مل جيز أن تعود على الرباغيث ألا : أنه لو كانت الواو يف -٤

ا جاز ذلك ألن األكل يف األصل موضوع للعقالء، وأنزلوا مجع لغري العاقل، وإمن
واعترض ابن هشام على أيب سعيد هذا القول . القرص مرتل األكل على ااز

ونسبه إىل السهو ألنّ األكل ينسب إىل احليوانات عاقلة وغري عاقلة، ولكين أعتقد 

                               
 ١/٩، وخزانة األدب  ١٦١االقتراح : من املشنعني على ابن مالك ؛ ابن الضائع وأبو حيان ، والسيوطي ، ينظر) ١(

-١٥ 
 ١٩٧، واجلىن الداين ١٦٦نتائج الفكر ) ٢(
 ١٩٧اجلىن الداين : ينظر) ٣(
 .كتاب بدء اخللق: البخاري) ٤(
  ٤/٥١٨، ٣/١٧، وشرح كافية ابن احلاجب للرضي ١٦٦تائج الفكر ن) ٥(
 ١٥٠إعراب القرآن للنحاس : ينظر) ٦(
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٥٣٦  

أنّ الرباغيث ال  أن ااز جاء من حيث إنّ الرباغيث ال تأكل اإلنسان حقيقةً، ال
تأكل عادة، مث ذكر رأي ابن الشجري يف جواز أن يكون األكل هنا مبعىن العدوان، 

  .واستشهد له
قامت هند، ليست للفعل وإمنا هي للفاعلني ألنّ الفعل : أنّ هذه العالمات يف حنو -٥

: عبارة عن احلدث وهو اسم مذكر ال تلحقه عالمة التأنيث إال يف التحديد، حنو
  .قتلةضربة و

أنّ هذه احلروف ال تكون ضمائر، لئال يلزم تقدم الضمري على مفسره من غري  -٦
فائدة، ويسمى اإلضمار قبل الذكر، وهو موقوف على أشياء معلومة، مثل ضمري 

نعم رجالً : ، ويف باب نعم وبئس؛ حنو)قل هو اهللا أحد: (الشأن كما يف قوله تعاىل
  إخل. . . عزيد، وبئس رجالً عمرو، ويف باب التناز

  .)١(أا لو كانت ضمائر حقًا ما اختصت به قبائل معينة، ولتكلمت به مجيع العرب -٧
أنّ املفرد ال حيتاج إىل عالمة ألنه معلوم بالضرورة أن لكل فعل فاعل وهو األصل،  -٨

وأما يف حال التثنية واجلمع فال بد من العالمة حىت يعرف الفاعل هل واحد أو اثنان 
  .)٢(أو مجع

  :)٣(املنكرون أو ممن يرته القرآن عنها؛ فإم يردون مبا يأيت وأما
أنّ كل تلك النصوص وخاصة القرآنية ميكن ردها إىل املتعارف عليه من القواعد،  -١

8  (: وأما قوله جلّ ثناؤه((: - بعد أن ذكر أا لغة قليلة  - قال سيبويه 

 ;   : من؟ : ل لهانطلقوا فقي: فإمنا جييء على البدل، وكأنه قال )9  
9  :  ; (: فقوله جلّ وعز. بنو فالن: فقال على هذا فيما زعم  )8  

))يونس
إنّ محل هذه اآلية : وقد قال ابن هشام يف املغين وشرح شذور الذهب. )٤(

وغريها على غري هذه اللغة الضعيفة أوىل مث ذكر يف توجيهها على غري هذه اللغة 
                               

 ١/١٦٩شرح مجل الزجاجي البن عصفور ) ١(
 ٢/٣٦٤شرح الكتاب للسريايف ) ٢(
 ١١١، ورصف املباين ٤/٥١٩شرح كافية ابن احلاجب للرضي : ينظر) ٣(
 ٢/٤١الكتاب ) ٤(
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٥٣٧  

كلها يف ختليص الشواهد؛ وقال حبرفيتها  لى عن هذهخت ، ولكنه)١(أحد عشر وجها
  .)٢(قامت هند: تقدمت أو تأخرت مثلها تاء التأنيث يف

ميكن أن تكون اجلملة خرب املبتدأ املؤخر، أي على التقدمي والتأخري ونسب  -٢
وقد حمل على هذه اللغة آيات ((: ، وممن اختار هذا ابن هشام؛ قال)٣(للكسائي

 ]٣: األنبياء[ ) 8  9  :  ; (: قوله سبحانهمنها : من الترتيل العظيم
) الذين ظلموا(واألجود خترجيها على غري ذلك، وأحسن الوجوه فيها إعراب 

))خربا) أسروا النجوى(مبتدأ و
واعترض ابن أيب الربيع على هذا التأويل حبجة . )٤(

قال أنّ التثنية واجلمع جيب أن جيري حكمها على حكم املفرد، ومل جيز أحد أن ي
أنّ أصلها زيد  –) قام(حيث البد أن يكون زيد فاعالً لـ –قام زيد : يف مثل
خربه، ملا يف ذلك من نقضٍ لغرض املتكلم، وألنّ ) قام(زيد مبتدأ ومجلة : قام؛ أي

العامل اللفظي أقوى من املعنوي، فإذا مل جيز هذا يف املفرد فال جيوز يف التثنية وال 
باحث على هذا الكالم ألن هذه اللغة لقوم معينني، فإذا ويوافق ال. )٥(يف اجلمع

أولت كالمهم فقد أحلت املعىن الذي أرادوه، والغرض الذي قصدوه، وكان 
وإمنا ينفع هذا التأويل لو كان نصا . قصدك إقامة القاعدة النحوية على نسق واحد

ان قصده ك: لقوم؛ نعرف أم ال يتكلمون ذه اللغة، فيحق للمتأول أن يقول
  .كذا وكذا

على  )+  ,  -  .(: يف قوله تعاىل) كثري(أنّ من جوز أن يعرب  -٣
، )أكلوين الرباغيث: (، قد أُنكر عليه قياس ذلك على)٦(االستئناف، مثل أيب عبيدة

                               
  ١٧٩وشرح شذور الذهب ،  ٤٨٠مغين اللبيب ) ١(
 ٤٧٣ختليص الشواهد ) ٢(
 ٦/٢٧٦البحر احمليط : ينظر) ٣(
 ١٧٩شرح شذور الذهب ) ٤(
 ١/٢٧٠البسيط ) ٥(
  ٧٥جماز القرآن ) ٦(



  يف لغة أكلوين الرباغيث) الواو(إعراب : روف احل: ثالثًا
 

٥٣٨  

أكلوين الرباغيث، فإنّ : ، ألن الواو يف اآلية سبقت مبا يدل عليها أما يف)الرباغيث
  .مع الفارق ، فهو قياس)١(الواو ال تعود على شيء

وقال الفخر .  ))وهذا قليل يف الكالم غري خمتار((: وقال السريايف عن هذه اللغة -٤
وهو اختيار أيب عبيدة إالّ أنّ أكثر النحويني أنكروا ((: الرازي عن هذه اللغة أيضا

لغة أكلوين الرباغيث وأمثاهلا؛ : هذا القول التفاق األكثرين على أنّ قوله
))ركيكة

ل بترتيه القرآن من هذه اللغة وحكم بضعفها وعدم وممن قا. )٢(
+  ,  (: ومحل بعضهم على هذه اللغة قوله تعاىل((: فصاحتها؛ املرادي، قال

وال ينبغي : قلت. ]٣: األنبياء[ )8  9  :  ; (، و)-  .
))ذلك؛ ألنّ هذه اللغة ضعيفة، فال حيمل القرآن إالّ على اللغات الفصيحة

)٣(.  
  :)٤(الواو والنون على تاء التأنيث غري صحيح لألسباب اآلتيةأنّ قياس األلف و -٥

ر بعكس تاء التأنيث أنّ هذه إذا قيل إا حروف هلا حال يقال إا فيها ضمائ  )أ (
  .إا ضمري، فبان الفرق إذ مل يقل أحد

التأنيث الزم لالسم، والتثنية واجلمع ليسا كذلك، ألما قد يفارقان                              )ب ( أنّ 
زوم التأنيث لزمت عالمته، ولزوال التثنية واجلمع مل                     االسم إىل الواحد؛ فلل      

  .تلزم عالمتهما
اهلندان قامتا، وعالمة االثنني : أنّ عالمة التأنيث ال متنع ضمري االثنني كقولك  )ج (

  .متنع ضمري االثنني وتشبهه، فكان ما ال مينع أوىل باللزوم مما مينع
ات، جاز أن تكون         قاما أخواك، وقاموا إخوتك، وقمن اهلند           : أنك إذا قلت  )د (

هذه األحرف ضمائر وتكون األفعال اليت اتصلت ا أخبارا مقدمة، والتاء ال 
  .يقع فيها لبس بغريها تقدمت أو تأخرت

هند، وأمساء، وجعفر،          :  أنه قد يشترك املذكر واملؤنث يف أمساء كثرية حنو                      )ه (

                               
 ١٥٠إعراب القرآن للنحاس : ينظر) ١(
 ٨/١٦٣التفسري الكبري ) ٢(
 ١٩٨اجلىن الداين ) ٣(
  ١١١، رصف املباين ٥٠صالح اخللل ، وإ ٢/٣٦٧شرح كتاب سيبويه للسريايف : ينظر) ٤(
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٥٣٩  

  :كما قال الشاعر
  مالك إىل ملك أعشو إىل ذكر  جتاوزت هندا رغبة عن قتاله

 فلما اشترك الرجال). عن قتاله: (هنا اسم رجل، بدليل قوله) هند(و
والنساء يف بعض األمساء لزمت عالمة التأنيث لئال يتوهم أن الفاعل 

  .مذكر
وقد نسب املالقي القول حبرفية األلف والواو والنون إذا تقدمت على األمساء إىل                                    

ويف هذا نظر  . )١(تأخرت إىل غريهم البصريني ونسب القول بكوا ضمائر إن تقدمت أو
وقال املالقي بفساد رأي من قال . )٢(ألن من البصريني من يراها ضمائر كذلك كالزجاج

بالبدلية أو االبتداء، ويف هذا أيضا نظر إذ قال به كثري من كبار النحويني من البصريني                             
الزجاج، وغريهم،         ، كسيبويه، والفراء، وأيب عبيدة، واألخفش، و              )٣(والكوفيني وغريهم

واحتج حبجة واهية وهي أنّ لغة أكلوين الرباغيث أقل استعماال من أكلين الرباغيث، ولو            
أخذنا ذا الرأي لبطل شطر النحو، والعمدة هنا ثبوت اللغة وكثرا وقد جوز كثري من         

، )٥(، وأبو عبيدة)٤(الفراء: ، منهم)أكلوين الرباغيث: (النحويني جمي بعض اآليات على لغة
، وأجازه أبن مالك وغريه يف              ) ٨( ، وأبو حيان      ) ٧( ، والزخمشري، والقرطيب           ) ٦( واألخفش    

. أكلوين الرباغيث       :  على هذه اللغة قول بعض العرب           ((: احلديث كذلك، قال ابن مالك
)))يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل، ومالئكة بالنهار: (فقال >وقد تكلّم ا النيب 

)٩(.  
 كما، نعم: قلتأهلها؟  الظاملني القرية هذه من جيوز هل: قلت فإن((: قال الزخمشري

                               
 ١١١رصف املباين ) ١(
 ٣/٣٨٣معاين القرآن وإعرابه : ينظر) ٢(
، ومعاين ٣/٣٨٣، ومعاين القرآن إعرابه ٧٥، وجماز القرآن  ١/٢٦٢، ومعاين القرآن لألخفش  ٤١الكتاب :ينظر) ٣(

 ١/٣١٦القرآن للفراء 
 ٢/١٩٨،  ١/٣١٦معاين القرآن ) ٤(
 ٧٥ن جماز القرآ) ٥(
 ١/٢٦٢معاين القرآن ) ٦(
  ١٧٩-  ١١/١٧٨،  ٦/١٦١تفسري القرطيب ) ٧(
 ٦/٢٧٥البحر احمليط ) ٨(
 ٢/١١٦شرح التسهيل ) ٩(
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٥٤٠  

8  9  :  ( ومنه. الرباغيث أكلوين: يقول من لغة علىأهلها،  ظلموا اليت: تقول

))]٣: األنبياء[، ); 
)١(.  

وقال ابن السيد بعد أن ذكر رأي املازين يف حرفية األلف والواو والنون، يف حال                                 
إمنا قاس املثىن واموع على املفرد وهو مع ذلك خطأ عند                       . . (( :  التقدم والتأخر، قال   

أخواك قاما وإخوتك قاموا،         : ويشبه أن يكون املازين قاس. . ((: إىل أن قال )). .أصحابه
قاما أخواك، وقاموا إخوتك، فاعتقد أن األلف والواو حرفان يف حال                                   :  على قوهلم   

د قاس تأخرمها على تقدمهما، فقد           تأخرمها، كما مها حرفان حال تقدمهما، فإن كان ق  
)) خانه القياس

الزيدان قاما، فاأللف قد             :  ورد ابن يعيش على املازين بأنك إذا قلت                 .  ) ٢( 
الزيدان قام أبومها، فلما حلت حمل ماال يكون إال امسا وجب : حلت حمل أبومها، إذا قلت

  .)٣(أن يكون امسا
، لغةً لبعض العرب وال يرى          ) رباغيث  أكلوين ال    : (واخلالصة أنّ من النحاة من يعد مثل

ورد من آيات وأحاديث ، ويعد األلف والواو والنون حروفًا          بعض ما حيمل عليهابأسا بأن 
القرآن    ( وبعض املثبتني يعدها لغة ضعيفة أو قليلة فال ينبغي محل أفصح الكالم                   .  ال ضمائر  

والنون ضمائر وحاول أن            وبعض النحاة أنكر هذه اللغة وعد األلف والواو          . عليها) الكرمي
  .)٤(يؤول النصوص الواردة

من الذين يعترفون ذه اللغة، ولكنه يراها لغة                     ) أول املوضوع      ( من نصيه   ابن عادل و
ضعيفة ال يبايل ا وأن األفصح أال تلحق هذه العالمات الفعل، ورد على الذين قاسوها على 

العالمات، ألن التأنيث لذات الفاعل ومر                   تاء التأنيث بأنّ تاء التأنيث ألزم للفعل من هذه                
آنفًا رد السهيلي على هذا وأنّ هذه العالمات هلا تعلق بنوع الفاعل وليس بالفعل ألن الفعل    

يعترض على إعراب اآليات املماثلة هلا يف                  فابن عادل     وعليه   .  ال يؤنث أو جيمع أو يثىن         
                               

 ١/٤١١الكشاف ) ١(
 ٥٠، ٤٩إصالح اخللل ) ٢(
 ٣/٨٨شرح املفصل ) ٣(
 ١٩٨ - ١٩٧اجلىن الداين ) ٤(
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  .وهو اَألوىلالظاهر ويوجب تأويلها مبا يتفق مع القواعد املعروفة، 

  الترجيح
فال يرى الباحث فائدة من تأويل     -وقد ثبت  -إذا ثبت أنّ هذه لغة ألقوام من العرب 

اليت قد يكون تأويلها أحيانا على حساب املعىن الذي أرادوه أو                             ) ١( نصوص أولئك األقوام      
وف  يكون فيه تعقيدات ال داعي هلا، أو تعسف ظاهر، بل تعرب على أا فاعل وتلك احلر            

وهذان تأويالن صحيحان فيما مسع من ذلك ((: قال املرادي. عالمات تدل على نوع الفاعل
أما أن حيمل مجيع ما ورد من ذلك على التأويل فغري صحيح،                 . من غري أصحاب هذه اللغة

))ألنّ املأخوذ عنهم هذا الشأن متفقون على أن ذلك لغة قوم خمصوصني من العرب
)٢(.  

القرآن الكرمي عليها فال أراه مما ينبغي ألنّ القرآن أفصح الكالم                           وأما محل ما جاء يف         
وليس حمل ضرورة أو لغات قليلة أو ضعيفة، ومل يشتهر أن تلك لغة لقريش، ومما رأينا فإنه               

لقليلة                  اللغة ا تلك  ألحاديث               .  يسهل تأويل تلك اآليات على غري  ويقال ذلك أيضا يف ا
كما ذكر يف     -  > صحاا فعال من أفعال الرسول          الواردة؛ وخاصة تلك اليت يصف فيها أ       

أو تكون بسبب أنّ . أو سائر العرب >فتكون لغتهم هم ال لغة الرسول  -الشواهد السابقة 
  ).إخل. . يتعاقبون فيكم: (راويا اختصر حديثًا كما ذكر السهيلي يف حديث

للغة املش                          را با للغة بالقلة فيما يبدو أمرنسيب أي مبقا ا هورة وإال فإنّ       ووصف هذه 
وإذا احتمل الشيء أن يكون على فصيح ((: قال ابن أيب الربيع. الشواهد عليها كثرية ومتنوعة

))كالم العرب، فال ينبغي أن حيمل على ما قلّ
  .واهللا أعلم. )٣(

                               
 ٢/١١٧ك ، شرح التسهيل البن مال١/٢٦٠شرح الكافية الشافية : ينظر) ١(
 ١٩٨اجلىن الداين ) ٢(
 ١/٢٦٩البسيط ) ٣(
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  كاف التشبيه بين االسمية والحرفية

  :يف قوله تعاىل) كمثل(عند إعرابه كاف  قال ابن عادل
  ) ! "   # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 ( 
  ].١٧: البقرة[
  :أحوال ثالثة هلا التشبيه )كاف( إنّ: يقال أن ينبغي والذي(( 

 مثال. إضافة حبرف، أو جمرورة ، أوفاعال كانت إذا ما امسا، وهي تكون أن فيها يتعين حال
  :الفاعل

  .البيت. . . ينهى ولَن أَتنتهونَ
  :القَيسِ امرئ قول حبرف جرها ومثال

  وترتقي طَورا العين فيه تصوب  وسطَنا يجنب املَاِء بكَابنِ ورحنا
  :وقوله

تعزو ةاوبِكَالْهِر جِيوإذَا  أَع تنو الرى كَابرا جثابو  
  مأْكُولْ كَعصف مثْلَ فَصيروا    : قوله باإلضافة جرها ومثال
 امسا جعلها كزيد؛ ألنّ الذي جاء: صلة، حنو الواقعة حرفًا، وهي فيها تكون أن يتعين وحال
 فيها جيوز وحال. البصريني عند ممتنع الصلة، وهذا طول غري من مبتدأ عائد حذف يستلزم

))كعمرو زيد: حنو ذلك عدا ما األمران، وهي
)١(.  

اسم،  م أ هي  حرفأأنت كزيد،  :اختلفت آراء النحاة حول كاف التشبيه يف مثل
  :أربعة مذاهبوانقسمت إىل 
 )٢(أنها حرف دائما وجميئها يف الشعر امسا ضرورة، وهذا مذهب سيبويه: املذهب األول

  .)٢(، وتبعهم بعض املتأخرين كابن عصفور)١(، وابن السراج)٣(ومجهور البصريني كاملربد

                               
 ١/٣٧١اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ١/٤٠٨الكتاب ) ٢(
 ٤/١٤٠املقتضب ) ٣(
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، وأيب )٤(سعة حرفًا أو امسا؛ وهذا مذهب األخفشأنه جيوز أن تكون يف ال: )٣(املذهب الثاين
، وكثري من )٩(، وابن مالك)٨(، واجلزويل)٧(، والزخمشري)٦(، وابن جين)٥(علي الفارسي

  .زيد كاألسد احتمل األمرين: النحويني، فإذا قلت
  .)١٠(وهذا مذهب ابن مضاء القرطيب) مثل(أنها اسم دائما ألنها مبعىن : املذهب الثالث

 تكونالتفصيل حيث إنّ كاف التشبيه هلا ثالث أحول؛ حال جيب أن : هب الرابعاملذ
وهذا . حرفا، وحال جيب أن تعرب فيها امسا، وحال جيوز أن تعرب فيها حرفا أو امسا

، )١٤(، والرضي)١٣(، والعكربي)١٢(ابن جين: ، مثل)١١(مذهب بعض املتأخرين من النحويني
  .سنرى إن شاء اهللا، وتابعهم ابن عادل كما )١٥(والسيوطي

                               
 ١/٤٣٧األصول يف النحو ) ١(
 ١/٤٨٧شرح مجل الزجاجي ) ٢(
، ١٣٢، واجلىن الداين ١١٣، واملسائل املنثورة ٢٦٠، واإليضاح ١/٤٧٧شرح مجل الزجاجي البن عصفور ) ٣(

 ١٠/١٦٧، خزانة األدب  ٤/٣٣٧الرضي 
 ٤/١٧١٠، ارتشاف الضرب ١/٤٨٧، وشرح مجل الزجاجي البن عصفور ٢/٣٠٣معاين القرآن ) ٤(
 ٢٧٣اإليضاح ) ٥(
 ١٠/١٧٤، خزانة األدب ٢/٣٦٨، اخلصائص ٢٨٩سر صناعة اإلعراب ) ٦(
 ١٠/١٧٤خزانة األدب ) ٧(
 ٤/٣٣٧شرح كافية ابن احلاجب ) ٨(
 ٣/١٧٠سهيل شرح الت) ٩(
، مهع ٢/٢٧٧، املساعد ٤/١٧١٠، ارتشاف الضرب ٣٦١/، توضيح املقاصد واملسالك ١٣٢اجلىن الداين ) ١٠(

 ٤/١٩٩اهلوامع 
 ٢٧٣رصف املباين ) ١١(
 ١/٢٩١، ١/١٧٣سر صناعة اإلعراب) ١٢(
 ١/٣٦١اللباب يف علل البناء واإلعراب ) ١٣(
  ٤/٣٣٦شرح كافية ابن احلاجب )١٤(
 ٤/١٩٧مهع اهلوامع ) ١٥(
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  األدلة واملناقشة
  :استدل أصحاب املذهب األول بأمور منها  

د كالباء والفاء والواو والتاء يف القسم والالم حأنّ كاف التشبيه على حرف وا -١
  .)١(إخل، واالسم ال يكون كذلك. . اجلارة

8       ومثال الزائدة كقوله. )٢(أنها تكون زائدة، واألمساء ال تزاد على الصحيح -٢
أي ليس مثله شيء، ألننا إذا قدرنا ، ]١١: الشورى [ )1  2 43(

ليس مثل مثله شيء، وهذا ال يصح، ألنه تعاىل ليس : يكون املعىن) مثل(الكاف بـ
  .)٣(له مثل

  :وكقول ااشعي 
  )٤(وصاليات ككما يؤثفني

و تكون أي كما يؤثفني، بزيادة الكاف؛ ألنّ حرف اجلر ال يدخل على حرف اجلر، أ 
  :وكقول رؤبة. ما يؤثفني: ، أي كمثل)مثل: (األوىل حرف جر والثانية مبعىن

  .)٥(فصريوا مثل كعصف مأكول
اسم  )  مثل ( هي الزائدة، فاجلواب أنّ الكاف حرف، و               ) مثل(وقد يقال يف اآلية أنّ   

من  وقد خيرج كل      . )٦(واحلكم بزيادة احلرف أوىل لكثرته يف العربية وندرة زيادة االسم
  .)٧(الفريقني أنّ الكاف الثانية تأكيد لألوىل سواء كانت حرفًا أو امسا، وليست زائدة

                               
 ٤/١٩٩، مهع اهلوامع ٢٧٢رصف املباين ) ١(
 ١٩٩، ٤/١٩٥، ومهع اهلوامع  ٥٤٤/ ٢البحر احمليط ) ٢(
 ٢٧٨، ٢٧٣رصف املباين ) ٣(
 ٢/٣١٣، وخزانة األدب ١/٢٨٢، سر صناعة اإلعراب ٢/٩٧، واملقتضب ١/٣٢الكتاب ) ٤(
 ٢٧٧، ورصف املباين  ١٨١ديوان رؤبة بن العجاج ) ٥(
 ٤/٣٣٨ابن احلاجب  شرح كافية) ٦(
 ٤/٣٣٨شرح كافية ابن احلاجب : ينظر) ٧(
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الذي يف    :  ثلجاء الذي كزيد، فهو م    : أنها تقع مع جمرورها صلة من غري قبح، حنو -٣
  .)١(لقبح ذلك الستلزامه حذف صدر الصلة من غري طول الدار، ولو كان امسا

٤- ا ((: ا إال يف ضرورة الشعر، قال سيبويهال جيوز أن تكون كاف التشبه امسإال أنّ أناس
)))مثل(من العرب إذا اضطروا يف الشعر جعلوها مبرتلة 

والدليل هو أنه مل يرد به . )٢(
السماع؛ ال يحفظ أنّ الكاف قد جاءت يف نثر موجودا فيها أحكام األمساء بل 

  .)٣(الذي تقرر فيها احلرفية
إنّ كاف التشبيه فيها أنها اسم، ميكن تأويلها حبيث تكون  أنّ كل املواضع اليت قيل -٥

عنـدنا ال  ) يعين الشواهد الشعرية(وهذا كله ((: فيها مجيعا حرفًا، قال ابن عصفور
حجة فيه ألنه شعر، والكاف عندنا قد تكون امسا يف الشعر على أن الكاف قـد  

حذف املوصـوف  ميكن أن تكون يف مجيع ما ذكر حرفا، وحيمل مجيع ذلك على 
كالطعن، وفاخر  ناه: وإن مل تكن خمتصة فكأنه قال لفهم املعىن وإقامة الصفة مقامه

كفاخر ضعيف، وبفرس كابن املاء، وبفرس كاهلراوة، ومثل شيء كعصف، إال أنّ 
))ذلك أيضا ضرورة فلذلك تكافأ األمران

وقد رد ابن جين قدميا هذا، أي محل . )٤(
وهو عنده يف بعض ، وف وإقامة الصفة مقامه وعده قبيحاالكالم على حذف املوص

  .)٥(املواضع أقبح من بعض
زيد كاألسد، جبعل الكاف يف موضع رفع، واألسد : رد ابن هشام على من أعرب -٦

: لو صح ذلك لسمع يف الكالم مثل: ، بقوله)٦(خمفوضا باإلضافة، كالزخمشري
  .)٧(مررت بكاألسد

                               
 ٤/٣٣٦، وشرح كافية ابن احلاجب  ١/٤٨٧شرح مجل الزجاجي البن عصفور ) ١(
 ١/٤٠٨الكتاب ) ٢(
 ١/٤٨٧ل الزجاجي البن عصفور مجشرح ) ٣(
 ١/٤٨٩شرح مجل الزجاجي ) ٤(
 ١/٢٨٤سر صناعة اإلعراب ) ٥(
 )فأنفخ فيه:(، يف إعراب قوله تعاىل١/٢٧٩الكشاف : ينظر مثال) ٦(
 ٢٣٩مغين اللبيب ) ٧(
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  :ين بأمور منهاواستدل أصحاب املذهب الثا
. حممد كزيد، أي مثله، وما معناه اسم فهو اسم: ، فقولنا)مثْل(أنّ معىن الكاف،  -١

بأنّ له حظًا يف  - يعين كاف التشبيه  - وقوة هذا احلرف ((: قال ابن الشجري
))االمسية بإسنادهم الفعل إليه، وإدخاهلم اجلار عليه

)١(.  
  :؛ فتكون)٢(مأنها تقع موقع االسم وما كان كذلك فهو اس -٢

  :كقول األعشى: فاعلة - أ   
  )٣(كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل  هل تنتهون ولن ينهى ذوي شطط

أي لن ينهى ذوي شطط مثلُ الطعن، ولو مل تعرب الكاف فاعالً لبقيت 
  .اجلملة بال فاعل، وهذا ممنوع، ألنّ الفاعل ال يحذف

  :كقول الشاعر: مبتدأ - ب 
  )٤(حني يطوي املسامع الصرار    اهاأبدا كالفراء فوق ذر

  :كقول مجيل بثينة: اسم كان –ج 
  )٥(فضال لغريك ما أتتك رسائلي  لو كان يف قليب كقدر قالمة

  :كقول النابغة الذبياين: مفعول - د 
  )٦(برد الشتاء من األحمال كاألدم  ال يربمون إذا ما األفق جلله

  :كقول العجاج: باحلرف جمرورا - هـ 
  كـنعاج جمبيض ثالث 

٧(يضحكن عن كالربد املنهم(  
  :وقول األخطل

                               
 ٣/٢٣أمايل ابن الشجري ) ١(
 ٢٧٣، ٢٧٢رصف املباين ) ٢(
 ، من ضرورات الشعر٣٠١) ضرائر الشعر(، وعده ابن عصفور يف كتابه ١٥٠شرح ديوان األعشى ) ٣(
 ١٣٥اجلىن الداين ) ٤(
 ٨٦شرح ديوان مجيل بثينة ) ٥(
 ١٨٣ة الذبياين ديوان النابغ) ٦(
 ٤/٣٣٦شرح كافية ابن احلاجب ) ٧(
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  )١(على كالقطا اجلوين أفزعه الزجر  قليل غرار النوم حىت تقلّصوا
  :كقول الشاعر: جمرورة باإلضافة - و

  )٢(فاق حسنا من تيم القلب حبا    تيم القلب حب كالبدر ال بل
     8 وكقوله، ]١٢٩: النساء[  )P  O(8     كقوله: حاال –ز 

)¿  ¾  ½   ¼      »  º  ¹   ̧   ¶  µ( ]البقرة :
ال تبطلوا صدقاتكم مشبهني الذي ينفق ماله رئاء : والتقدير، ]٢٦٤
زيد كعمرٍو خاطبا، : وقد أعملوا يف احلال كاف التشبيه فقالوا. )٣(الناس

  .)٤(وبكر كبشر حماربا
  .]١٤: لرمحنا[ )�   ¡  ¢  £  ¤(8 قوله : صفة -ح 
زيد كزهري شعرا، وبشر كحامت جودا، ونصبوه : ونصبوا به التمييز، يف حنو -ط 

  .)٥(أخوك حامت جودا، وأبوك النابغة شعرا: به حمذوفًا، كقولك
1  2 (: وأما ما قيل عن زيادا، فليس ذلك حتما فيها، ففي قوله تعاىل -٣

قصود إنّ امل: ميكن توجيهها بال حمذور شرعي بأن يقال، ]١١: الشورى[ )3 
ليس ألخي : نفي الشيء بنفي الزمه، ألنّ نفي الالزم يستلزم نفي امللزوم، كقولك

فأخو زيد ملزوم، واألخ الزمه، ألنه ال بد ألخي زيد من أخ هو زيد، . زيد أخ
ليس لزيد أخ، إذ لو كان له أخ، لكان : فنفيت هذا الالزم، واملراد نفي امللزوم، أي

ية الكرمية، نفيت أن يكون ملثل اهللا مثل، واملراد ويف اآل. لذلك األخ أخ، هو زيد
وأما دخول الكاف . )٦(نفي مثله تعاىل، إذ لو كان له مثل، لكان هو تعاىل مثل مثله

                               
  :٤٢٠، ويف الديوان املطبوع ص ١/٢٨٧، سر صناعة اإلعراب ٤/١٤٢املقتضب ) ١(

 على كالقطا اجلوين ، أفزعه القطر  قليالً غرار العني ، حىت يقلصوا
 ٤/١٩٩، مهع اهلوامع ١٣٤، واجلىن الداين  ٣/١٧٠شرح التسهيل البن مالك ) ٢(
 ٧٨٢، مغين اللبيب ٣/١٧١ايل ابن الشجري أم) ٣(
 ٣/٢٣أمايل ابن الشجري ) ٤(
 ٣/٢٤أمايل ابن الشجري ) ٥(
 ١٣٩، اجلىن الداين ٤/٣٣٩شرح كافية ابن احلاجب ) ٦(
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ككما يؤثفني، فبأن تكون الثانية توكيدا لألوىل : الكاف على الكاف كقول الشاعر
بن  ، كقول مسلم)١(من باب التوكيد اللفظي، بأن يكونا امسني أو حرفني

  :الواليب معبد
  )٢(وال للما م أبدا دواء    فال واهللا ال يلفى ملا يب

وعليه فليس دخول الكاف على الكاف دليالً جازما على أنّ أحدمها حرف         
أو يقال    .  واحلكم على أحدمها بالزيادة بدعوى أنّ حرف اجلر ال يدخل على مثله

أنت ال تفعل هذا،       :  ن مثلك ما يفعل هذا، وهم يقصدو          :  إا مثل قول العرب        
  :كقول رؤبة

  )٣(مثلي ال يقبل من مثلكا  يا عاذيل دعين من عذلكا
أنه حيتمل أن يراد باملثل الصفة وذلك سائغ، فيكون                    :  وهناك توجيه ثالث         
  .)٤(ليس مثل صفته تعاىل شيء من الصفات اليت لغريه، وهذا حممل سهل: املعىن

ا قيل عن امسية الكاف ميكن جعلها وأما اجلواب على قول ابن عصفور أنّ كل م -٤
  :، فقد اعترض املالقي على هذا التوجيه بأنه ميتنع لوجهنيفيه حرفًا

املفعول وصفته اليت       :  أنا لو جعلنا الكاف حرفًا الحتجنا إىل حمذوفني           : األول
  .يتعلق ا اجلار وهو كائن أو مستقر، وذلك إجحاف وغري جائز

وتقام صفته مقامه إال إذا كان خمتصا معلوما،     املوصوف  يحذفأنه ال : الثاين
  .)٥(وكان امسا خالصا، فإن جاء اجلار وارور صفة فشاذ

ا التوجيه           لبغداديات ورجع عنه يف                    -قبلهما   -وقد قال ذ ا الفارسي يف  أبو علي 
البصريات فتردد بني حرفية الكاف وامسيتها، واستنتج البغدادي من هذا أنّ امسية الكاف                                   

                               
 ٤/٣٣٨شرح كافية ابن احلاجب للرضي ) ١(
انة األدب ، خز١/٣٥٣،وشرح كايف ابن احلاجب للرضي ٢/٢٨٢، اخلصائص ١/٦٨معاين القرآن للفراء ) ٢(

٢/٣١٠ 
 ٢٣٧توجيه اللمع ) ٣(
 ٣٣٢اجلزء الثاين /دراسات ألسلوب القرآن الكرمي القسم األول:ينظر) ٤(
 ١٩٩رصف املباين ) ٥(
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وممن تردد     .  ) ١(وعليه فقد أصبح على مذهب سيبويه. نده خاصة بالشعر خالفًا ملا نقل عنهع
وتراه مرة أخرى يقرر أنّ جميئها               .  ) ٢(يف ذلك أبو حيان، فقد قرر مرة أا حرف بال خالف

امسا؛ فاعلة ومبتدأة وجمرورة حبرف اجلر ثابت يف لسان العرب وتأويلها بعيد، فاألوىل هذا                       
يذكر أنّ مصدر اإلشكال هو اعتقاد حرفيتها اعتمادا على مشهور رأي البصريني،  الوجه، مث

  .)٣(مث يعلن صراحة أنه يصحح رأي األخفش
، وهو كوا امسا دائما فقد استدل ابن مضاء على امسيتها بأنها                       وأما املذهب الثالث       

الكاف حرف جر        ((   : وقال أبو حيان       . )٤(، ووصف املرادي هذا الرأي بالشذوذ)مثل(مبعىن 
أنها    -يعين ابن مضاء       -)  املشرق   ( ال خالف، فاعلمه يف ذلك إال ما ذهب إليه صاحب                  

)))مثل(تكون امسا أبدا، ألا مبعىن 
ومر علينا، . )٦(وحجته أنّ ما كان مبعىن اسم فهو اسم. )٥(

  .علينا، أنها يف بعض حاالا ال ميكن أن تعرب امسا
فبما احتج به أصحاب املذاهب السابقة فهم                الرابع    وأما احتجاج أصحاب املذهب            

يأخذون حبجج القائلني بامسية كاف التشبيه بأن تقع موقع االسم بأن تكون فاعلة أو مفعولة 
  .إخل، دون األخذ بتأويل املعارضني. . أو جمرورة باحلرف أو اإلضافة

لى الكاف أو     ويأخذون حبجج القائلني حبرفية كاف التشبيه فيما إذا دخلت الكاف ع                
أنها تقع مع جمرورها صلة من غري           أو   .  على الكاف    )  مثل ( أو دخول      )  مثل ( الكاف على     

أو أن حيكم بزيادا ألن دخوهلا               .  الذي يف الدار        :  جاء الذي كزيد، فهو مثل          :  قبح، حنو   
4 ( :  كخروجها، كقوله تعاىل      3 2 أي ليس مثله شيء،       ،  ] ١١:  الشورى    [   ) 1  

وما عدا    .  حيانا تكلف، دون األخذ بتأويل املعارضني أيضا                   وتأويلها حيتاج إىل جهد، وأ            
ومل يذكر املالقي الذي ذكر . هذين املوضعني جيوز احلكم بامسيتها أو حرفيتها يف سعة الكالم

                               
 ١٧٦- ١٠/١٧٥خزانة األدب ) ١(
 ٤/١٧١٠ارتشاف الضرب ) ٢(
 ٢/٣٠٢البحر احمليط ) ٣(
 ١٣٢اجلىن الداين ) ٤(
 ٤/١٧١٠ارتشاف الضرب ) ٥(
 ٢/٢٧٧املساعد ) ٦(
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هذا املذهب أصحابا له، إالّ أنه نسبه إىل بعض املتأخرين، ورمبا يفترضهم من املتأخرين                                 
قال  .  ) ١( ابن جين، والزخمشري، وابن مالك  : عة الكالم، أمثالالقائلني جبواز جميئها امسا يف س

فقد صح مبا قدمنا أن كاف اجلر قد تكون مرة امسا ومرة حرفًا، فإذا رأيتها يف                            ((: ابن جين
))موضع تصلح فيه أن تكون امسا وأن تكون حرفًا فجوز فيها األمرين

مث عقب على ذلك . )٢(
  .)٣(ال بذلك ابن احلاجبوق.  ))هذا قول أصحابنا((: بقوله

أنه من هذا لفريق، من الذين  - يف صدر املوضوع  - ابن عادلوواضح من كالم 
يفصلون، فمرة حيكمون بامسيتها بشروط، ومرة حيكمون حبرفيتها بشروط، وجييزون 

وال خيفى ما يف هذا من وجاهة وتوسط واحترام للنصوص الواردة . الوجهني فيما عدامها
  .التأويالت البعيدة واملرهقة واالبتعاد عن

  الترجيح
مما سبق من املناقشة رأينا أنّ كون كاف التشبيه حرف جر، هذا هو األصل وهو متفق 

مث قالوا إا خترج عن هذا األصل إىل . عليه إال ما شذ به ابن مضاء عندما ادعى أا اسم أبدا
، ومجهور البصريني جيعلون هذا        حاالت أخرى فتكون امسا تارة وزائدة للتوكيد تارة أخرى

وهذا ال خيرجها عن أصلها ولكن ينبغي أن يكون ذلك تبعا . حمله الشعر ألنه حمل الضرورات
للمعىن وللقواعد النحوية املعتربة، وأن يكون ذلك يف النثر والشعر سواء وأال ينظر إليه على              

ألننا رأينا الكاف تدخل على         .أنه ضرورة شعرية يرتكبها بعض كبار الشعراء قدميا وحديثًا
؛ أن   ) ٥( ، والرضي    ) ٤(، وأجاز بعض كبار النحويني كالزخمشري)مثل(مثلها، أو تدخل عليها 

ء قلت إا حرف أو اسم والذي عدها حرفًا حكم                                    ا لألوىل سوا الثانية توكيد أن تكون 
43(: بزيادا، وخاصة يف قوله تعاىل     2 للمحذور الشرعي  ]١١: الشورى[ )1  

                               
 ٢٧٣رصف املباين ) ١(
 ١/٢٩١، ١/١٧٣سر صناعة اإلعراب) ٢(
 ٢/١٥٧اإليضاح يف شرح املفصل ) ٣(
 ٤/١٦٣الكشاف ) ٤(
 ٤/٣٣٨شرح كافية ابن احلاجب ) ٥(
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  .ومر قريبا إمكان تأويل ذلك تأويالً حسنا. اهللا ليس له مثل أنّ
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  )ليس(عمل ) ال(إعمال 

  :يف قوله تعاىل) ال(عند إعرابه  قال ابن عادل
 ) 2   1   0   /   .   .]٣٨: البقرة[ )-  

 حملّ   يف   ) عليهم ( امسها، و      ) خوف  (   فيكون    ) ليس (   عمل  عاملة تكون أن جيوز )ال((( 
 رفع    حملّ   يف   ) عليهم ( مبتدأ، و      ) خوف  (   عاملة، فيكون       غري   كون ت أن خربها، وجيوز نصب

  :لوجهني قبله مما أوىل وهذاخربه، 
  :قوله حمتمل، وهو شيء إالّ يثبت قليل، ومل ) ليس( عمل عملها أنّ: أحدمها

  وال وزر مما قضى اهللا واقيا    تعز فالشيء على األرض باقيا
فيها غـري  ) ال(تعين أن تكون ) هم حيزنونوال (أنّ اجلملة اليت بعدها وهي : والثاين

عاملة؛ ألا ال تعمل يف املعارف، فجعلها غري عاملة فيه مشاكلة ملا بعدها، وقد وهم 
  :بعضهم، فجعلها عاملة يف املعرفة؛ مستدالً بقوله

لَّتحو ادوا ال القَلْبِ سأَن ياغا    اباهوالَ سا يف وهبا حياخرتم  
 حمذوف    عاملها    حال   ) باغيا( فيه؛ ألنّ حجة وال: قيل. خربها )اباغي(و امسها )ناأَ(ـف

 باغيا، فلما      أَرى     وال  :  التقدير     يكون    باغيا، أو       رى  أُ   أَنا    والَ  :  تقديره     احلقيقة    يف   اخلَبر    هو 
))الضمري انفصل الفعل حذف

)١(.  
 يقم مل ليس عمل )ال( إعمال ألنَّ، وهو ضعيفوخرجه ابن عطية ذا الوجه، ((: وقال

  :سيبويه حمتملةً، أنشد أشياء أنشدوا صريح، وإمنا دليل عليه
نم دص نا عانِها  نِريفَأَن نسٍ ابالَ قَي احرب((

)٢(.  

  :النافية عمل ليس، وانقسموا إىل ثالثة مذاهب) ال(اختلفت أراء النحاة حول عمل 
، )٢(، والفراء)١(ماهلا بقلة بشرط عملها يف النكرة، وهو قول سيبويهجواز إع: املذهب األول

ونـص  . )٤(، والنحاس، وكثري من النحويني، ونسـبه ابـن مالـك للبصـريني    )٣(واملربد
                               

 ١/٥٨٣اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٣/٣٩٦اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
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، وغريهم على أا لغة أهـل  )٨(، وابن هشام)٧(، وابن عقيل)٦(، وابن احلاجب)٥(الزخمشري
وقد ذكر . )٩()ليس(فية للجنس، وليس العاملة عمل النا) ال(ويبدو يل أنّ املقصود . احلجاز

. )١٠(أبو حيان أنه مل ينص أحد على أنّ ذلك بالنسبة إىل لغة خمصوصة، إالّ ما ذكره املطرزي
  .وكأنه مل يطلع على نصي الزخمشري وابن احلاجب وغريمها مما أسلفنا

ب بعض النحـويني  يف املعارف، وهذا مذه) ليس(عمل  إعماهلاجواز : )١١(املذهب الثاين
  .)١٤(، وابن مالك يف أحد قوليه)١٣(، وابن الشجري)١٢(ابن جين: مثل

، )١٥(املـربد : منع إعماهلا مطلقًا، وذهب إليه مجاعة من النحويني، منـهم : املذهب الثالث
  .)٣(، وقيل إنه لغة بين متيم)٢(وحسنه أبو حيان. )١(، والرضي)١٦(األخفش

                               
 ٢/٢٩٦الكتاب ) ١(
 ٢/٣٧٧معاين القرآن ) ٢(
 ٤/٣٨٢املقتضب ) ٣(
 ١/١٩٤شرح الكافية الشافية ) ٤(
 ٨٢املفصل ) ٥(
 ٢/٢١٥، وشرح كافية ابن احلاجب  ٢/٥٨٢شرح املقدمة الكافية ) ٦(
 ١/٢٧٩شرح ابن عقيل ) ٧(
 ٤٢/ ٢شرح اللمحة البدرية ) ٨(
مث يتحدث ) ال(، ألنّ بعض النحويني يبوب لعمل ٢/٢١٥، وشرح كافية ابن احلاجب ٣٠- ٢٩املفصل : ينظر) ٩(

وخص الرضي ). ليس(العاملة عمل ) ال(النافية للجنس ، و) ال(أقسامها ، فيخلط هو أو الناقل عنه بني عن 
 ).ال(وحدها دون ) ما(، بـ) ليس(اإلعمال عمل 

 ٤/٢٨٤التذييل والتكميل ) ١٠(
 ٣١٦مغين اللبيب : ينظر) ١١(
 ١/٤٣١، وأمايل ابن الشجري ٣٠٢اجلىن الداين ) ١٢(
 ١/٤٣١أمايل ابن الشجري ) ١٣(
يقصد  –واختلف كالم املصنف يف هذا البيت  ((،١/٢٨٢، قال ابن عقيل يف شرحه ١/٣٧٧شرح التسهيل ) ١٤(

 .))إنّ القياس عليه سائغ: إنه مؤول ، ومرة قال: فمرة قال - .....بيت اجلعدي وحلت سواد القلب
عمل ) ال(صريح بإعمال  ، نص ٤/٣٨٢، ويف املقتضب ٣٠١، واجلىن الداين  ٤/٢٨١التذييل والتكميل ) ١٥(

 ).ليس(
، ٣٠١، اجلىن الداين ١/١٠٩، وشرح املفصل  ١/٣٢٧، وشرح كتاب سيبويه للسريايف ١/٢٤معاين القرآن ) ١٦(

 ٤/٢٨١التذييل والتكميل 
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  :األدلة واملناقشة
  :املذهب األول بأمور منهااستدل أصحاب   

وقـد جعلـت، ولـيس    ((: نص سيبويه على جواز إعماهلا بقلة يف النكرات، قال -١
وإن جعلتها مبرتلة ليس كانت حاهلا كحـال ال، يف أـا يف   . باألكثر، مبرتلة ليس

  :فمن ذلك قول سعد بن مالك. موضع ابتداء وأا ال تعمل يف معرفة
من صا دفأنا     عن نرياابن قيس ال براح((

)٤(.  
نافية للجنس، ) ال(، وال حيتمل أن تكون )٥(ال براح يل، أو عندي: والتقدير

جعلها مبرتلة ((قال سيبويه بعد ذكر بيت سعد، . ألن القصيدة كلها بضم احلاء
))ليس، فهي مبرتلة الت يف هذا املوضع يف الرفع

)٦(.  
  :خرآلواستدلوا كذلك بقول ا -٢

  )٧(وال وزر مما قضى اهللا واقيا    ى األرض باقياشيء عل تعز فال
  :واستدلوا كذلك بقول سواد بن قارب -٣

ا يوم ال ذو شفاعةمبغنٍ    وكن يل شفيع فتيالً عن س٨(اد بن قاربو(  
  :واستدلوا أيضا بقول اآلخر -٤

غري خاذلٍ  نصرتك إذ ال صاحب    ئت حا بالكماة حصينافبو٩(صن(  
أنّ  –كما ذكرنا آنفًا  –شري وابن احلاجب وغريمها ونص بعض النحويني كالزخم -٥

: لغة احلجازيني، واإلمهال لغة التميميني، قال ابن احلاجب) ليس(عمل ) ال(عمل 
                               

 ٢/١٩٣،  ١/٢٦١شرح كافية ابن احلاجب ) ١(
 ٤/٢٨٤التذييل والتكميل ) ٢(
 ١/٢٧٩يل ، وشرح ابن عق ٢/٢١٥شرح كافية ابن احلاجب ) ٣(
 ٢/٢٩٦الكتاب ) ٤(
 ١/٤٣١أمايل ابن الشجري ) ٥(
 ١/٥٨الكتاب ) ٦(
، والتذييل ٣٠١، واجلىن الداين  ٢٩٤، وتلخيص الشواهد  ٣١٥، ومغين اللبيب  ١/٣٧٦شرح التسهيل ) ٧(

 ٤/٢٨٢والتكميل 
 ٤/٢٨٢، والتذييل والتكميل  ١/٣٧٦شرح التسهيل ) ٨(
 ٤/٢٨٢، والتذييل والتكميل ٣٠١،واجلىن الداين  ٣١٦لبيب ، ومغين ال ١/٣٧٦شرح التسهيل ) ٩(
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وهي لغة أهل احلجاز، وأما لغة بين متيم فريفعون : ، يعين)وهي حجازية(: )١(قوله((
))ما بعدها على االبتداء واخلرب

وهي حجازية، : قوله((: ورد عليه الرضي بقوله. )٢(
، وقد ذكرنا أم ال ينقلون عن )ليس(عمل ) ال(و) ما(أي هذه اللغة، وهي إعمال 

ونصب خربها يف موضـع،  ) ال(أحد، ال عن احلجازيني وال عن غريهم رفع اسم 
. بشروط ستجيء) ليس(عمل ) ال(وحدها دون ) ما(فاللغة احلجازية إذن، إعمال 

))متيم، ال يعملوا مطلقًاوغري احلجازيني وهم بنو 
والباحث يتفق متاما مع مـا  . )٣(

  .قاله الرضي مما تبني له من االطالع والتنقيب يف املراجع
  :)٤(واشترط بعضهم لعملها شروطا

  ال رجلٌ أفضلَ منك،: أن يكون االسم واخلرب نكرتني حنو: الشرط األول  )أ (
  .ال قائما رجلٌ: أال يتقدم خربها على امسها، فال تقول: الشرط الثاين  )ب (
ال رجلٌ إال أفضل من : أال ينتقض النفي بإال، فال تقول: الشرط الثالث )ج (

  .زيد، بنصب أفضل بل جيب رفعه
  .يتقدم معمول اخلرب الأ: الشرط الرابع  )د (
  .أنْ يكون الكالم اليت هي فيه شعرا ال نثرا: الشرط اخلامس  )ه (
  .االستغراق نصاأنْ ال يراد ا نفي اجلنس على سبيل : الشرط السادس  )و (

واعلم أنّ املعارف ال جتري جمرى النكرات ((: ومن مث تأولوا ما جاء معرفة، قال سيبويه
  :فأما قول الشاعر. يف هذا الباب، ألنّ ال ال تعمل يف معرفة أبدا

الليلةَ للمطي الهيثم  

                               
 .يعين نفسه فهو يشرح كافيته) ١(
 ٢/٥٨٢شرح املقدمة الكافية ) ٢(
 ٢/٢١٥شرح كافية ابن احلاجب ) ٣(
، وشرح ابن عقيل ٤/٢٨٥، والتذييل والتكميل  ٢١٦ – ٢/٢١٥شرح كافية ابن احلاجب للرضي : ينظر) ٤(

، وإمنا ذكرنا هذه الشروط ملسيس احلاجة إليها يف نقاشات النحويني  ٢/٤٣بدرية ، وشرح اللمحة ال١/٢٨٢
 .وردودهم على بعض



  )ليس(عمل ) ال(إعمال : روف احل: ثالثًا
 

٥٥٦  

)). .ال بصرة لكم: ال هيثم من اهليثميني، ومثل ذلك: فإنه جعله نكرة كأنه قال
)١(  

شخصا معينا، وإمنا يقصد أي شخص فيه ) هيثم(يقصد سيبويه أنّ الشاعر ال يقصد بـ
قضية وال أبا حسنٍ هلا، : ومثله قوهلم يف املثل. صفات هيثم املذكور، وقد يكونون بالعشرات

قضيةٌ وال عامل ا، فدخل : ولكنه هنا مل يقصده بعينه، وإمنا قصد ،طوأبو احلسن هو علي 
لكل فرعون موسى، أي لكل جبار : ، وهذا يشبه قوهلم)٢(طلب هلذه املسألةييمن فط علي 
  .)٣(قهار
  :وردوا على من جييز دخوهلا على املعارف، مبا يأيت عللوا لدخوهلا على النكراتمث 

ضعيفة يف باب العمل، ألا إمنا تعمل حبكم الشبه، ال حبكم األصـل يف  ) ال(أنّ  -١
ا، فلذلك مل يعمل العامل الضعيف إال يف النكـرات،  العمل، والنكرة ضعيفة جد

أضعف العـاملني،  ) ال(عشرون رجال، وزيد أحسنهم أدبا، فلما كانت : كقولك
  .)٤(والنكرة أضعف املعمولني، خصوا األضعف باألضعف

  :)٥(، من وجوه)ليس(خالفت ) ال(أنّ  -٢
  .قليل، حىت ادعى بعض النحويني أنه ليس مبوجود) ال(أنّ عمل   )أ (
أنّ ذكر خربها قليل، حىت إنّ الزجاج ادعى أا ال تعمل إال يف االسم وال   )ب (

  .تعمل يف اخلرب شيئا، ويف الشواهد السابقة رد عليه
) ال(لنفي احلال، و) ليس(، ألنّ )ليس(وبني ) ال(أنه قد ضعف الشبه بني   )ج (

  .)٦(لنفي املستقبل، ولذا خص بعضهم عملها يف الشعر فقط
، ولذلك )ليس(الختصاصها بنفي احلال كـ) ليس(غلُ منها يف الشبه بـأو) ما(أنّ  -٣

منطلقًا، وما أحد أفضلَ منك، ومل  ما زيد: ة واملعرفة مجيعا، فقيلدخلت على النكر

                               
 ٢/٢٩٦الكتاب ) ١(
 ٤/٣٦٣املقتضب ) ٢(
 ٢/١٩٨شرح كافية ابن احلاجب ) ٣(
 ٤٣١-  ١/٤٣٠أمايل ابن الشجري ) ٤(
 ٣٠١، اجلىن الداين ٣١٥، ومغين اللبيب ٣٠املفصل : ينظر) ٥(
 ٢/٤٣البدرية اللمحة ) ٦(



  )ليس(عمل ) ال(إعمال : روف احل: ثالثًا
 

٥٥٧  

، ألا تدل على نفي )ليس(إال على النكرة لضعفها؛ لقصور شبهها بـ) ال(تدخل 
  .)١(املستقبل

  :يف قوله -عملها يف املعرفة حيث أ -املتنيب )٢(وقد حلّنوا 
  فال احلمد مكسوبا وال املال باقيا   إذا اجلود مل يرزق خالصا من األذى

، قليلٌ وكثري، فالقليل حيـث ال  )ليس(النافية عمل ) ال(وذكر ابن هشام أنّ إعمال 
اء وختتص هذه بأمس. )٣(، والكثري حيث تقترن بالتاء. وختتص هذه بالنكرات. تقترن ا التاء

 (دخلت عليها تاء التأنيث كما يف ) ال(هي ) الت(الزمان، ألنه عدتب(و) رتموافقًا )ثُم ،
وذكر يف . ، وغريهم)٦(، وابن مالك)٥(، والزخمشري)٤(اهلروي: يف ذلك لبعض النحويني مثل

  .)٨(قول اجلمهور أيضا) ليس(، وأنّ عملها مع التاء عمل )٧(يف املغين أنه قول اجلمهور

                               
 ٢/٤٣شرح اللمحة البدرية ) ١(
 ٢/٤٣اللمحة البدرية ) ٢(
 ٢٩٣ختليص الشواهد ) ٣(
 ١٦٠األزهية ) ٤(
 ٨٢املفصل ) ٥(
 ١/٣٧٦شرح التسهيل البن مالك ) ٦(
 ٣٣٥مغين اللبيب ) ٧(
 ٣٣٥مغين اللبيب ) ٨(



  )ليس(عمل ) ال(إعمال : روف احل: ثالثًا
 

٥٥٨  

  :دل أصحاب املذهب الثاين بأمور منهاواست
  :بقول النابغة اجلعدي -١

  )١(سواها وال يف حبها متراخيا  وحلّت سواد القلب ال أنا باغيا
  :بقول الشاعر -٢

  ال الدار دارا وال اجلريانُ جريانا    أنكرا بعد أعوام مضني هلا
  .يف البيتني معرفة) ال(حيث جاء اسم 

ليس، فأُبدل من السني التاء كما فُعل ): الت(ل يف رأي ابن أيب الربيع أنّ األص -٣
ذلك يف ست، مث قلبت الياء ألفًا، ألنه كان األصل يف ليس الس ألا فعل، وكأمنا 

وإذا صح هذا فليس مبنكور أن . )٢(ليت فيصري لفظها لفظ التمين: كرهوا أن يقولوا
  ).ليس(يكون امسها معرفة، ألن ذلك جائز عند اجلميع يف 

مل ينكر على املتنيب ومل  - يف تفسريه لشعر املتنيب  - ابن الشجري أنّ ابن جين  وذكر -٤
  .)٣(، فنصب ا اخلرب)ليس(بـ) ال(شبه : يلحنه يف هذا البيت، ولكنه قال

  :واحتج أصحاب املذهب الثالث بأمور منها
قع ال يعمالن شيئًا ألما حرفان وليسا فعلني فإذا و) الت(و) ال(ذكر األخفش أنّ  -١

وإذا وقع بعدمها منصوب فبإضمار فعل، . بعدمها مرفوع فباالبتداء واخلرب حمذوف
  :وال أرى حني مناص، ويف قول جرير: والت حني مناص، كان التقدير: فإذا قال

  )٤(وال جدا إذا ازدحم اجلدود  فال حسبا فخرت به لئيمِ
  .)٥(فال ذكرت حسبا: التقدير 

إال أن مـا يف  . )٦()ال(تبع األخفش يف منع عمل وذكر أبو حيان أنّ املربد   
الجتماعهما يف املعىن، ) ليس(مبرتلة ) ال(وقد جتعل ((: املقتضب يناقض ذلك، قال

                               
 ٣٠٢، اجلىن الداين ٣١٦، ومغين اللبيب  ١/٣٧٧شرح التسهيل ) ١(
 ١/٢٧٣خص يف ضبط قوانني العربية املل) ٢(
 ١/٤٣١أمايل ابن الشجري ) ٣(
 .، ويف احلالني يصلح شاهدا لألخفش))البيت...وال حسب فخرت (( ١٦٥يف شرح ديوان جرير ) ٤(
 ٢/٢٢٩، شرح كافية ابن احلاجب ١/١٠٩، وشرح املفصل البن يعيش  ١/٣٢٧شرح كتاب سيبويه للسريايف ) ٥(
 ٤/٢٨١ل التذييل والتكمي) ٦(



  )ليس(عمل ) ال(إعمال : روف احل: ثالثًا
 

٥٥٩  

))ال رجلٌ أفضلَ منك: فتقولوال تعمل إالّ يف النكرة، 
فهذا نص صريح مـن  . )١(

ومل يذكروا أنّ . )٢(، ويف هذا رد على املرادي أيضا)ليس(عمل ) ال(املربد بإعمال 
  .له قوالً آخر يف هذه املسألة

حرف غري خمتص باألمساء وال باألفعال، فالقياس أال يكون له عمل ال يف ) ال(أنّ  -٢
األفعال وال يف األمساء، ولذا قال من نسب اإلعمال إىل أهل احلجاز، واإلمهال إىل 

  .)٣(إن لغة بين متيم أقيس: بين متيم
: )٤(، شاذًا، وعلّق الرضي على كالمه بقوله)ليس(مل ع) ال(عد ابن احلاجب عمل  -٣

، ال شاذًا، وال قياسا، ومل يوجد )ليس(عمل ) ال(والظاهر أنه ال تعمل ((: )٤(بقوله
ويبدو يل أنّ هذا الرأي ). ليس(و) ما(منصوبا كخرب ) ال(شيء من كالمهم خرب 

؛ حيث أنكر األول عملها يف اجلـزأين  )٥(مستخلص من رأي األخفش والزجاج
ورأى الرضي أن ما يقال من داللتها على االستغراق . وأنكر الثاين عملها يف اخلرب

مستفاد من ارتفاع املبتدأ املنكر بعدها، ألنّ النكرة يف سياق غري املوجب، للعموم 
أو غريها من حروف النفي أو النهي ) ليس(أو ) ال(على الظاهر، سواء كانت مع 

دورا يف حتديد األمور األخرى كالنص على نفي  أو االستفهام، مث يرى أن للقرينة
وقـال  . )٦(وكذلك رأى ابن مالك عملها يف املعرفة شـاذا . االستغراق أو عدمه

إنه من شواهد : وحلت سواد القلب، قال: صاحب اخلزانة ملا أورد بيت اجلعدي
))عملَ ليس يف املعرفة، وهو شاذ) ال(النحاة؛ أوردوه شاهدا على عمل 

)٧(.  
ميكن تأويلها، فبيت اجلعـدي  ) ال(كثريا من الشواهد اليت ذُكرت يف إعمال أنّ  -٤

علـى  ) باغيـا (مرفوع فعل مضمر ناصب ) أنا(السابق أوله ابن مالك على جعل 

                               
 ٤/٣٨٢املقتضب ) ١(
 ٣٠١اجلىن الداين ) ٢(
 ٤/٢٥٤، والتذييل والتكميل ١/٣٩٧، واإليضاح يف شرح املفصل ١/٣٢٢شرح كتاب سيبويه للسريايف :ينظر) ٣(
 ١/٢٦١شرح كافية ابن احلاجب ) ٤(
 .، وهو غري واضح٥/٦٣) معاين القرآن وإعرابه(ينظر رأي الزجاج يف ) ٥(
 ١/٣٧٧شرح التسهيل ) ٦(
 ٣/٣٣٧خزانة األدب ) ٧(



  )ليس(عمل ) ال(إعمال : روف احل: ثالثًا
 

٥٦٠  

وجيوز عنده . ال أرى باغيا، فلما أضمر الفعل برز الضمري وانفصل: احلال، تقديره
وحسن أبو . على احلال) باغيا(ا ناصبا مبتدأ، والفعل املقدر بعده خرب) أنا(أن جيعل 

إذ ال يحفظ ذلك ((: ، مث علل لذلك بقوله)ليس(عمل ) ال(حيان القول مبنع عمل 
يف نثرٍ أصالً، وال يف نظمٍ إالّ يف ذينك البيتني، وال ينبغي أن تبىن القواعد على ذلك، 

من العرب ال  مسموع) ليس(وليس يف كتاب سيبويه ما يدلّ على أنّ إعماهلا عمل 
وزعموا أنّ بعضـهم قـرأ   : قليالً وال كثريا، فيكون مقيسا مطردا، بل قال سيبويه

  :، وهي قليلة، كما قال بعضهم يف قول سعد بن مالك)والت حني مناص(
  فأنا ابن قيس ال براح  من صد عن نرياا

))فجعلها مبرتلة ليس
يف ) ليس( فظاهر كالم سيبويه أنّ جعلها مبرتلة. انتهى )١(

  .)٢(هذا البيت تأويلٌ
الشبه بينهما وقـد مـر آنفًـا     –كما قيل  –) ليس(عمل ) ال(أنّ سبب إعمال  -٥

  .مما يقوض هذا املذهب) ليس(و) ال(االختالف الكبري بني 
واعترض ابن هشام على الذين يذكرون اتفاق العرب على إعماهلـا، وخيصـون    -٦

ن خيتلفوا يف القوي الشبه ويتفقـون  ، بالتعجب كيف ميكن أ)ما(اخلالف يف عمل 
) ما(وكثري ظن اتفاق العرب على إعماهلا، وخيص اخلالف بـ((: على الضعيف، قال

وليس األمر كذلك، وإذا اختلفوا يف القوي الشـبه، فكيـف يجمعـون علـى     
))الضعيف؟

)٣(.  
ه متابع ألصـحاب املـذهب   أن –يف صدر املوضوع  - ابن عادلوواضح من كالم 

الذين مينعون إعماهلا مطلقًا، ولكن يبدو على موقفه التردد وعدم الوضوح فهو بدايةً  الثالث
جيوز عملها وحيدد امسها وخربها يف اآلية اليت ساقها، مث جيوز عدم عملها فيكون ما بعدها 

قليل ومل يثبت إال ) ليس(أنّ عملها عمل : األول: مبتدأ وخربا، مث يرجح القول الثاين لسببني
فـال  : (املعطوفة على قوله تعاىل) وال هم حيزنون(أنّ اجلملة : والثاين. شيء حيتمل التأويلب

                               
 ١/٥٨الكتاب ) ١(
 ٤/٢٨٤التذييل والتكميل ) ٢(
 ٤٣-  ٢/٤٢اللمحة البدرية ) ٣(



  )ليس(عمل ) ال( إعمال: روف احل: ثالثًا
 

٥٦١  

فيها غري عاملة، ألا ال تعمل يف املعارف، فجعلها غري ) ال(؛ تعين أن تكون )خوف عليهم
 يف هذه اآلية) ال(وقد يكون هذا جيدا ومقبوالً يف ترجيح أنّ . عاملة فيه مشاكلة ملا بعدها

، ولكنه يف النص الثاين، يقرر أنّ ختريج ابن عطية على إعمال )ليس(بالذات غري عاملة عمل 
، وإمنـا  عمل ليس مل يقم عليه دليلٌ صـريح ) ال(ألنّ إعمال ضعيف، ) ليس(عمل ) ال(

استشهدوا بأبيات حمتملة، وكأنه يؤيد رأي األخفش، ولكنه ينسحب من رأي اجلمهور على 
  .استحياء

  حالترجي  
  :من املناقشة السابقة فإنّ الباحث مييل إىل ترجيح املنع لألسباب اآلتية

وصرحوا أنه ال      .  تبني أنّ الذين جييزون إعماهلا إمنا جييزون ذلك على سبيل القلة                        -١
نّ الزجاج أنكر وجوده، وإذا كان األمر                       إ يذكر اخلرب معها إال بقلة شديدة حىت            

  !.كذلك فأين العمل
) ال ( مع غيبة اخلرب املنصوب، ما من دليل يثبت أنّ                 )  ال ( بعد  أن االسم املرفوع          -٢

  .، فاألوىل أن يعرب ما بعده مبتدأ مث يقدر له خرب مناسبا)ليس(عملت عمل 
ميكن إعرابه حاالً أو مفعوال لفعل             )  ال ( أنّ ما جاء ظاهره خربا، داالً على عمل                  -٣

  .مقدر كما قال األخفش
هذا العمل لذهب ) ال(أنه ال جيوز أن تعمل ولو ذهب ذاهب إىل ((: قال أبوحيان -٤

مذهبا حسنا؛ إذ ال يحفظ ذلك يف نثر أصالً، وال يف نظم إال يف ذينـك البيـتني   
النادرين، وال ينبغي أن تبىن القواعد على ذلك، وليس يف كتاب سيبويه ما يدل على 

قيسـا  مسموع من العرب ال قليالً وال كثريا، فيكـون م ) ليس(أنّ إعماهلا عمل 
، وهي قليلة، )والت حني مناصٍ(وزعموا أنّ بعضهم قرأ((: مطردا، بل قال سيبويه

  :كما قال بعضهم يف قول سعد بن مالك
  فأنا ابن قيسٍ ال براح  من صد عن نرياا
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) فجعلها مبرتلة ليس     ( ( (. .
فظاهر كالم سيبويه أن       (( :  ، مث عقب أبو حيان قائالً         ) ١( 

كما   )) ا البيت تأويل من ذلك البعض الذي قال عنه سيبويه  يف هذ) ليس(جعلها مبرتلة 
ـ          ((   قال بعضهم يف قول سعد بن مالك       مل يكن مثل هذا     )  ليس ( ، ولو كان التأويل ل

))البيت تبىن عليه القاعدة
عمل  )  ال (فأبو حيان هنا يثبت أن سيبويه مل يذكر عمل . )٢(

، فالعمل هنا نوع من    ) مناصٍوالت حني(تقعيدا لعملها بل جاء تأويالً لقراءة ) ليس(
التضمني يقتضيه املعىن املراد ال على أنه أصل قائم بذاته، وتضمني عمل األدوات فيما 
بينها كثري يف كتاب سيبويه، يضطر إليه أحيانا يف تأويل النصوص اليت ظاهرها خيالف     

  .واهللا أعلم بالصواب. القاعدة اليت حياول بناءها

                               
 ١/٥٨الكتاب ) ١(
 ٤/٢٨٤التذييل والتكميل ) ٢(
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  تركيببين البساطة وال) لن( 

  :يف قوله تعاىل) لن(عند إعرابه  قال ابن عادل
) É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò ÔÓ Õ Ö × ( ]٢٤:البقرة[  

 يقتضي وال )لَم(ـك املضارع بصيغة املستقبل، وخيتص نفي معناه فين حرف ) لَن(و(( 
هوليس نفي ،أبيدالَ( نفي من مدة أقلَّ الت(ه  ، والألف    من   بدالً    نون   ) َا    هو   ، وال   ) المن   مركَّب 

))للخليل ؛ خالفًا)أَنْ الَ(
)١(.  

  :أم مركبة؟ على ثالثة مذاهب هي بسيطةأ) لَن(اختلفت آراء النحاة حول 
، وهو    ) هلْ ( و) لَم(بسيطة مثل ) لَن(، أنّ )٣(، وسيبويه)٢(رأي اجلمهور: املذهب األول

 لن زيادة وليست من ليس يف((: قال سيبويه. ، وتبعهم كثري من النحويني)٤(املربد: رأي
على حرفني ليست فيه زيادة، وأنها يف حروف النصب                      يء كلمتني ولكنها مبرتلة ش     

ولو كانت على ما       .  مبرتلة مل يف حروف اجلزم، يف أنه ليس واحد من احلرفني زائدا                           
أما   :  أما زيدا فلن أضرب ألنّ هذا اسم والفعل صلة فكأنه قال                    :  يقول اخلليل ملا قلت

))فال الضرب له زيدا
)٥( .  

، ) ٧( ، والكسائي     ) ٦( وهو رأي اخلليل       )  أنْ  ( و )  ال ( مركبة من    )  لَن ( أنّ   :  املذهب الثاين   
وأما    (( : قال اخلليل. )٢(، وقليل من النحويني املتأخرين)١(، والسهيلي)٨(وتبعهما ابن جين

                               
 ١/٤٣٨اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٤/٩٣، ومهع اهلوامع ٢٨٤اجلىن الداين ) ٢(
 ٣/٥الكتاب ) ٣(
 ٢/٨املقتضب ) ٤(
 ٣/٥الكتاب ) ٥(
، ويلحظ على اخلليل ميله  ٣٥٥، ورصف املباين ١/٣٠٥، وسر صناعة اإلعراب  ٣/٥، والكتاب ٤/١٠٣العني ) ٦(

 .إىل التركيب يف عدد من األدوات النحوية
 ٢/٢٧٦، وشرح األمشوين ٢٨٤، واجلىن الداين ٤/١٥، وشرح التسهيل ١/٦٩٢النكت يف تفسري كتاب سيبويه ) ٧(
 ١/٣٠٦سر صناعة اإلعراب ) ٨(
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، ) ال (   ال أنْ، وصلت لكثرا يف الكالم، أال ترى أا تشبه يف املعىن                    : فهي) لن(وأما ((
))ولكنها أوكد

)٣(.  
. ) ٤( النافية أبدل من ألفها نونٌ           )  ال ( أصلها  )  لن ( رأي الفراء وهو أن            :  املذهب الثالث

  .وقد تفرد ذا القول

  

  األدلة واملناقشة
  :احتج أصحاب املذهب األول بأمور منها

 . )٥()أَم(، و)لَم(، و)أَنْ(مفردة عمالً بالظاهر فقد أشبهت ) لَن(أنّ  -١
األصل عدم التركيب، والقول بالتركيب دعوى حتتاج إىل دليل وال دليل لدى                 أنّ  -٢

  .)٦(القائلني به
داخلة على مصدر مقدر من          )  ال ( ؛ لكانت    ) ال أن   ( مركبة من   ) لن(أنه لو كانت  -٣

دخلت على    )  ال ( أنّ   :  ويف هذا حمظوران       . ال قيام زيد: والفعل، فيكون املعىن) أن(
، )٧(لثاين أنّ املبتدأ هنا يبقى بدون خرب وال بد من اخلربمعرفة فال بد من تكرارها، وا

ورد   .  عند بعضهم  ) لوال(ومل يسمع هنا وال يف الكالم ما ينوب منابه، كخرب مبتدأ 
إنه مبتدأ حذف خربه، بأنه مل ينطق به مع أنه مل يسد                    :  النحويون على قول املربد        
ورد   .  الم تام بدون املقدر   لوال زيد ألكرمتك، وبأنّ الك: شيء مسده، خبالف مثل

                               
 ١٣٠نتائج الفكر ) ١(
 ٢/١٧٤، ومن احملدثني الغالييين يف كتابه جامع الدروس العربية ١٣/٣٩٢مثل ابن منظور يف لسان العرب ) ٢(
 ٤/١٠٣العني ) ٣(
،و شرح كافية ابن احلاجب  ٤/١٦، وشرح التسهيل البن مالك ٧/١٦، شرح املفصل البن يعيش ٣٠٧املفصل ) ٤(

  ٣٥٥اين ، ورصف املب٤/٣٦للرضي 
 ٨/١١٢، وشرح املفصل البن يعيش  ٢٧٣علل النحو ) ٥(
 ٢٨٤، اجلىن الداين ٣٥٥رصف املباين ) ٦(
 ٣٥٦رصف املباين ) ٧(
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يف دعوى عدم وجوب         )  يعين املربد    ( وال التفات له      (( :  ابن هشام على املربد بقوله         
)) ذلك، فإنّ االستقراء يشهد بذلك            

ورد املرادي بأنّ هذا ال يلزم املربد، ألنّ                     .  ) ١( 
  .)٢(تكرارها عنده ال يلزم، ولكنه يلزم اخلليل

:  جيز أن يتقدم معمول معموهلا عليها يف حنو            مل )  ال أنْ   ( أا لو كانت مركبة من          -٤
يدل على     -  ) ٣( ما عدا األخفش الصغري         -زيدا لن أضرب وجواز هذا عند النحاة 

  .)٤(عدم التركيب
لن أضرب زيدا، كان كالما تاما ال حيتاج إىل إضمار شيء، وأما إذا                : أننا إذا قلنا -٥

وما بعدها مبرتلة اسم مبتدأ ال          )  أنْ  ( نّ  ال أنْ أضرب زيدا فإنّ الكالم مل يتم أل: قلنا
  .)٦(وهذا ال يلزم من يقول حبصول تغيري يف املعىن واحلكم بعد التركيب. )٥(خرب له

  .)٦(التركيب
ومعناها ليس معناها فدعوى أن هذه أصل لتلك،                )  ال أَنْ   ( غري لفظ   )  لَن (أنّ لفظ  -٦

، مل  دعوى بدون برهان، ومىت جاءنا اللفظ على صفة ما، وأمكن استعمال معناه                            
وقال صدر    .  ) ٧( جيز أن يعدل عن ظاهره إىل غريه من غري ضرورة تدعو إىل ذلك                         

األفاضل أنّ الصواب أن ال حيكم عليها خبالف ظاهرها، ألنّ األدوات ال تصرف                     
  .)٨(هلا، وهو قول أكثر النحويني

) لن(ال يليها إال املستقبل، فهذا دليل على أنّ ) أنْ(؛ املاضي، و)ال(أنه جيوز أن يلي  -٧
على املاضي    )  ال ( وقد قبح الزجاجي دخول    . )٩(حرف قائم بنفسه وضع للمستقبل

                               
 ٣٧٤مغين اللبيب ) ١(
 ٢٨٥اجلىن الداين ) ٢(
 هـ ٣١٥هو علي بن سليمان قرأ على ثعلب واملربد وألف يف العربية تويف سنة ) ٣(
 ٢/٢٧٦، شرح األمشوين ٣٥٥، رصف املباين ٢/١٤٧، واألصول يف النحو ٢/٨، واملقتضب ٣/٥الكتاب ) ٤(
 ٢٨٥اجلىن الداين ) ٥(
 ١/٦٩٢، والنكت يف تفسري كتاب سيبويه ٢/١٠٥١املقتصد ) ٦(
 ٨/١١٢، شرح املفصل البن يعيش  ٢٧٣علل النحو : ينظر) ٧(
 ٤/٩٠) التخمري(شرح املفصل ) ٨(
 ٢٧٣علل النحو ) ٩(
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وجاء يف    .  ) ١( ال قام زيد، صرت كأنك دعوت عليه              :  لئال تشبه الدعاء يف مثل        
ها إذا دخلت على املاضي قلبت معناه إىل االستقبال، فإذا قلتواهللا : املصباح املنري أن

واهللا ما     :  فإذا أردت معىن املضي، قلت            .   ال أقوم    واهللا   :  ال قمت، صار معناها مثل 
ما : مل أقم، واملعىن: معىن املستقبل إىل املاضي، يف مثل) مل(قمت، وهذا كما تقلب 

٢(قمت(.  

  :واحتج أصحاب املذهب الثاين بأمور أمهها
  :أنّ للقول بالتركيب أصالً فقد ورد كما يف قول جابر الطائي -١

إيلَّ كأنه عســل مشوب  فإنْ أمسك فإنّ العيش حلو  
  )٣(وتعرض دون أدناه اخلطوب    يرجي املرء ما ال أنْ يالقي

  .أي التركيب) لَن(، إال أنه أظهر أصل )٤(إنه ضرورة: وهذا وإن قيل
قد جرى على سنن العربية فألجل كثرة االستعمال حذفت ) لَن(أنّ حتول ال أنْ إىل  -٢

اليت أصلها    )  أيش  ( لمه اليت أصلها ويلٌ ألمه، و      كما حذفوها من وي -اهلمزة ختفيفًا 
) ال ( ؛ ومها ساكنان، فحذفت األلف من         )أنْ(ونون ) ال(فالتقت ألف  -أي شيء 

وصار هلا بعد     )  لَن ( لسكوا وسكون النون بعدها ودجمت الالم بالنون فأصبحت                    
) هالّ(التركيب معىن آخر، وحكم آخر، وصارت مبرتلة كلمة واحدة، كما صارت 

  .)٥(مبرتلة كلمة واحدة، وإمنا أصلها هلْ ال
بعد                         -٣ نه حيصل للفظتني  إ ألننا قلنا  ؛  خلليل ليس متجها ا عتراض سيبويه على  ا نّ  أ

) لو ( إذ هي مركبة من       )  لوال  ( التركيب؛ معىن وحكم جديدان، كما حصل يف                 
لما النفي والنهي، ف       )  ال ( ومعىن . امتناع المتناع، وتليها األفعال) لو(، ومعىن )ال(و

                               
 ٢٣والصفات  حروف املعاين) ١(
 ٣٤٨املصباح املنري ) ٢(
 ٦٢، وضرائر الشعر البن عصفور ٤/٣٦، شرح كافية ابن احلاجب ٢٦٤النوادر يف اللغة ) ٣(
 ٦٢ضرائر الشعر ) ٤(
 ٣٠٦ -  ١/٣٠٥، وسر صناعة اإلعراب  ٣/٥الكتاب ) ٥(
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ومثلها   .  ركبا معا حدث معىن آخر وهو امتناع الشيء لوقوع غريه، ووليها األمساء     
ال جيوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها، ولكنها            ) هلْ(اليت أصلها هلْ ال، فإنّ ) هالّ(

ودخول معىن التحضيض عليها جاز أن يعمل ما بعدها فيما             ) ال(بعد التركيب مع 
والدليل ما ذكره        .  بت، ومثل ذلك لوما، ولوال، وملّا                زيدا هالّ ضر    :  قبلها، مثل   

سيبويه فلو كان اعتراضه يف حمله مل يقع التركيب أصال ملخالفته ما ذكر من عدم                         
  .)١(زيدا لن أضرب: جواز مثل

) ال أنْ   ( من ال أَنْ، ووجود معىن           )  لَن ( أنّ من أسباب القول بالتركيب قرب لفظ              -٤
  .)٢(قبالفيها وهو النفي، والتخليص لالست

مبرتلة حرف    )  أن  ( معىن النفي، وصار مع ) ال(ذكر أبوعلي الفارسي أنه ملا كان يف  -٥
كأنّ زيدا أخوك، مع أنّ            :  يف قولك   )  أنّ  ( واحد، فقد أشبه الكاف الداخلة على               

ألنّ املراد التشبيه، إذ املعىن زيد كأخيك، ومع                     )  أنّ  ( تقدير الكاف أن تكون بعد       
ا لن أضرب ال                 ذلك مل جير عندهم جمرى ت          قدمي ما يف الصلة عليها، فكذلك زيد

جيري جمرى تقدمي الصلة عليهما الجتماع احلرفني يف تركيب كل واحد منهما من      
  .)٣(حرفني وأنّ كل واحد منهما عامل، فقد صار جيري جمرى احلرف الواحد

  :واحتج للمذهب الثالث بأمور أمهها
) ال ( ؛ إذ مها ثنائيان، واتفاقهما يف النفي، جعل   تقاربا يف الوضع) ال(و) لَن(أنّ بني  -١

النفي من            )  لن ( أصالً لـ    الً يف  استعما كثر  تنفي إال    )  لن ( ألنّ   )  لن ( ألا أ ال 
  .)٤(عامة) ال(املضارع، و

أنّ األلف والنون يف البدل أخوان، فكما تبدل النون ألفًا يف الوقف يف مثل قوله                                    -٢
  .)١(رأيت زيدا: فكذلك تبدل النون ألفًا يف مثل، ]١٥: العلق[) كال لنسفعا(: تعاىل
  .)١(زيدا

                               
 ٣٢٩، أسرار العربية ٣٠٦ – ١/٣٠٥سر صناعة اإلعراب ) ١(
 ٤/٩٣مهع اهلوامع ) ٢(
 ٤٦املسائل احللبيات ) ٣(
 ٤/٩٤مهع اهلوامع ) ٤(



  بني البساطة والتركيب) لن(: روف احل: ثالثًا
 

٥٦٨  

  :وقد رد على املذهب الثاين مبا يأيت 
ملعىن واحلكم يف               -١ غري صحيحة   -لو صح   -بعد التركيب     )  لن ( أنّ دعوى تغري ا

بعد التركيب زال عنها معىن االستفهام ) هالّ(فـ). لوال(و) هالّ(حيث شبهوها بـ
حرف امتناع المتناع فدخلت           )  لو ( فإنّ   )  وال ل ( فجاز أن يتغري حكمها، وكذلك         

باقيا ) ال(و) لو(عليه ال النافية، فأزالت االمتناع للواحد وصريته إجيابا فكان كل من 
فمختلفة عنهما كثريا ألن      )  لَن ( وأما    . عوض عن الفعل) لوال(يف ) ال(على معناه و

)التسهيل فقط ومل تدخل  معنامها واحد وهو النفي ومل حيصل هلما إال) ال أن(و) لن
التنظري وثبت أن                           غري  )  لن ( إحدامها على األخرى إلحداث معىن جديد، فبطل 

  .)٢(مركبة
ـ          :  حكي عن اخلليل قوله -٢ مظهرة أو مقدرة، قال          )  أنْ  ( ال ينصب من األفعال إالّ ب

فسبب قول اخلليل بتركيب بعض األدوات؛               . )٣(واألكثرون على خالفه: األنباري
  .دة اليت متسك ا، وكان أول املخالفني هلا تلميذه سيبويههي هذه القاع

  :ورد على املذهب الثالث بأمور منها
قال ابن يعيش . )٤(أنّ األصل البساطة وال يصار إىل القول بالتركيب إال بدليل قاطع -١

))وهو خالف الظاهر ونوع من علم الغيب((: عن قول الفراء
وال ((: وقال الرضي. )٥(

))ل الفراءدليل على قو
)٦(.  

  .)٧(أنه خمالف للقياس ألنّ األصل يف احلروف أال يبدل فيها -٢
: مل جيز أن يتقدم معمول معموهلا عليها يف حنو             )  ال أنْ   ( أا لو كانت مركبة من          -٣

  .)١(زيدا لن أضرب، وجواز ذلك وأمثاله دليل على عدم التركيب

                               
 ٣٥٥رصف املباين ) ١(
 ٣٥٦رصف املباين ) ٢(
 ٣٢٨أسرار العربية ) ٣(
 ٣٥٥رصف املباين ) ٤(
 ٨/١١٢شرح املفصل ) ٥(
 ٤/٣٧شرح كافية ابن احلاجب ) ٦(
 ٢/٢١٨اإليضاح يف شرح املفصل ) ٧(
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وليس   )  ليكونا  ( ، و  ) لنسفعا : ( أنّ املعروف يف لغة العرب إبدال النون ألفًا يف مثل                        -٤
  .)٢(العكس

أنه أبدل الثقيل من اخلفيف، ألنّ النون مقطع واأللف صوت، والصوت أخف من            -٥
املقطع، فإذا أبدلت النون من األلف خرج من اخلفة إىل الثقل، وإذا أُبدلت األلف                    
من النون خرج من الثقل إىل اخلفة، فال ينبغي أن يقاس أحد املوضعني على اآلخر                    

  .)٣(ألجل هذا التباين
مستعملة يف الوصل والوقف، فبان الفرق ) لن(خمتص بالوقف، و) زيدا(أنّ البدل يف  -٦

  .)٤(وبطل القياس
املواضع، و             )  ال ( أنّ    -٧ ناصبة يف      )  لن ( مل توجد ناصبة يف موضع من  مل توجد غري 

  .)٥()ال(موضع من املواضع، فكيف تقاس هذه بتلك مع تناقض عملهما وعدم عمل 

بنفيه للرأيني اآلخرين ذكر قول  -رأي اجلمهور  -؛ املذهب األول ابن عادلتار اخو
ويعاب عليه أنه ساق ذلك دون استدالل . الفراء ومل ينسبه إليه، وصرح مبخالفة قول اخلليل

  .وال احتجاج، كما فعل غريه من املفسرين

  الترجيح
يف كثري من األدوات، فهو يرى  إنّ املتتبع آلراء اخلليل يرى ميله الشديد إىل التركيب 

من ال أيس أي ال  )٨(هي عنده مركبة) ليس(حىت . )٧(، ومهما)٦(التركيب يف لوال ولوما

                               
 ٣٥٦رصف املباين ) ١(
 ٣٧٤ -  ٣٧٣مغين اللبيب ) ٢(
 ٣٥٧ - ٣٥٦رصف املباين ) ٣(
 ٣٥٧رصف املباين ) ٤(
 ٣٥٧رصف املباين ) ٥(
 ٤/١١١العني ) ٦(
 ٤/١٧١العني ) ٧(
 ٤/١١٣العني ) ٨(
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، ومل يوافق اخلليل يف دعوى التركيب إال قلة من النحويني قدميا )كان(يكون فتكون عكس 
ب املكاين ونيابة وأما عن الفراء فاملشهور عنه وعن الكوفيني ميلهم الشديد للقل. وحديثا

، وكان )١(احلروف عن بعض، وال شك أم تأثروا بكثرة ما رووا عن العرب من ذلك
  .اهتمامهم بلغات العرب أكثر من البصريني الذين انشغلوا بالنحو أكثر

وعلى ضوء املناقشة السابقة وأدلة األطراف املختلفني فإن الذي أرجحه هو رأي  
حسب ) أنْ(و) ال(؛ بسيطة وليست مركبة من )لن(أنّ ؛ وهو ومعهم ابن عادلاجلمهور 

وهذا اخلالف . حسب رأي الفراء) ال(وليست نوا بدالً من ألف . رأي اخلليل، والكسائي
بوضعها الراهن أداة لنفي ) لَن(مما ال طائل حتته وليس له تأثري ألنّ الكل جممعون على أن 

د أنْ للتركيب أو البساطة أثرا على عملها؛ الفعل املضارع وختليصه للمستقبل؛ ومل يقل أح
فأرى أنه ينبغي التزام البساطة لظهورها، واستصحابا لألصل، وألنّ مجهور النحويني قدميا 

حسب  -وحديثًا على هذا ومل يؤيد اخلليل إال قلة من النحاة وأما قول الفراء فلم يلق قبوال 
  .)٢(ه بالرجم بالغيبمن أحد، بل هو يف الواقع أشب - ما اطلعت عليه 

                               
، ٢/٢٢٩، ٢/٢١٢، ٢/١٦٩،٢/١٧٠، ٢/١٣٠ينظر على سبيل املثال ال احلصر من كتاب الفراء معاين القرآن ) ١(

٣/٢٨٦، ٣/٢٧٤، ٣/٢٤١، ٢/٣٨٤ 
ال منع أن تتغري الكلمة بالتركيب عن مقتضاها معىن وعمال، إذ هو وضع : خليل أن يقولولل ((:قال الرضي ) ٢(

 ٤/٣٧، شرح الكافية  ))مستأنف، وال دليل على قول الفراء
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  أم مركبة؟) أال(بسيطة أ

  ،)أال(عند إعرابه  قال ابن عادل
  :]١٢:البقرة[ )s    r  q  p  o    n  m  ( :قوله يف
 بل ة،  النافي     ) ال ( و   االستفهام     مهزة    من   مركّبة    وليست  تنبيه، واستفتاح،    حرف )أال((( 

 أو   كانت امسيةً اجلُملَة على اح، فتدخلواالستفت التنبيه بني مشترك لفظ ، ولكنهابِسيطَةٌ هي
 للجنس  النافية تقديرا، وتكون أو لفظًا باألفعال ، فتختص)١(حضيضوالت العرض فعليةً، وبني

))االستفهام مهزة عليها دخلت
)٢(.  

  :)٣(أو تركيبها؛ مذهبان) أال(يف بساطة 
، ) ٥( ، واملربد     ) ٤( بويه النافية، وهو قول سي        )  ال ( أا مركبة من مهزة االستفهام و           : األول

يني منهم         لنحو ا كثري من  جي     :  و لزجا ا خمشري     ) ٦( ،  لز ا ي        ) ٧( ،  الشجر بن  ا ، ) ٨( ، و
ابن يعيش     ) ٩( العكربي    بن احلاجب       ) ١٠( ، و الرضي    ) ١١( ، وا ، ) ١٣( ، وابن هشام      ) ١٢( ، و

                               
 .، فلعله خطأ مطبعي والصواب ما أثبتنا )للتخصيص (يف الكتاب املطبوع ) ١(
 ١/٣٥٢اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٣٧٠اجلىن الداين ) ٣(
  ٢/٣٠٦الكتاب ) ٤(
  ٤/٣٨٢املقتضب ) ٥(
، حرفًا واحدا يف افتتاح الكالم ٢٥حروف املعاين والصفات :، ولكنه عدها يف كتابه ٢٤٠اجلمل يف النحو ) ٦(

 .للتأكيد والتنبيه
 ١/٦٢الكشاف ) ٧(
 ٢/٥٤٣، ٢/٢٩٧أمايل ابن الشجري ) ٨(
 ١/٢٤٣اللباب يف علل البناء واإلعراب ) ٩(
 ٨/١١٥فصل شرح امل) ١٠(
 ٣/٩٨٥شرح املقدمة الكافية ) ١١(
 ٢٠٣-  ٢/٢٠٢شرح كافية ابن احلاجب ) ١٢(
 ٩٦مغين اللبيب ) ١٣(
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  .وغريهم
، )٣(، واملالقي)٢(، وابن مالك)١(أا بسيطة حرف قائم بنفسه، وهو قول اخلليل: الثاين

  .، وغريهم(٥)، واملرادي)٤(، وأيب حيان)٣(واملالقي

أا حرف استفتاح ) أال(أخذ ابن احلاجب وابن هشام وغريمها على املعربني القول عن 
 )٦(تسمية حروف التنبيه((: وهذا مكاا ألا جاءت أوالً ويهملون معناها، قال ابن احلاجب

ه إىل املعىن ذا االسم أوىل من تسميتها باستفتاح الكالم، ألنّ إضافة احلروف يف تسميت
والتنبيه من داللة هذه احلروف، . املختص به يف الداللة أوىل من إضافته إىل أمر من داللته

أال ترى أنّ حروف االستفهام وحروف التحضيض ونظائرها ال تكون . خبالف االستفتاح
وإمنا سميت حروف . إال مستفتحا ا، ومل تسم حروف استفتاح، ألنه ليس من داللتها

وإذا اعتربت تسميات احلروف . ام وحروف حتضيض ملّا كان ذلك املعىن مدلوالً ااستفه
باعتبار إضافتها وجدا كلها كذلك كحروف النداء وحروف الشرط وحروف النفي 

))واالستقبال واجلر وغري ذلك، فثبت أنّ تسميتها حبروف التنبيه أوىل
)٧(.  

ستفتاح، فيبينون مكاا، ويهملون حرف ا: ويقول املعربون فيها((: وقال ابن هشام
))معناها

)٨(.  

                               
 ٢/٢٠٤، وشرح كافية ابن احلاجب للرضي ١/٧٨العني ) ١(
 .، أا مركبة١/٢٣٦، وظاهر كالم ابن مالك يف شرح الكافية الشافية ٣٧٠اجلىن الداين ) ٢(
 ٣٧١الداين  ، واجلىن١٦٦رصف املباين ) ٣(
 ١/٦١البحر احمليط ) ٤(
 ٣٧١اجلىن الداين ) ٥(
ومن أصناف احلروف حروف : ، حيث وضعها حتت عنوان٣٠٧من الذين التزموا بذلك الزخمشري يف املفصل ) ٦(

 .التنبيه
 ٢/٨٣٨أمايل ابن احلاجب ) ٧(
 ٩٦مغين اللبيب ) ٨(
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  :األدلة واملناقشة
( :  قال سيبويه      يف االستفهام تعمل فيما بعدها، كما تعمل فيه إذا                )  ال ( واعلم أنّ      (

))أال غالم وأال جاريةٌ؟: ال غالم وال جاريةٌ قال: ومن قال. . . . كانت يف اخلرب
: وقال   .  )١(

)) بلى :  أال  .  أال إنه ذاهب       :  فتنبيه، تقول) أال(وأما ((
أما كوا لالستفهام      (( :  وقال املربد      .  ) ٢( 

ال رجل يف    :  ومن قال . . . أال رجل يف الدار: فعلى حاهلا قبل أن حيدث فيها عالمته، تقول
))أال رجل يف الدار وال امرأة: الدار وال امرأة، قال

استفتاح  )  أال  ( معىن  (( :  وقال الزجاج     . )٣(
))وتنبيه

)) معناها التنبيه وال حظ هلا يف اإلعراب، وما بعدها مبتدأ          ) أال(((: أيضا وقال. )٤(
 )٥ ( .

، أما ابن      ) ال ( ال تغير حكم اللفظ فيما بعد        )  ال ( أنّ احلروف الداخلة على          )٦(ويرى املازين
ولكن بعد التركيب       ، النافية،      ) ال ( مركبة من مهزة االستفهام و         )  أال  ( فريى أنّ      ) ٧(الشجري

n     (8 االستفتاح، كقوله : ، ودل جمموعها على ثالثة معانام والنفيبطل االستفه   m

 s     r   q   p   o( ] أال ماًء أشربه، والعرض،            :  والتمين، كقوهلم      ،  ] ١٢:  البقرة
واستدل على تغريها بعد         ) ٨( ووافقه ابن يعيش       .  أال ترتل عندنا تصب من طعامنا          :  كقولك  

  :التركيب بقول عمرو بن كلثوم
  )٩(فنجهل فوق جهل اجلاهلينا  هلن أحد عليناأال ال جي

  .وصار يليها االسم والفعل واحلرف: ألنّ النفي ال النافية ال تدخل على مثلها، قال
يف بعض أحواهلا يستفهم ا عن النفي فتبقى اهلمزة ) أال(ولكن بعض النحويني ذكر أنّ 

  :رعلى معناها، ومثّل ابن هشام بقول الشاع) ال(على معناها، و

                               
 ٢/٣٠٦الكتاب ) ١(
 ٥/١١١لسريايف ، وشرح كتاب سيبويه ل٤/٢٣٥الكتاب ) ٢(
 ٤/٣٨٢املقتضب ) ٣(
 )أال إم هم السفهاء:(، قوله تعاىل١٣، البقرة ١/٨٨معاين القرآن وإعرابه ) ٤(
 )أال إم يثنون صدورهم ليستخفوا منه:(، قوله تعاىل٥، سورة هود ٣/٣٨معاين القرآن وإعرابه ) ٥(
 ٣/٤٦شرح كتاب سيبويه للسريايف ) ٦(
 ٢/٢٩٧أمايل ابن الشجري ) ٧(
 ٨/١١٥شرح املفصل ) ٨(
 ٣٣٠ديوان عمرو بن كلثوم التغليب ) ٩(
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  )١(إذا أالقي الذي القاه أمثايل  أال اصطبار لسلمى أم هلا جلد
  .)٢(ويف هذا البيت رد على من أنكر وجود هذا القسم، وهو الشلوبني: قال ابن هشام 

  .)٢(الشلوبني
. )٥(وقال اهلروي هلا أربعة مواضع. أنّ هلا معنيني )٤(، وابن جين)٣(وقد ذكر السريايف  
  .)٧(بن هشام مخسة أوجهوا. )٦(وذكر املرادي هلا ثالثة معان. )٥(مواضع

) أال(االستفتاحية بسيطة؛ قالوا إنّ ) أال(وكثري من النحويني الذين قالوا إنّ   
التحضيضية ) أال(حيث ذكر أنّ  )٨(التحضيضية مركبة، وخالف يف ذلك أبو البقاء العكربي

 والذي((: وعدها أبو حيان بسيطة سواء كانت استفتاحية أو حتضيضية، قال. كلمة واحدة
أذهب إليه أنها بسيطة وضعت ملعىن التحضيض كما هي بسيطة إذا كانت للتنبيه، 

))واالستفتاح
)٩(.  

أو تركيبها، مل يتعرض له القدماء فال اخلليل ) أال(والذي يبدو أنّ الكالم يف بساطة   
وال سيبويه وال املربد وال الزجاج؛ قال عنها أا بسيطة أو مركبة، وإن كان ظاهر كالم 

القول بتركيبها، وأما اخلليل فقد قال يف كتاب العني عن أدوات  –كما مر  –ويه واملربد سيب
هالّ، ويف حالٍ تنبيه، ومل يقل : إن معناها يف حالٍ: قال) أال(كثرية إا مركبة، وحني ذكر 

. )١٠()ال(و) أنْ(ومساها الثقيلة وقال إا مجع ) أالّ(إا مركبة، وحتدث بعدها مباشرة عن 
  .)١١(ورمبا كان أول من حتدث عن تركيبها الزخمشري

                               
 ٩٧، ٢١مغين اللبيب ) ١(
 ٩٧مغين اللبيب ) ٢(
 ٣/٤٦شرح كتاب سيبويه ) ٣(
 ٢/٢٧٨اخلصائص ) ٤(
 ١٦٣األزهية ) ٥(
 ٣٧٠اجلىن الداين ) ٦(
 ٩٥مغين اللبيب ) ٧(
 ١/٢٤٤اللباب يف علل البناء واإلعراب ) ٨(
 ٣/١٣١٨ب ارتشاف الضر) ٩(
 ٢/٢٠٤، وشرح كافية ابن احلاجب للرضي ١/٧٨العني ) ١٠(
 ١/٦٠الكشاف ) ١١(
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  :)١(بأمور) أال(احتج الذين يقولون بتركيب 
مل يقولوا ببساطتها بل إنهم دائما ما ) أال(أنّ النحويني األوائل الذين حتدثوا عن  -١

لتدل على معان معينة؛ كما مر بنا قريبا من كالم سيبويه ) ال(يقرنون اهلمزة بـ
  .واملربد

بعد التركيب صارت شيئًا آخر، فال يلزم ما ذُكر من اجتماع االستفهام ) أال(نّ أ -٢
بعد التركيب بطل االستفهام ) أال(وقد مر آنفًا قول ابن الشجري أنّ . والنفي فيها

  .والنفي، وصارت تدلّ على أمور أخرى
داد هلا مما وكأا امت) ال(بعد ) أال(ونلحظ أنّ النحويني يف كتبهم كثريا ما يذكرون  -٣

  .وكثري من املتأخرين صرحوا بتركيبها. مركبة منهما) أال(يوحي بأم يعتربون 
) ال(الدليل على تركيبها واختالف معناها أا بعد التركيب جيوز دخوهلا على  -٤

  :النافية، كما قال عمرو بن كلثوم
  فنجهل فوق جهل اجلاهلينا  أال ال جيهلن أحد علينا

باقية على وضعها ما جاز أن تدخل على حرف نفي ) أال(يف ) ال(فلو كانت 
  .مثلها، فلما ورد ذلك عرفنا أا مركبة، وصار يليها االسم والفعل واحلرف

إذا كانت للتنبيه احملض والتحقيق فهي مركبة، قد تغري معنامها، كأما فيه ) أال(أنّ  -٥
عمرو بن كلثوم مرة أخرى، كما يف بيت ) ال(كالزيادتني، ولذلك جاز أن تليها 

السابق، والفرق بينها وبني التحضيضية أنك لو أخرجتهما يف التحضيضية عن 
  .الكالم الذي دخلتا عليه لتغري معناه

  :)٢(بأمور) أالَ(واحتج الذين يقولون ببساطة 
  .أنَّ دعوى التركيب على خالف األصل -١
د والزجاج أنَّ التركيب مل يقل به النحويون األوائل كاخلليل وسيبويه واملرب -٢

  .وغريهم، بل ذكره املتأخرون كالزخمشري، ومن بعده
                               

  ٨/١١٥، وشرح املفصل البن يعيش ٤/٩١، والتخمري ٢/٢٩٧أمايل ابن الشجري  )١(
 ١/١٩١البحر احمليط ) ٢(
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: إنّ زيدا منطلق ليس أصله) أال(ليست للنفي، فـ) ال(تدل على أنّ ) أال(أنّ مواقع  -٣
  .ال إنّ زيدا منطلق، إذ ليس من تراكيب العرب

  .نافية) ال(، وقبل النداء مما ال يعقل فيه أنّ )ليت(و) رب(ولوجودها قبل  -٤

إذا كانت للتنبيه ) أال(فمن نصه السابق يتبني أنه ممن يقول ببساطة  ابن عادلأما 
النافية للجنس دخلت ) ال(واالستفتاح، أما إذا كانت للعرض والتحضيض فهي مركبة من 

ويلحظ . وقد قال ذا الرأي بعض النحويني كما سبق يف املناقشة. عليها مهزة االستفهام
ه مل حيتج الختياره ومل يعلل له ومل يذكر خالفًا يف املسألة؛ بل يقرر على ابن عادل هنا أن

مل يشغل القدماء ومل جير فيه خالف ) أال(وعرفنا من املناقشة أنّ بساطة أو تركيب . تقريرا
بني الكوفيني والبصريني ولذا مل نر حججا كثرية للبساطة أو التركيب فلعل هذا هو السبب، 

طلعني على البحر احمليط وممن يكثر من األخذ منه، فكان عليه أن ولكن ابن عادل من امل
  .فيؤيد أو يعارض) أال(على بساطة  )١(يذكر استدالالت أيب حيان

  

  

  

  

  

                               
 ١/١٩١البحر احمليط ) ١(



  أم مركبة؟) أال(أبسيطة : روف احل: ثالثًا
 

٥٧٧  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  
  

 القسم الثاني
  لفصل األولا

  :يشتمل على    

  ابن عادل يف اختياراته عبارات
  . صرحية عبارات  -أ   

  .  غري صرحية عبارات  - ب 

 



  أم مركبة؟) أال(أبسيطة : الفصل األول  
 

٥٧٩  

  الفصل األول
  ابن عادل يف اختياراته عبارات

ل                         ا كثري من  على  احتوت  قد  نية ضخمة  آ قر عة  ل موسو د عا بن  ا تفسري   م،  يعد علو
والفنون، ويف كل علم وفن كان البن عادل اصطفاء واختيار، ومن هذه العلوم؛ النحو                                      
وأحسب أنه اهتم بكثري من العلوم ولكن اهتمامه بالنحو والعربية كان واضحا جليا، وليس       
ذا مبستغرب فقد علمنا ممن ترجم له أنه كان يدرس العربية واحلساب بوجه خاص، ولذا                                

االختيار عنده، من حيث القوة واجلزم إىل مستويات متعددة يصعب                             عبارات    تعددت    
  :إىل فئتني –حسب اجتهادي  -ضبطها، ولذا فقد حصرا مث قسمتها 



  ( ).عبارات صرحية) أ(: الفصل األول  
 

٥٨٠  

  .)١(صريحة عبارات )أ(

  :، كاآليت)جمال الدراسة(وقد رتبتها على حسب كثرة ورودها، يف التفسري 
  .موضعا) ١٥٥(يف  فاجلواب. . . فإنْ قيل -١

 أنّ :  فاجلواب    ؟  نورهم اهللا أذهب: يقل بنورهم، ومل ذهب: قيل مل: قيل إنف((: مثاله
: معه، ومنه      به   أخذه، ومضى        إذا : به ذهب ذاهباَ، ومعىن أزاله، وجعله: أذهبه معىن

: فاملعىن  ،  ] ١٥:  يوسف [   ) بِه   ذَهبواْ     فَلَما  (: تعاىل أخذه، قال: مباله السلطان ذهب
، وأمسكه، فه           اهللا    أخذ   بلغ    ونوره إلذهاب، وقرأ           من   أ ليماين     ا هب   : ( ا  اهللاُ   أَذْ

مهورن(((
)٢(.  

  .مواضع) ١٠٥(يف  الصحيح -٢
) نون  (   هو   أحدها، وهل        أمثال، فحذفنا        ثالثة    فاجتمع  :  ينإن  )  إني  (   أصل (( :  مثاله  

 إِنا  (   يف   تقدم    مبا   شبيه  الثاين، وهذا         الصحيح  :  قوالن   ؟  الوسطى ) النون( الوقاية، أو
))وبابه، ]١٤: بقرةال[ )ممعكَ

)٣(.  
  .موضعا) ٨٠(يف  أبلغ -٣

 نكرت   كما   هائلٍ    شديد   املطر    من   زائد     نوع    على   يدلّ  )  بصي(   وتنكري  (( :  مثاله  
))أبلغ والصيب، )كصائب( وقرئ. األول التمثيل يف) النار(

)٤(.  
  .موضعا) ٦١(يف  اَألوىل -٤

                               
العبارات إىل صرحية وغري صرحية            قسيم هذه   ضمن جمال الدراسة وليس يف كل الكتاب، وت      ا التصنيف للعباراتهذ) ١(

أنه ميكن دمج بعضها يف بعض، وقد مت ذلك على                     .  تلف من شخص آلخر   خي   ، اجتهاد شخصي     وليس خباف 
 .الصحيح، والصحيح، فالصحيح، وهو الصحيح، وعلى الصحيح وما أشبه: نطاق ضيق يف مثل

، ٤٧١/ ١،  ٤٥٠/ ١،  ٤٣٨/ ١،  ٤٢٢/ ١،  ٣٩١/ ١،  ٣٨٠/ ١:  ، وينظر مثال    ٣٧٨/ ١اللباب يف علوم الكتاب          )  ٢( 
 .إخل ١/٥٧١

 .إخل ٢/٢٢٧، ٢/٢٠٠، ١٢/ ٢، ٢/٤، ١/٥٨٤، ١/٥٤٠: ، وينظر مثال١/٥١٠اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
 .إخل ١/٣٩٦، ١/٣٩٥، ١/٣٠٨، ١/١٤٨: ، وينظر مثال ١/٣٨٧) ٤(



  ( ).عبارات صرحية) أ(: الفصل األول  
 

٥٨١  

. للمقاربة املعنى، ألا يف منفي -  مثبتة هي كانت إذا -  خربها أنّ واعلم((: مثاله
نفيت،  يفعل، فإذا مل أنه إالّ الفعل قارب: معناه كان، يفْعلُ زيد كَاد: قلت فإذا

))ىلأو باب من هو انتفى الفعل مقاربة انتفت إذا ؛ ألنهاألولَى بطريق خربها انتفى
)١(.  

  .موضعا) ٤٥(يف  خالفًا -٥
 يف تابعه قوليه، ومن أحد يف للفارسي خالفًا الصحيح هو فعالً) ليس( وكون((: مثاله

 البارزة الرفْع ضمائر اتصال فعليتها على ويدلّ قيل كما) ما(ـ ك حرفًا جعلها
))ا

)٢).  
  .موضعا) ٤٤(يف ) إخل. . إذا تقرر، على ما تقرر، ملا تقرر( تقرر -٦

 ثالث يف ناه، إالمع يف ما أو، به، فعل يتعلق شيء من له بد ال وارور اجلار((: مثاله
  عصفور ابن ما، وزاد جير من عند، ولوال الزائد، ولعل اجلر حرف: صور

 من بد ال) اهللا بسم(ـ ف ذلك تقرر إذا. تتعلق بشيء، فإا وليس؛ )التشبيه كاف( /
))به يتعلق شيء

)٣(.  
  .موضعا) ٢٧(يف  األحسن -٧

 أالَّ األحسن، )يخرِجهم: (قوله من قبلها وما اجلُملة هذه) يخرِجوم(((: قوله: مثاله
 يكونَ أن للوالية، وجيوز التفسري خمرج خرجا اِإلعرابِ، َألنهما من حملٌّ هلا يكونَ

 وكذلك، )ويلُّ( يف الضمري من حاالً يكونَ وأَنْ) اهللا: (لقوله ثانيا خربا) يخرِجهم(
))الطَّاغُوت معىن يف ما احلالِ يف والعاملُ) يخرِجونهم(

)٤(.  
  .موضعا) ٢٢(يف  املختار -٨

  حصر) الباء( سقطت ملا حجازية؛ ألنه تكون أن) ما( يف املختار أنّ إال((: مثاله

                               
 .إخل ٥/١٤٨،  ٥/٤٠، ٤/٣١٧، ٢/٢٤٩: ، وينظر مثال١/٣٩٥اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 .١/٣١٠، ١/٣٤٧، ١/٣٤٣، ١/٣٠٨، ١/٢٠٠: ، وينظر مثال٢/٤٠٢اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 .٢/٢٧٢،  ٢/١٥،  ١/٥٠٠،  ١/٤٣٥،  ١/٤١٠: ، وينظر مثال١/١٣٠اللباب ) ٣(
 ٤/٣٣٥اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(



  ( ).عبارات صرحية) أ(: الفصل األول  
 

٥٨٢  

ا    ما هذا   ( ،  ] ٢:  اادلة    [ ،  ) أُمهاتهِم     هن ما  ( :  تعاىل    اهللا    قال    بالنصب   رشب ( ،
))]٣١: يوسف[

)١(.  
  .مواضع )٣(موضعا، صواب يف ) ٢٠(يف  الصواب -٩

 الرجل     أنت  : ( العرب  قول يف أيضا، قال منعه على سيبويه فنص: الثاين وأما((: مثاله
 هذا   انتصاب     إنّ  (( :  وخماصمةً    نزاالً     الرجل     أنت  :  أي  ،  ) خاصمت   أنْ    ، أو   نازلَ  ت   أنْ  

، ألن        من   املفعول     انتصاب    ال    يكون    ال   املستقبل    أجله ) حا  هو   منقطعا   فكونه  ،  )
))لصوابا

)٢(.  
  .موضعا) ١٩(يف ) وهذا ينبغي( الذي ينبغي - ١٠

  .ضرورة يف إال اجلار إعادة وجوب: - البصريني مذهب وهو - أحدها((: مثاله
 احلسن    أبو    الكوفيني، وتبعهم        مذهب    مطلقا، وهو      السعة    يف   ذلك    جيوز    أنه  :  الثاين   

 غري   من   العطف    الضمري؛ جاز       أكد    إن التفصيل، وهو: والثالث. والشلوبني ويونس
 قول   ضرورة، وهو     إال جيوز فال نفسك، وزيد، وإال بك مررت: وحن اخلافض إعادة

 املانعني     دليل    به، وضعف     الوارد السماع لكثرة مطلقا جوازه ينبغي والذياجلرمي، 
))بالقياس واعتضاده

)٣(.  
  .موضعا) ١٦(يف  األصح - ١١

مجلتهم،    يف   الناس     السالمة، فلكون        مجع   مجعه   وأما   (( :  أيضا  :  الراغب      قال  (( :  مثاله  
 على يطلق) العاملني( أنّ هذا فظاهر، ))حكم غلب اللفظ يف غريه شارك إذا نسانواإل

بعضهم،    زعم    بالعقالء، كما       اختصاصه    من   تقدم    ملا   خمالف    ، وهو   موغريه العقالء
))الظاهر األصح هو الراغب وكالم

)٤(.  
  .موضعا) ١٣(يف ) أرجح( واألرجح - ١٢

                               
 ٦/٢٣٧، ٢/٥١٦، ٢/٤٩٥، ١/٥٠٤، ١/٤١٥: ، وينظر مثال ١/٣٣١اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 . ٧/٣٥٩، ٤/١٧٦، ٥/٣١٧، ٥/٢٩٦: ، وينظر كذلك٦/٥٦٥اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 .٦/٥٢٩، ٧/١٥٤، ٥/٢٤٤، ٥/٣٥٩: ، وينظر٤/١١اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
 .٦/٥٠١، ٣/٢، ٢/٤٢٦، ٢/٣٤٢، ١/٤١٥: ، وينظر١/١٨١اللباب ) ٤(



  ( ).عبارات صرحية) أ(: الفصل األول  
 

٥٨٣  

  :أقسام أربعة على املستثىن أن واعلم((: مثاله
 واجلر، وقسم        النصب    فيه   جائز    اجلَر، وقسم       واجب     النصب، وقسم       واجب     سمق 

))البدل واألرجحقبله،  مما والبدل النصب فيه جائز
)١(.  

  .مواضع) ١٠(يف  األفصح - ١٣
 كان إذا جواا ، فإنّاألفصح على وجاء) لَو( جواب) ههنا قُتلْنا ما: (وقوله((: مثاله
))بالعكس اإلجياب الالم، ويف عدم فاألكثر) ما(ـ ب منفيا

)٢(.  
  .مواضع) ٨(يف  األجود - ١٤

 يف ألنه؛ )قردة( يف املُستكن الضمري من حاالً يكون أن األجود وهو: لرابعا((: مثاله
))احلال هذه يف ممسوخني كونوا: أي املشتق معىن

)٣(.  
  .مواضع) ٥(يف  فتعين - ١٥

 عليه، فلو     جتري    ا   موصوف    من   هلا   بد   احلسىن، ال      صفاته   فإنّ  :  وأيضا   (( :  مثاله  
 عدا   فيما   ا، وليس      موصوف    اسم   على   جارية     غري   بقيت   صفات   كلها   جعلناها  
))صفة ال امسا اجلاللة تكون أن نفتعي صفة كونه يف خالف اجلاللة

)٤(.  
  .مواضع) ٥(يف  اتفاقًا - ١٦

  .نكرة ألا؛ )بقرة( من يعين حاالً تكون أن جيوز ال: قوله وأما((: مثاله
 تقدم، أو كما) ذلول( يف الضمري من بل، )بقرة( من حال أا نسلم ال أنا: ابفاجلو
: بقوله وختصصت وصفت قد النكرة النكرة؛ ألنّ من حال هي بل: تقول

))اتفاقًا منها احلال إتيان ساغ النكرة وصفت وإذا، )ذَلُول ال(
)٥(.  

                               
 .٤/٤٧٩، ٤/٧٩: ، وينظر ١/٥٣٩اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 .٥/٢٣، ٥/٦١٨، ٦/٣٥: ، وينظر٥/٦١٧اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 .١/٤٦٨، ١/٤٦٩، ٤/٣٧١، ٥/٦١٧: ، وينظر٢/١٤٩اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
 ٢/٢٦، ٥/٩٣: ، وينظر١/١٤٣اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(
 .٢/٤٧٧، ٣/٤٨٩، ٤/٦٥، ٦/٢٩٥: ، وينظر٢/١٦٩اللباب يف علوم الكتاب ) ٥(



  ( ).عبارات صرحية) أ(: الفصل األول  
 

٥٨٤  

  .مواضع) ٥(يف  اجليد - ١٧
 يجازى وقد) فتبينوا: (قوله يف الفَاُء دخلَت ، فلذلكالشرط معنى) إذا( ويف((: مثاله

  :.كقوله ا
  فَتجملِ خصاصةٌ تصبك وإذا. . . . . . . . . . 

  :الشاعر لقول ا يجازى أال واجليد
فْسةٌ والنباغا إذَا رهتغَّبوإذَا  ر دريلٍ إلَى تقَل عقْنت((

)١(.  
  .مواضع) ٣(يف  الراجح - ١٨

))امسا ال حرفًا املوصولة) أل( كون الدليل جهة من الراجح أنّ على((: مثاله
)٢(.  

  .مواضع) ٣(يف  االختيار - ١٩
 ألهل مصاحف يف هو بالنصب، وكذا) قليالً إال: (ومجاعة عامر ابن وقرا((: مثاله

  :وجهان مالك، وفيه  بن أنس الشام، ومصحف
 موجود املعىن الرفع؛ ألن االختيار كان وإن االستثناء على نصب أنه: أشهرمها

))اللفظ مبوافقة عليه النصب، ويزيد مع موجود هو كما معه
)٣(.  

  .يف موضع واحد رجحنا - ٢٠
 من أقل الصور، فال بعض يف يتعني ذلك أنّ: األول القول اختيار على الدليل((: مثاله

 الدار     يف   اوأم   ،  زيد    الدار      يف   فإذا   خرجت: قلت إذا أنك غريها، وذلك يف ترجيحه
 التفصيلية    اوأم     الفجائية   )  إذا ( باالسم؛ ألنّ يقدر أن الصورتني هاتني يف يتعني، فزيد

الصور،  بعض يف الفعل تقدير نيتعي بأنه اللفظ هذا عورض وقد. املبتدأ إال يليهما ال
 يف  راجحا     فليكن   الدار      يف   الذي : ملوصول، حنو صلة وارور اجلار وقع إذا ما وهو

                               
 .١/٤٧٠، ٤/٢٠٩: ، وينظر٦/٥٧٦اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٦/٥٥٣: ، وينظر ١/٣٧٣اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٢/٢٨٩: ، وينظر٦/٤٧٣اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(



  ( ).عبارات صرحية) أ(: الفصل األول  
 

٥٨٥  

 أجنبيا، فكان      اخلرب، وليس       أو  ،  أ املبتد    باب    من   به   حنارج    ما   أنّ  :  واجلواب       ؟ غريه  
))أجنيب غري صلة، واألول وقوعه أوىل، خبالف اعتباره

)١(.  

                               
 ١٧١ -  ١/١٧٠اللباب يف علوم الكتاب ) ١(



  .عبارات غري صرحية) ب(: الفصل األول  
 

٥٨٦  

  .غير صريحة عبارات) ب(

  :، كاآليت)جمال الدراسة(وقد رتبتها أيضا على حسب كثرة ورودها، يف التفسري 
  .موضعا) ٢٦٥(يف  الظاهر - ٢١

: قوله   تتمة   من   اجلملة    هذه    أنّ    الظاهر   )  عليكم   اهللا    فمن   قبل : ( تعاىل    لهقو (( :  مثاله  
 مثل   كان    إميانكم   :  قبلها، واملعىن       اجلملة    على   معطوفة    فهي )  قبل   من كنتم كذلك(

 أنه    يف   القلب، أو       يف   ما   اللساين، دون         القول     مبجرد    منكم   عرف   إمنا أنه إميام، يف
ء      يف   كان    نور   قوى    حيث :  عليكم   اهللا    من   مث ضعيف،    بسبب   حاصالً   األمر     ابتدا

))به العمل على وأثابكم لكم بهقلوبكم، وحب يف اإلميان
)١(.  

  .موضعا) ١٢٦(يف  زعم - ٢٢
للنفي،    اليت  )  ما (   لإلثبات، و       اليت  )  إنَّ  (   من   مركبة  )  إمنا( أنّ زعم من وأبعد((: مثاله
))احلَصر يفيد معىن حدث بالتركيب وأنّ

)٢(.  
  .مواضع) ١٠٩(يف  املشهور - ٢٣

  هو هذا، الرمحن باسم: حنو ثبتت اجلاللة غري إىل أضيفت فلو: بعضهم قال((: مثاله
 حذفها جواز - عليهما تعاىل اهللا ةرمح - الكسائي، واألخفش عن ، وحكياملشهور

ا    لباري      أمساء     من   اجلاللة     غري   إىل    تأضيف   إذ  وبسم  ،  ربك    بسم :  تعاىل؛ حنو      ا
))اخلالق

)٣(.  
  .مواضع) ١٠٣(يف  باطل - ٢٤

، باطلٌ ، فذاكباطلٌ فعالً، وهذا) ما( فعالً، لكان كان لو) لَيس( أنّ: ورابعها((: مثاله
 السلْب    معىن   حصول    على   لداللَته   ذلك لكان فعالً كان لو) لَيس( نّأ: املالزمة بيان

 )ما (   تكونَ    أن   فيجب) ما( يف قائم املعنى احلالُ، وهذا خمْصوصٍ، وهو بزمان مقترنا
: أُخرى     عبارة     يف   تكون    أو    ذلك    يف   القَول     فعالً، فكذلك      هذا    يكُن   مل   فعالً، فلَما   

                               
 .٧/١٧، ٧/٣٧، ٧/٤٨، ٧/٦٩، ٧/١٤٩: ، وينظر مثال ٦/٥٨٠اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 .١/٣٣٢، ١/٣٢٨، ١/٢٠٣، ١/١٨١: ، وينظر مثال١/٣٥٠اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 .٧/٦٠، ١/٥٢١، ١/٤٤٠، ١/٣٨٢، ١/٢٦٩: ، وينظر مثال١/١٢٩اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(



  .صرحية عبارات غري) ب(: الفصل األول  
 

٥٨٧  

)سلَي (ٌفْي جامدةٌ، وضعت كلمةاحلالِ، فأشبهت لن )اة نفْي يف) مبذلك الفعلي((
)١(.  

  .موضعا) ٥٢(يف  ليس بشيء - ٢٥
 اَألبيض الْخيطُ: (قوله نبي ، وإمنابشيء ليس متييزا، وهو يكون أن: والثالث((: مثاله
نم طيالْخ دو(بقوله، )اَألس :نرِ منِ ومل) الْفَجيباألسود؛ فيقول اخليطَ ي :نلِ؛  ماللَّي

 يف املذكورة األحكام به املَنوطُ هو ذاك؛ ألنه دونَ هذا ذَكَر بذلك، وإمنا اكتفاًء
))والشربِ واألكْلِ املباشرة

)٢(.  
  .موضعا) ٣٤(يف  ظهراأل - ٢٦

  :أوجه ثالثة أحد على والنصب((: مثاله
عنه،    احملدثُ     ؛ ألنه   األظهر     وهو  )  القاعدون     (   من   االستثْناء     على   النصب  :  األول    
))األخفَش اختيار الضرر، وهو أولي إال، القَاعدون يستوِي ال: واملعىن

)٣(.  
  .موضعا) ٣٣(يف  غلط - ٢٧

  ):إذ قالت امرأة عمران: (يف قوله تعاىل :مثاله
عمران،      امرأة      قالت  :  عبيدة، والتقدير    أيب قول زائدة، وهو) إذ( تكون أن: الرابع(( 

 إلغاء    شيئا؛ ألنّ     هذا    يف   عبيدة    أبو    يصنع   مل   الزجاج      النحويني، قال        من   غلط  وهذا
 يف  فيضع   عبيدة    أبو    جيوز، وكان        ال   ضرورة     غري   من ،  تعاىل    اهللا كتاب من حرف
))النحو

)٤(.  
  .موضعا) ٢٩(يف  مردود - ٢٨

 وزعم     مفعوله   يأخذ    ومل  )  يسمع (   قبله    مفرغ؛ ألنّ      استثناء هذا): دعاء إال(((: مثاله
 كان   مردود، وإن          قول    شيء، وهذا       يف  االستثناء من زائدة، فليس) إال( أنّ بعضهم

  :قوله يف) إال( بزيادة قال قد األصمعي

                               
 ٧/٤، ١/٣٠٨: ، وينظر٣/١٩٢اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 .٢/٥٠٣، ١/٥٤٨، ١/٤٩٥، ١/٢٠٤: ، وينظر٣/٣١٣اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 .٦/٥٨، ٦/٦٥، ٦/١٣٤، ٦/٥٢٩: ، وينظر٦/٥٨٢اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
 .٦/٦٠، ٦/١١٥، ٦/٣٣٥، ٦/٣٨٦، ١/١٧٢: ، وينظر٥/١٦٨اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(



  .عبارات غري صرحية) ب(: الفصل األول  
 

٥٨٨  

  قفرا بلدا ا نرمي أو اخلسف على  مناخة إال تنفك ال جيجاحر
))قوله يقبلوا عليه، ومل الناس رد فقد

)١(.  
  .موضعا) ٢٩(يف  فاسد - ٢٩

 نكح   ما   تنكحوا    وال  :  وتأخريا، واألصل          تقدميا    اآلية     يف   أنّ    بعضهم   وزعم   (( : مثاله
 فاسد   سلف، وهذا      قد   ما   إال    سبيال  وساء  ومقتا فاحشة كان إنه النساء من آباؤكم

 يتقدم   ال )  إنّ  (   حيز   يف   ما   فألنّ    األول      ااملعىن، أم       حيث   ومن    اإلعراب       حيث   من 
 أو   متصالً   كان    سواء   متعلقاا من هو اليت اجلملة على يتقدم فاملستثىن عليها، وأيضا

))ضعيف خالف هذا يف كان وإن منقطعا
)٢(.  

  .موضعا) ٢٣(يف  فيه نظر - ٣٠
. للتعليل )  من (   و ،  ) طيهب ( ـ ب   متعلق   احملل    منصوب  )  اهللا    خشية  من: (قوله((: مثاله
اهللا،     خبشية   يهبط :  تقول    كما ،  ) يهبط ( ـ ب   نصب موضع يف) نم: (البقاء أبو وقال

))خيفى ال نظر فيه وهذا املعدية الباء( مبعىن فجعلها
)٣(.  

  .موضعا) ٢٣(يف  يف كالم العرب - ٣١
البتة،  يوجد مل املخصص أنّ على تنصيصا ذلك كان) عشرة تلك: (قال ملا((: مثاله

 طريقة التوكيد أنّ ومنها. والنسخ التخصيص احتمال من داللة، وأبعد أقوى كونفي
: احلج[، )لصدورا يف اليت القلوب تعمى ولكن(: كقوله العرب كالم يف مشهورة

))]٣٨: األنعام[ )جبناحيه يطري طائر وال(: ، وقوله]٤٦
)٤(.  

  .موضعا) ٢١(يف  ال حيسن - ٣٢
 حيان   أبو    عليه   ورد   (( مركب من جربوت اهللا          وأنه   )  جربيل  ( قال عند إعرابه : مثاله
 على   يبىن   املتضايفني، أو        إعراب  يعرب أن فيه جلاز مزج تركيب مركبا كان لو بأنه

                               
 .٥/٥٣، ٥/٩٧، ٥/٣٥٣، ٦/١٧٧: ، وينظر١٦٦/ ٣اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 .٦/٥٠١، ٦/٤٢٠،  ٦/١٩٠،  ٦/٤٠،  ٥/٦٠٩: ، وينظر٦/٢٧٨اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 .٦/١٦، ٦/١٢٤، ٦/٢٠٤، ٦/٤٣١، ٦/٤٥٧، ١/٤١٥: ، وينظر٢/١٩٠اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
 .٥/٤٥٧، ٥/٦١١، ٦/٥٠٨، ٧/٩٧: ، وينظر٣/٣٨٥اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(



  .عبارات غري صرحية) ب(: الفصل األول  
 

٥٨٩  

 مل األوجه، وكونه هذه فيه جيوز املزج تركيب ركب ما كل عشر، فإنّ كأحد الفتح
 املزج    يبترك    تركيبه    عدم    على   دليل    املتضايفني  جمرى جريانه البناء، وال فيه يسمع
 إال   يستعمل   مل   أنه    اجلائزين، واتفق          أحد    على   جاء    ردا؛ ألنه        حيسن   ال   الرد     وهذا   

))كذلك
)١(.  

  .موضعا) ٢٠(يف  وال جائز - ٣٣
: حمذوف، أي عليه للتفضيل، واملفضل كوا من باا على) أعلم: (وقيل((: مثاله
 ال ما علمت: أي) أفعل( عليه دل حمذوف بفعل منصوبة) ما( منكم، و اعلم

 املشبهة الصفة من أضعف التفضيل؛ ألنه) أفعل(ـ ب ينصب أن جائز والتعلمون، 
))العمل يف الفعل من أضعف هو الذي الفاعل اسم من أضعف هي اليت

)٢(.  
  .موضعا) ١٨(يف  لسان العرب) من - يف (  - ٣٤

. ))السبت يوم عظمت إذا: اليهود سبتت: مصدر والسبت((: الزخمشري وقال((: مثاله
 اليهود فعل قبل العرب لسان يف مذكور موجود، واشتقاقه اللفظ هذا نظر، فإنّ وفيه

))اآلية هذه يف املذكور اخلاص السبت هذا يريد أن إال ذلك، اللهم
)٣(.  

  .موضعا) ١٨(يف  ال ينقاس - ٣٥
 ندمي(ـ ك) يتيم( مجع للتأنيث، وهو وألفه، )فعاىل( وزنه) واليتامى: (قوله((: مثاله

))اجلمع هذا اسينق وال) وندامى
)٤(.  

  .موضعا) ١٦(يف  ليس بصحيح - ٣٦
) زيد( و مبتدأ) هذا( ، فإنّبصحيح فليس) منطلق زيد هذا(ـ ب تنظريه وأما((: مثاله

خربه، ) منطلق( ثانيا، و مبتدأ) زيد( يكون أن جيوز ثان، وال خرب) منطلق( خربه، و

                               
 .٢/٨١، ٣/٣٩٩، ٤/٥٠٤، ١/١٥٤، ٦/٤٦٥: ، وينظر ٢/٣١٠اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 .٣/٢٨٢، ٣/١٤٣، ٢/٣٠٩، ٢/١٦٧، ١/٣٤٣: ، وينظر١/٥١٠اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 .٢/٢٤٨، ٥/١٥١، ٤/٢٨٣، ٦/٨٤، ٣/٥٢٢: ، وينظر٢/١٤٨اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
 .٣/٤٨٢، ٥/١٠٤، ٦/١٨٨، ٤/١٢٢، ٣/٢٦٩: ، وينظر٢/٢٣٤اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(



  .عبارات غري صرحية) ب(: الفصل األول  
 

٥٩٠  

))الرابط من األول، للخلو عن خرب واجلملة
)١(.  

  .موضعا) ١٤(يف )  حاجة إليهال(وهذا مما  - ٣٧
، اضرب  :  حنو   يف  عونمعرب، ويد نييالكوف وعند مبين البصريني عند واألمر((: مثاله

 مزة   املضارعة، وأيت          حرف اجلازم، وتبعه حذف األمر، مث بالم لتضرب: أصله أنّ
 يليق   موضع   عليهم   ، وللرد    إليه    حاجة   ال مما وهذابالساكن،  االبتداء الوصل؛ ألجل

))به
)٢(.  

  .موضعا) ١٣(يف  مرجوح أو قول مرجوح - ٣٨
 على ال به املفعول على) دخل( بعد ما نصب وهو األخفش مذهب والثاين((: مثاله

 على منهما كل نصب البيت، يف هدمت: البيت، كقولك دخلت: فقولك الظرف
 الظرف غري على سلط لو) دخل( أنّ بدليل؛ مرجوح قول وهو -  به املفعول
 دخلت: تقول وال، األمر يف دخلت: تقول) يف( بواسطة وصوله وجب املختص

))بنفسه به للمفعول تعديه عدم على ذلك فدل -  األمر
)٣(.  

  .موضعا) ١٣(يف  قول احملققني أو عند احملققني أو اختيار احملققني أو ما شابه - ٣٩
 ولو  .  جائز  ، عمرا إال درمها الناس أعطيت: تقول: السراج بن بكر أبو وقال((: مثاله
 إال   به   يستثىن   ال   احلرف     جيز، ألنّ      مل   الدنانري      عمرا    إال    درمهًا     الناس     أعطيت: قلت

 جيز، أو     مل   االستثناء     على ،  دانقًا    عمرا إال درمهًا الناس أعطيت ما: قلت فإن. واحد
 ما :  قلت   كأنك  ).  درمهًا   (   من )  دانقًا   (   الناس، و  من) عمرا( فتبدل جاز البدل على

 وما  :  احملققني    بعض   قال  .  املفعولني     يف   واقع     احلصر    أنّ  يعين، انقًاد عمرا إال أعطيت
))املسألة، ضعيف هذه يف البدل من السراج ابن أجازه

)٤(.  

                               
 .٧/٢٩٥، ٥/٣٤٧، ٤/١٣٧، ٢/٢٧٢: ، وينظر٢/٢٥٩م الكتاب اللباب يف علو) ١(
، ٦٠١/ ٥،  ٥٥٨/ ٥،  ٣٣٨/ ٥،  ١٠٢/ ٥،  ٦٣/ ٥،  ٤٠٢/ ٤،  ٤/٢٠٩: ، وينظر١/٢٠٤اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(

٧/١١٤، ٧/١١١، ٧/٦٩، ٦/١١٤، ٦/١٠٩، ٦/٤٧، ٦/٣٩. 
 .١/٤٦٦، ٣/٤٥٦، ١/٢٢٠: ، وينظر٥/١٨٢اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
 .٥/٢٠٠، ٤/٢١٣، ١/٢٥٨: ، وينظر٣/٥٠٧يف علوم الكتاب  اللباب) ٤(



  .عبارات غري صرحية) ب(: الفصل األول  
 

٥٩١  

  .موضعا) ١٢(يف  األقرب - ٤٠
 فاعل من احلال على نصب حمل يف امسية مجلة) يعلمون وهم: (تعاىل قوله((: مثاله

 يدل) احلق يكتمون( لفظ ألنّ مؤكدة؛ حاالً تكون أن فيها واألقرب، )يكتمون(
 من الكامت على ما هو العلم متعلق: وقيل يعلم ما إخفاء الكتم علمه، إذ على

 حاالً ذاك إذ احلق، فتكون كامت على املرتب العقاب يعلمون وهم: العقاب، أي
 واستيقنتها ا وجحدوا(: عنادا، ومثله كان كفرهم أنّ يف ظاهر مبينة، وهذا

))]١٤: النمل[ )علواو ظلما أنفسهم
)١(.  

  .مواضع) ١٠(يف  استحال - ٤١
 وأن بد ال القضاء االستقبال، فذلك على إال تدخل ال) إذا( كلمة أنّ: لثاينا((: مثاله
) فاء(ـ ب القضاء على مرتب) كن: (وقوله) إذا( حرف عليه دخل حمدثًا؛ ألنه يكون

 فاستحالحمدث،  احملدث نع واملتأخر) فيكون كن له يقول فإمنا: (قال التعقيب؛ ألنه
))قدميا) نكُ( يكون أن

)٢(.  
  .مواضع) ١٠(يف  ساغ - ٤٢

 كما) ذلول( يف الضمري من بل، )بقرة( من حال أا نسلم ال أنا: فاجلواب((: مثاله
: بقوله وختصصت وصفت قد النكرة النكرة؛ ألنّ من حال هي بل: تقول تقدم، أو

))اتفاقا منها حلالا إتيان ساغ النكرة وصفت وإذا، )ذلول ال(
)٣(.  

  .مواضع) ٧(يف ) يقاس( ال يقاس - ٤٣
 نظر؛ ألنّ) نديد( جعله ويف، )نديد( و) ند( مجع) أندادا: (البقاء أبو وقال((: مثاله
))عليه يقاس والوأشراف،  شريف: فاعل، حنو مبعىن فعيل يف حيفظ أفعاالً

)٤(.  
  .مواضع) ٧(يف  الذي يظهر - ٤٤

                               
 .٢/٢١١، ٥/١٥٩، ٧/١٢: ، وينظر٣/٥٣اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 .٦/٥٠١، ٢/٤٣١، ٢/٥٣٤، ٤/٣١٧: ، وينظر٢/٤٢٩اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 .٧/٩٧، ٦/٨٤، ٥/٣٩٧، ٥/٧٧: ، وينظر٢/١٦٩اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
 .١/٣٩٩، ٢/٢٥١، ٤/٣٧٠، ٥/١٤١: ، وينظر١/٤٢٢علوم الكتاب  اللباب يف) ٤(



  .عبارات غري صرحية) ب(: الفصل األول  
 

٥٩٢  

 الوجهان خربه ويف، )الراسخون( على عطف) نونواملؤم: (تعاىل قوله((: مثاله
 فيكون، )سنؤتيهم أولئك( اخلرب جعلنا إذا ولكن) الراسخون( خرب يف املذكوران

للكالم،  وتسديدا تأكيدا فيه اعتراض؛ ألن مجلة أنه يظهر والذي؟ حمله ما يؤمنون
 أن وزمجيعا، وجي) املؤمنون( و) الراسخون( على يعود) يؤمنون( يف الضمري ويكون
لفظا؛  هلا مشارك عامل لتقدم مؤكدة حال إا: قالي ال منهما؛ وحينئذ حاالً تكون

عاملها،  يف تكن فائدة، مل فيها مطلق، فصار األول مقيد، واإلميان فيها اإلميان ألنّ
: لقوله بالنسبة مؤكدة وغري، )يؤمنون: (لقوله بالنسبة مؤكدة إا: قالي وقد

))واألنصار املهاجرون) املؤمنون(ـ ب واملراد، )الراسخون(
)١(.  

  .مواضع) ٦(يف  املسموع - ٤٥
 كان يتعدى، فإن ال الفتح أو بالكسر مسع فما املسموع يتبع أنّ: والثالث((: مثاله

 كما النار املصري وبئس: اتفاقًا، والتقدير قياسي فهو مكان اسم اآلية يف) املصري(
 صريورم الصريورة وبئس: التقديرف أجازه من رأي على مصدرا كان تقدم، وإن

))النار إىل
)٢(.  

  .مواضع) ٦(، إخل يف ال يعتد به، ا - ٤٦
 ورد قد كان وإن ))كذا يرد مل((: بالقليل، فيقول يعتد ال سيبويه أنّ: والثاين((: مثاله
))القليل بالنادر اعتداده واحلرفان، لعدم احلرف منه

)٣(.  
  .مواضع) ٥(يف  حمجوج - ٤٧

( :  مثاله   بن    منهم   مجاعة    منعه   زعم    قليل؛ حىت     امسها    على )  ليس (   خرب   وتقدمي   (  ا
 حمجوج   مجاعة، لكنه      قول على حرف وألا اازية) ما( تشبه ألا: درستويه، قال

  :الشاعر املتواترة، وبقول القراءة ذه
  وجهول عام سواء فليس  وعنهم عنا الناس جهلت إن سلي

                               
 .٢/٣٥٤، ٣/١٥٠، ٣/٣٩٩، ٤/٤٦١، ٥/٢١٨، ٤/٧٩: ، وينظر٧/١٢١اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 .٢/٤٣٥، ٤/٢٦٣، ٥/١٥١: ، وينظر٢/٤٧٧اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 .٤/١٢١، ٣/٥١٩، ٧/٩٣: ، وينظر٤/٤٦٩اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(



  .عبارات غري صرحية) ب(: الفصل األول  
 

٥٩٣  

  :آخر وقال
))معول اخلطوب يف ليناع وليس  ملمة تلم أن عظيما أليس

)١(.  
  .مواضع) ٥(يف  ظاهر اآلية - ٤٨

 الشرط؛ فظاهر عدم عند عدم بالشرط للشرط، واملعلق اللغة يف) إنْ( كلمة((: مثاله
 األمر وليس املراجعة جواز حيصل مل الظن هذا حيصل مل مىت أنه: يقتضي اآلية

 أنا صل، إالحي مل الظن، أو هذا حصل ثابت، سواء املراجعة جواز كذلك؛ فإنّ
 عند يلزمهم أنه منه املراد املراجعة؛ بل لصحة شرط هذا أنّ املراد ليس: نقول

))اهللا حلدود اإلقامة تعاىل، وقصد اهللا حقوق رعاية اجلديد بالنكاح املراجعة
)٢(.  

  .مواضع) ٥(يف  وهو خطأ - ٤٩
  :وجوه من خطأ وهوزيدا،  زيدا، وأخاطب أنادي: زيد يا بعضهم وفسر((: مثاله

 ال  زيد    يا :  والكذب، وقوله         الصدق     حيتمل   خرب ،  زيدا     أنادي    :  قوله   أنّ  :  أحدمها   
، زيدا أنادي احلال، و يف منادى زيدا أنّ يقتضي، زيد يا: قولنا أنّ: وثانيها. تملهماحي
 هذا   خاطبا    زيد    صريورة     يقتضي ،  زيد    يا :  قولنا    أنّ  :  وثالثها   .  ذلك    يقتضي   ال 

 أنادي بأنّ آخر إنسانا خيرب أن ميكن ال ذلك؛ ألنه ييقتض ال، زيدا اخلطاب، وأنادي
))زيدا

)٣(.  
٥٠ - مواضع) ٤(يف  وهو وهم.  

، صادقني كنتم إن: أي حمذوف وجوابه نظريه تقدم) صادقني كنتم إن: (قوله((: مثاله
 أنت: بقوهلم مردود املتقدم، وهو هو اجلواب أنّ يرون واملربد ونوالكوفي. فأنبئوين

  .متاخرا معه جتب كما معه الفاء لوجبت جوابا كان لو نهأل، فعلت إن ظامل
 رأي هو متقدما املربد، وكونه رأي هو حمذوفا اجلواب كون إن: عطية ابن وقال

 آدم بين أنّ صادقني كنتم إن: التقدير أنّ املربد عن املنقول ؛ ألنّوهم وهوسيبويه، 

                               
 .٤/٢٥٥، ٣/٤٢٥، ٣/٢٣٣، ٣/١٢٢: ، وينظر٣/١٩١اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 .٥/٥٦٣، ٧/١٠، ٣/٤٠٣: ، وينظر٤/١٥٠اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 .١/٣٨٣، ٥/٢٣٠، ٤/٣١٦: ، وينظر١/٤٠٧اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(



  .عبارات غري صرحية) ب(: الفصل األول  
 

٥٩٤  

))فأنبئوين األرض يف يفسدون
)١(.  

  .عمواض) ٣(يف  ال يعقل - ٥١
 بعضهم وجوز) علينا( به تعلق الذي باالستقرار) ألمينيا يف( يتعلق أن وجيوز((: مثاله

 هـذه  أنّ نظر؛ وذلك النقل هذا البقاء، وغريه، ويف أبو نقله) ليس( بنفس يتعلق أن
 يف اخلـالف  علـى  اخلالف خالف، وبنوا الظروف يف عملها يف النواقص األفعال
وشبهه،  الظرف يف إعماهلا زجو احلدث على دلت: قال احلدث، فمن على داللتها

 على يدل ال) ليس( أنّ على واتفقوا. إعماهلا منعوا احلدث على تدل ال: قال ومن
))يعقل ال ما هذا؟ تعمل ألبتة، فكيف حدث

)٢(.  
  .مواضع) ٣(يف  مرغوب عنه - ٥٢

  :وجهان) هو( يف جيوز) ينصرون هم وال: (قوله((: مثاله
 امسية مجلة عطف قد خربه، ويكون بعده باالبتداء، وما فعر حمل يكون ن أ: أحدمها

 يفسره   حمذوف   بفعل مرفوعا يكون أن: والثاين). خيفف فال: (وهي فعلية مجلة على
الضمري؛     انفصل    الفعل    حذف    مالاالشتغال، ف   باب من ألةاملس الظاهر، وتكون هذا

  :كقوله ويكون
  سبيل الثناء حسن إىل فليس  ضيمها النفس على حيمل مل هو فإن

 املرجح     املواضع     من   مثلها، وهو      على مجلة عطف قد بكونه األول على مرجح وله 
النافية،    )  ال (   تقدمه    كونه    املرجوح     وليس. االشتغال باب يف الفعل على احلمل فيها
 حيث   السيد    البن    به، خالفا      وىل  األ    وال    بالفعل    املختصة    األدوات        من   ليست  فإا
 ولكنه  ،  عنه   مرغوب     قول    الفعل، وهو       إلضمار    املرجحات      من النافية) ال( أنّ زعم
 مفسر، وحمله       ألنه  ؛  هذا    على   له  حمل   ال )  ينصرون   : ( فقوله. البحث حيث من قوي
))اخلرب موقع لوقوعه األوىل على الرفع

)٣(.  

                               
 .٢/١٧: ، وينظر١/٥٢٠اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٥/٣٣٧لكتاب اللباب يف علوم ا) ٢(
 .٤/١٨٥، ١/١٩٧: ، وينظر٢/٢٦٠اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(



  .عبارات غري صرحية) ب(: الفصل األول  
 

٥٩٥  

  .مواضع) ٣(يف  ينقاس - ٥٣
: والتقدير، )أنْ( اجلر، وحذف حرف حذف تقدير على يكون أن: الرابع((: مثاله

) وأن أن( مع مطرد حذفه اجلر؛ ألنّ حرف تعبدوا، فحذف أال على ميثاقهم أخذنا
  :طرفة بعدها؛ كقول الفعل الناصبة، فارتفع) أن( حذفت تقدم، مث كما

  خملدي أنت اللذات، هل أشهد وأن  الوغى أحضر الزاجري أيهذا أال
 بأنْ أو ،حيضر أنْ عن: ها، والتقديرحيفر بأنْ: أي، حيفرها مره: العرب عن وحكي

مواضع يف جيوز ينقاس، إمنا ال) أن( إضمار نظر، فإنّ ها، وفيهحيفر النحويون،  هاعد
، )أنْ( حذفت للكوفيني، وإذا خالفًا الصحيح قليالً، وهو شاذًا سواها ما وجعلوا

بالوجهني، ، الوغى وأحضر، حيفرها مره: والرفع، وروي النصب جواز فالصحيح
))رفعه التزم احلسن، حيث أليب خالفًا والكوفيني املربد رأي وهذا

)١(.  
  .يف موضعني) ماال فائدة فيه، وتكلف مل تدع إليه ضرورة(وهذا تكلف  - ٥٤

 أا لوجود، والظاهر امتناع حرف هذه) لوال(، )اهللا فضل فلوال: (قوله((: مثاله
 ا ميتنع التركيب قبل) لو( و) ال( و، )لو( من مركبة هي: البقاء أبو وقال بسيطة
ـ ب النفي دخل املعىن، وقد يف نفي للنفي، واالمتناع) ال( غريه، و المتناع الشيء

 النفي على دخل إذا املعىن، والنفي يف نفي واالمتناع) لو( امتناعي أحد على) ال(
 تكلف وهذا غريه لوجود الشيء ا ميتنع هذه) لوال: (معىن صار مث إجيابا، فمن صار

))فيه فائدة ال ما
)٢(.  

  .يف موضعني يشهد - ٥٥
الفعلَ،     باملصدر     أراد      املصدر؛ ألنه        على   الفعل    عطف (( :  الواحدي       وقال   (( :  مثاله  

  :املعىن، كقوله على عطف آمنوا، فهو أن بعد باهللا كفروا: تقديره
سلَلُب اءةبع قَرتنِي ويع    بأح إلَي نسِ ملُب فُوفالش  

                               
 .٢/٢٠٨، ١/٤٥٠: ، وينظر٢/٢٢٨اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ١/٥٨٠: ،وينظر٢/١٤١اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(



  .عبارات غري صرحية) ب(: الفصل األول  
 

٥٩٦  

 األول أنّ والواحدي الزخمشري عبارة وظاهر ))عيين وتقر عباءةً ألبس ألنْ: معناه
 يطلب   املوضع    لكون    ذلك  إىل حنتاج إمنا بظاهر؛ ألنا ليس الثاين، وهذا ألجل مؤول

 نتأول    أن    فعلية، فاحتجنا      مجلة   يطلب   املوصول     ألنّ  )  الْمصدقني     إِنَّ : (فعالً، كقوله
 للبس : ( وقوله  )  إميام     بعد (   وأما   )  أقرضوا   (   و   عليه   بفعله، وعطفنا       الفاعل     اسم 

 باسم؛ ليصح     الثاين     نتأول  أن هو ينبغي فعل، فالذي إىل حمتاجا االسم فليس، )عباءة
مقدرةً،      املصدرية    )  أنْ  ( ـ ب   معه   تأيت    بأن    قبله، وتأويله          الصريح     االسم  على عطفه

 هيرقْدم     بعد :  تم، وهلذا         أي    شهدوا    وأن     إمياقوله   النحويون      تأول     وشهاد  : سللُب 
: البقاء، فقال        أبو    ذهب    هذا    عيين، وإىل       وقرة   :  التقدير     تقَر، إذ      وأن   :  وتقر    عباءة   

 تأويل     على   أنه    جر، يعين     موضع   يف   شهدوا، فيكون       وأن     آمنوا     أن    بعد :  التقدير   (( 
 ما   فيه   اجلرجاين      وكالم     )) بالظرف     ارور      الصحيح    املصدر     على   معطوف    مصدر  
 ما   على   منسوق  )  وشهِدوا   : ( قوله :  قال    الزخمشري؛ فإنه  ديرلتق ويشهدهلذا،  يشهد
 آمنوا، و      أن    بعد :  يكون    أن    ميكن )  إميام     بعد : ( قوله   أنّ    التقدير، وذلك   يف يمكن

: البقرة   [   ) لَّكُم   خير   تصومواْ     وأَن   ( :  املصدر، كقوله       مبرتلة    الفعل    مع  اخلفيفة) أن(
))والصوم: ، أي]١٨٤

)١(.  
  .يف موضع واحد الفوال مباالة خب - ٥٦

 على مبحذوف خربه، فيتعلّق وجمرور جار) كمثل( و مبتدأ) مثلهم: (قوله((: مثاله
بشيء،  تتعلّق ال التشبيه كاف إنّ: يقول من خبالف مباالة والالباب،  قاعدة

 امسا) الكاف( تكون أن عطية وابن البقاء أبو وأجاز. كَمثَلِ مستقر مثلهم: والتقدير
  :الشاعر قول ونظريه اخلرب، هي

  والفُتلُ الزيت فيه يذْهب كَالطَّعنِ  شطَط ذَوِي ينهى ولَن؟ أَتنتهونَ
  .مطلقًا امسا) الكاف( تكون أن جييز: األخفش مذهب وهذا

                               
 ٥/٣٧٤اللباب يف علوم الكتاب ) ١(



  .عبارات غري صرحية) ب(: الفصل األول  
 

٥٩٧  

 كما فليس بالبيت تنظريه شعر، وأما يف إال ذلك يجِيز فال سيبويه مذهل وأما
))اآلية فاعلة، خبالف لكوا امسا جعلها إىل ضطرن البيت يف قال؛ ألنّ

)١(.  
  .يف موضع واحد وهذا ال بأس به - ٥٧

 واحدا، وقد جمرى غالبا جيريان والتصغري التكسري ؛ فإنّبه بأس ال وهذا((: مثاله
 وحممود، ويسميه أزهر يف، ومحيد زهري: حنو الزوائد حبذف رونيصغ رأيناهم

 مصدر مفرد، وهو اسم أنه: الثالث. التكسري لكالترخيم، فكذ تصغري: النحويون
 نظر؛ من وغريه، وفيه البقاء أبو فعول؛ كالدخول، والقعود، واجللوس، قاله على جاء

حمفوظة،  ألفاظ يف إال للمتعدي يكون لالزم، وال مصدرا يكون الفعول إنّ حيث
 امصدر الفعول جعل متعد، فيضعف - ترى كما -  والنهوك، وزبر اللزوم: حنو
))له

)٢(.  
  .يف موضع واحد حيتاج إىل مساع من العرب - ٥٨

 وغريه، وفيه        البقاء     أبو    فقط؛ ذكره       اجلاللة     لفظ   على   معطوف    أنه  : والثاين((: مثاله
 اخلرب، وإن       يثىن   أن    جيب   مفرد، فكان     على مفرد عطف من جيعل أن إما: نظر؛ ألنه

جوازه،       ادعى     وز، ومن    جي   ال   ذلك   أنّ إال) يفتيانكم: (املتعاطفني، فيقال بني توسط
))جيوز ال هذا ومثل، )وعمرو قائمان زيد: (فيقال، العرب من مساع إىل حيتاج

)٣(.  
  .يف موضع واحد والسماع حجة عليه - ٥٩

 الفاء    دخلت    الشرط     معىن املوصول هذا نمض ملا) يكفرون الذين إن: (قوله((: مثاله
) إنّ(ـ ب املبتدأ نسخ إذا أنه الصحيح، أعين هو وهذا، )فبشرهم: (قوله وهو خربه يف

األخفش،      تأكيدا، وخالف         ازداد       يتغري، بل     مل   املعىن    باق؛ ألنّ   الفاء دخول فجواز
 إنّ ( :  اآلية، وكقوله        كهذه    عليه   حجة والسماع) إنّ(ـ ب نسخه من دخوهلا فمنع

                               
 ١/٣٧٠اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٧/١٣٣اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٦/٥٤٨اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(



  .عبارات غري صرحية) ب(: الفصل األول  
 

٥٩٨  

 )احلريق     عذاب     وهلم    جهنم   عذاب     فلهم   يتوبوا     مل   مث   املؤمنات املؤمنني فتنوا الذين
  :كقوله) لكن(ـ ب نسخ إذا ، وكذلك]١٠ :الربوج[

  يكون فسوف يقضى ما ولكن   لةمال عن فارقتكم ما فواهللا
 فأنّ شيء من غنمتم مناأ اواعلمو(: كقوله - املفتوحة -) أنّ(ـ ب سخن إذا وكذلك

 الفاء امتنعت) كأنّ( و) لعل( و، )ليت(ـ ب سخن إذا اأم، ]٤١: األنفال[، )مخسه هللا
))املعىن لتغري اجلميع؛ عند

)١( .  

  

  

  

  

  

  

  

  

                               
 ٥/١١٣اللباب يف علوم الكتاب ) ١(



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  
  

  ثاينلفصل الا

  :يشتمل على
  األسس اليت قامت عليها اختياراته

 .القراء بالقراَءات القُرآنية والدفاع عنها وعناالعتداد : أوال
  .صحيحةاالعتداد باألحاديث النبوية ال: ثانيا
  .مراعاة القواعد النحوية وما أمجع عليه النحويون :ثالثا
 أو ماالحيتاج إىل تأويل أَولَى مما حيتاج إىل تأويل: رابعا

  .إضمار
  .األصل يف الكالم احلقيقة :خامسا
بظاهر القُرآن واألحاديث مامل يصرف عن األخذ  :سادسا

  .قوي ذَلك صارف
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  الفصل الثاين
  األسس اليت قامت عليها اختياراته

  :قامت اختيارات ابن عادل النحوية على أسس كثرية، أمهها ما يأيت

  .والدفاع عنها وعن القراءالمتواترة، االعتداد بالقراءات القُرآنية : أوال

ة كثرياً وذكر يف أكثر من موضع أا سنة متبعة، مثل                اهتم ابن عادل بالقرءات القرآني     
( :  قَوله  ـ                  ( لكَانَ جائزاً من حيث اللفظ          )  كنتم ( ولو قيلَ يف اآلية الكرمية أخرجتم مراعاة ل

))ألنّ القراَءة سنة متبعةأن يقرأ به  ال يجوز ولكن
)١(.  

  :ومن مظاهر هذَا االعتداد، مايأيت
١- راَءات حىت الشاذ منهااحلرص على ختريج الق:  

اَءات؛ فهو حيرص على                          / إنّ جهد ابن عادل          رالق نأوضح ما يكون عندما يدافع ع
خترجيها على أحسن القواعد النحوية ما أستطاع إىل ذَلك سبيالً ولكنه مع ذَلك يعترض 

سبيل أشد االعتراض على أولئك الذين يكذبون على العرب ويقولوم ما مل يقولوا يف          
( :  ذَلك ويف تفسري كالم اهللا تعالَى عموماً؛ قَال                 )              ا العلْم وترى كثرياً ممن يتعاطَى هذَ

ا أعضلَ       ئ جيتر  لُغة،                     عليه إِذَ ختريج وجه للمشكلِ من كالم اهللا تعالَى على اختراعٍ 
))اأةٌ يستعاذ باهللا منهروهذَا جالعرب ما لَم تعرفه،  ىوإدعاٍء عل

)٢(.  
أيب عبلَة  به، وابن مفعولٌ: )املَيتةَ(و ((: ختريج القراَءة؛ قَالَ أَحيانا /ويسهل على الْمؤلِّف 

 )حرم  ( موصولةً، و     ) ما ( وهو أَنْ تكُونَ       وختريج هذه القراَءة سهل، وما بعدها، )املَيتةُ(رفع ي
، ) حرمه  ( :  ئد حمذوف؛ الستكمال الشروط، تقديره              صلتها، والفاعل ضمري اهللا تعالَى والعا
))خربها) امليتة(و ،)إنَّ(واملوصول وصلته يف حملِّ نصب اسم 

)٣(.  

                               
  ٤٦٤/اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
  ٣/٢٢١اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
  ٣/١٧٠اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
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إِذْ يرى الْمؤلف ولكنه أحياناً جيد صعوبة يف التخريج وخاصة مع القراَءات الشاذة؛  
ريج ذَلك الشذوذ؛ َألنه ال جيد             ضعفاً يف توجيه قراَءة شاذة، ولكنه يراه مناسباً لتخ            

وهو توجيه ضعيف ولكن هو        )  أحتاجوين    : ( إال أنه شبه ذَلك بقوله        (( :  قَالَ  .  غريه  
))لتخريج هذَا الشذوذيصلح 

)١(.  
وقرأ   (( : ويقر الزمخشرِي على ختريج ضعيف لقراَءة شاذة؛ َألنه الجيد غريه؛ قَال

     ليزيدي رسولٍ   ( ا ا منسوقة على قوله                -باجلر    ) ورِي على أشخمالز : وخرجها 
 ) ةملكثرة الفصل بني املتعاطفني،              -  يبشرك بكلمة وبرسول      :  أي   ) بِكَل دعوفيه ب

))ولكن ال يظهر هلَذه القراَءة الشاذة غري هذَا التخريج
)٢(.  

ملا   -رحمه اهللا    - على غري عادته مل يدافع عن قراَءة ابن كثري /إال أن الْمؤلِّف 
: قَالَ. ضعفها أبو علي الفارسي، وذلك بسبب غلبة القاعدة النحوية عليه، واهللا أعلم

وهذَا موضع ينبغي أن ترجح فيه           (( :  وقد ضعف الفارسي قراَءة ابن كثري، فقَالَ                (( 
                     ساَءة ابن كثري؛ ألنّ األمساء املفردة لَيراَءة غري ابن كثري على قرباملستمر فيها أن      ق

))..))تدل على الكثرة
)٣(.  

اَءة أيب           .  بلْ جند الْمؤلِّف مل يعلق على ذَلك الكالم بشيء                رفنراه حيكم على ق
بسكون  )  شجر( قرأ أبو السمال        )  شجر( قوله  ((: السمال بالضعف، بعلة حنوية قَال
) بينهم ( ح أخو السكون، و       ؛ ألنّ الفت     وهي ضعيفة  اجليم هرباً من توايل احلركات             

))هذَا هو الصحيح) شجر(ظرف منصوب بـ
)٤(.  

َءة احلسن بالضعف؛ قَال                           ا رن احلكم على قالتقدير م كومل مينعه ذَل  : ) َءة      ( ا روق
كأنه أجرى     )  خبمسه آالف    ( اء ساكنة يف الوصل، وكَذَلك    ) ثالثه آالف(احلسن 

 يا يف ضعيفةالوصل جمرى الوقف وهمتضايفني تقتضيان االتصال       أل ((
ويشفع   .  ) ٥( 

                               
  ٥/١٥٧اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
  ٥/٢٣٨اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
  ٥/٣٢٧اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
  ٦/٤٦٩اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(
  ٥/٥٢٠اللباب يف علوم الكتاب ) ٥(
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  .له يف تضعيفه بعض هذه القراءات أا شاذة
  :تقدمي القراَءة املتواترة السبعية والسماع على أقيسة النحاة -٢

السماع مرتلة عالية يف نفسه، ويقدمه ويأخذ به دائماً وأعلى مراتب  /حيل ابن عادل 
اَءات القُرآنية                  راملتواترة واألحاديث النبوية الصحيحة مث أشعار                   السماع عنده؛ الق

فحمزة أحد القراء السبعة، والظاهر أنه مل   أَيضا ((: العرب الذين حيتج بشعرهم؛ قَال
وذَلك يوجب القطع         يأت ذه القراَءة من عند نفسه، بل رواها عن رسول اهللا           

))ة عند وجود السماعوال التفات إىل أقيسة النحابصحة هذه اللغة، 
: أَيضا  وقَال . )١(

، قُبل فيه خرب صحيح    ورد   ولَيس يف القُرآن ما يدل على تعيني ذَلك البعض فإن                     (( 
))وإال وجب السكوت عنه

)٢(.  
فأما محله على أقل من العشرة            (( :  رابطاً الترجيح بوجود السماع            ؛  أَيضا  وقَالَ 

اللَّهم إال إن جاءت يف    ألنه لَيس عدداً أَولَى من عدد،  وأزيد من الثالثة فال وجه له،
))تقديرها رواية صحيحة فحينئذ جيب القول ا

)٣(.  
اجلمهور بالسماع            أَيضا  وقَال     باحتجاج  ( :  ؛ معلالً  از          ( جلو حتج اجلمهور على ا ا

  :بالسماع، وهو قول الشاعر
  ينري إِذَا يبتغي حصول األما  أجل املرء يستحث وال يد

عل    على    )  يستحث ( ففا ئد  عا ء   ( ضمري  ملر ـ   )  ا ب ملتصل  جل  ( ا ملنصوب   )  أ ا
ـ  الستغناء عنه، وعود                           ) يستحث ( ب ، واحتج املانعون بأنّ املعمول فضلة، جيوز ا

الضمري عليه يف هذه املسائل تقتضي لزوم ذكره، فيتناىف هذَان السببان، ولذلك أمجع 
ضرب نفسه، وظنها، وهو دليل           :  ، أي   ) زيداً ظن قائماً      ( و )  زيداً ضرب    ( على منع 

غالم  :  ، كالبيت املتقدم ويف الفرق عسر بني             لوال مايرده من السماع   واضح للمانع 
لعلة                                 ا الثاين، مبقتضى  متنع  ألول وا ز ا ، حيث جا برزيداً ض ، وبني  برزيد ض َ

                               
  ٦/١٤٦اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
  ٢/١٨٠اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
  ٢/٢١٢اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
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))املذكورة
)١(.  
( :  بالسماع يف مسألة خالفية          حمتجاً ؛  أَيضا  وقَال     اضي حاالً بالواو      وجميء امل      (

))، ثابت من لسان العربأو بأحدمها أو بدوما) قد(و
)٢(.  

  :تقدمي القراءة على مذهب البصريني -٣
 وطعن  ((: قَال ابن عادل؛ خمالفاً ملذهب البصريني بسبب قراءة، ثبتت لغةً عن العرب

: ال وقَ  .  ) لكم ( يف الم    )  يغفر ( على من روى عن إيب عمرو إدغام الراء من            الزجاج
وقد تقدم حتقيقه، وأنه ال خطأ وال غلط، بل هو لغة . هو خطأ وغلط على أيب عمرو

))كما يقول الزجاج وإن كَانَ البصريون ال يجيزون ذَلكللعرب، نقلها الناس، 
)٣(.  

  :تقدمي القراَءة امع عليها على رأي بعض كبار النحويني -٤
( :  وقَال حمتجاً على أيب حيان، بدون تفصيالت                ا معىن مااعترض به أبو حيان             ( هذَ

األمر وال نظر إىل كوا مهزة     هانإبدال اهلمزة هاًء  )٤(على هؤالء األئمة، وإِذَا ثبت
))استفهام وال غريها

)٥(.  
  :عدم االلتفات إىل الطعن يف القراَءة املتواترة مهما خالفت القاعدة -٥

وال التفات إىل طعن           لعطف على الضمري    فاَألولَى محل هذه القراَءات على ا          ((: قَال
طعن فيهام ن((

)٦(.  
  :استياؤه ممن يرجح قراَءة سبعية على أخرى مثلها ترجيحاً يسقط القراَءة األخرى -٦

على اُألخرى ترجِيحاً يكاد يسقط            القراءتني     وقد رجح كُلُّ فَرِيقٍ إِحدى             (( :  قَال  
اَءات اُألخرى،             رذَ  القرةٌ           وهاتوتهِما ميلْت؛ ألنَّ كضيرم رما         ا غَي كويدلُّ على ذَل ،

                               
    ٦/٤٤اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
    ٦/٤٤اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
    ٥/١٥٧نفسه ) ٣(
  .طريق السماع يعين عن) ٤(
    ٥/٣٠١اللباب يف علوم الكتاب ) ٥(
    ٦/١٤٦اللباب يف علوم الكتاب ) ٦(
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إِذَا اختلَف اِإلعراب يف القُرآن عن                 :  أنه قَال     -تعالَى   رحمه اهللا    -روِي عن ثَعلَب      
اب         ا  رلُ إِعمل أُفَض ،بعةالن                        الس اسِ،  على إعراب يف القُرآن، فإِذَا خرجت إىل كالمِ 

))) اليواقيت: (الزاهد يف )١(عمرنقله أَبو . فصلْت اَألقْوى
)٢(.  

ح مجاعة هذه القراَءة على قراَءة نافع، بأا أبلغ؛ وذَلك                  وقد رج ((: وقَال أيضاً
قبله ذكْر      كل معلِّم عامل، ولَيس كُلُّ عاملٍ معلماً، فالوصف بالتعليم أبلغ، وبأنّ                       أنّ  

  .الربانيني، والرباين يقتضي أن يعلَم، ويعلَّم غريه، ال أن يقتصر بالعلم على نفسه
   هم ورجلَى بأنه       ح بعضواألصل عدم احلذف                      اَألو ،ذْكَر إال مفعول واحدمل ي

فهو   أَيضا  و . والتخفيف مسوغ لذَلك، خبالف التشديد، فإنه ال بد من تقدير مفعول
ـ     ل ر  ( أوفق  دونَ تعلى                         .  ) س مها  ترجيح إحدا ينبغي  ترتان، فال  ا تان متو ء ا لقر ا و
))األخرى

)٣(.  
  :دفاعه عن بعض أئمة القراء وقراءام -٧

، مما حيمد البن عادل أنه دافع يف تفسريه عن أئمة القراء، الذين ال يليق القدح م               
  :وهلذا أمثلة، منها. ألم محلة كتاب اهللا

أكره التأنيث ملا فيه من موافقة     : ضهم على قراَءة العامة فقَالَوقد جترأ بع ((: قَالَ
))دعوى اجلاهلية، ألنّ اجلاهلية زعمت أنّ املالئكة إناث

)٤(.  
وكره قوم قراَءة التأنيث ملوافقة         : ، فقَالَاألخوينوجترأ أبو البقاء على قراَءة  ((: وقَال

املالئكة مجع، وما         والقراَءة غري جيدة؛ ألنّ -بغري تاء  )فناداه(اجلاهلية، ولذَلك قرأ 
التاء يف قوله              اعتلوا لَيس بشيٍء؛ ألنّ           لْمالَئكَةُ  ٱ وإِذْ قَالَت      ( :  اإلمجاع على إثبات 

ميرذَان. ]٤٢: آل عمران[ )ٰيمأيب البقاء وغريه               -القوالن  وه نا    -الصادران مسلَي
))ترتان، فال ينبغي أن ترد إحدامها ألبتةجبيدين؛ ألما قراءتان متوا

)٥(.  
                               

 . والصحيح ما أثبتنا) أبو عمرو(يف الكتاب املطبوع ) ١(
    ١/١٨٥اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
  ٥/٣٥٠اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
  ٥/١٩١اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(
  ٥/١٩١اللباب يف علوم الكتاب ) ٥(
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  :دفاعه عن اِإلمامِ الكبري أيب عمرو - 
( :  وسنضرب مثالً بدفاعه عن أيب عمرو، قَال               متعلّق   ) إِلَٰى بارِئكُم     ( :  قوله   (

وروي عن أيب عمرو ثالثة     . ، واملشهور كسر اهلمزة؛ ألا حركة إعراب)توبوا(بـ
  :أوجه أخر

وهو اإلتيان حبركة خفية، والسكون احملض، وهذه قد طعن فيها                         :  س االختالَ   
إمنا اختلس : سيبويهوقَال . مجاعة من النحاة، ونسبوا راويها إىل الغلَط على أيب عمرو

التسكني مع توالي        ال يجوز   :  وقَالَ املربد      .  أبو عمرو فظنه الراوي سكَّن ومل يضبط   
وهذه جرأة    . اإلعراب يف كالم وال شعرِ، وقراَءة أيب عمرو حلناحلركات يف حرف 

السكُونَ يف حركات اإلعراب قد ورد يف                  من املربد، وجهل بأشعار العرب، فإنّ               
  :الشعر كثرياً؛ منه قول امرء القيس

 رغَي برأَش مواهللامثاً إِ  مستحقبفَالْي نلِ ماغالَ وو  
( :  ، إىل أن قال       ) ب أَشر ( فَسكَّن   اَءة أيب عمرو صحيحةٌ         ( رأن اهلمزة         وق كوذَل ،
عليها جبميع أنواع التخفيف، فاستثقلت عليها احلركة              ئ، ولذَلك اجتزحرف ثقيلٌ

اَءة محزة                     راَءة تشبه ق رالق هذرت وهفقد-      اللَّه  همحالَى     -رعيف قوله ت  : )   كْرمو
هنا  -والذي حسنه  وصالً، والكالم عليهم)  سيئال( إنه سكن مهزة ف )والَ لسيىِءٱ

ٌء مكسورةٌ، والراء حرف تكرير،                            - تواىل ثالث      فكأنه  أنّ قبل كسرة اهلمزة را
. يف االعتذَار عن أيب عمرو            بسيبويه  وليت املربد اقتدى         كسرات فحسن التسكني،   

                  الت دائرة على  ية أيب عمرو  لك     ومجيع روا دغم املثلني، واملتقاربني،          ب خفيف، وذَ
 )يأْمركُم   ( و ،  ] ١٦٠:  آل عمران     [   ) ينصركُم  ( :  ويسهل الـهمزة، ويسكن حنو         

على تفصيل معروف عند القُراء، ، ]٥٣: األنعام[ )لشاكرِينٱبِأَعلَم بِ(و، ]٦٧: البقرة[
، كَانه مل يعتد باحلركة املقدرة، وبعضهم                وروي عنه إبدالُ هذه اهلمزة الساكنة ياًء

))قراءات أليب عمرو بعينكر ذَلك عنه، فهذه أر
)١(.  

ألن قياس    :  وقد طعن قوم على القراَءة ونسبوا راويها إىل الغلط قَالَوا                           ((: وقَال
                               

  ٨١ – ٢/٨٠اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
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أم سكنوا   ختفيفها إمنا هو تسهِيلُها بين بين وبه قرأ ابن عامر وصاحباه فظن الراوي 
نيث وما قبلـها واجب الفتح إال                        أَيضا  وضعفها   التأ نه يلزم سكون ما قبل تاء  بأ

هي غري قياسية يعنون أا لَيست على قياس ختفيفها        : األلف وأما قراَءة اإلبدال فقيلَ
مرو وقد قَالَ أبو ع       إال أن هذَا مردود بأا لغة احلجاز ثابتة فال يلتفت ملن طعن،                         

أنا ال أمهزها ألين ال أعرف هلا اشتقاقاً، فإن كَانت مما ال يهمز فقد                          :  ) ١( وكفى به   
احتطت وإن كَانت مز فقد جيوز يل ترك اهلمز فيما يهمز، وهذَا الذي ذكره أبو                     

) عمرو أحسن ما يقَالَ يف هذَا ونظائره               (
، ) ٣( قتادة   :  ودافع كذلك عن األئمة          .  ) ٢( 

  .)٥(، وابن عامر)٤(ونافع
  .القُرآن الكرمي على أفصح الوجوه املمكنة والبعد عن التكلف محل -٨

  :عدم محله على وجه ضعيف؛ أومتكلف
الْمؤلِّف       : مشرياً إىل عدم محل القرآن على وجه ضعيف                –رحمه اهللا      -قَالَ 

 وهو    -  ظهرمها  أ :  قوالن     املوصول     هذا    حمل   يف   ) فأما الذين كفروا    (: قوله تعالَى((
 منصوب   أنه  :  الثاين   .  بعدها    وما    الفاء     االبتداء، واخلرب           على   مرفوع     أنه  :  - هراألظ
ضمريه،    يف   عمل   قد   بعده    الفعل  إذ، االشتغال باب من املسألة أن مقدر، على بفعل
ال يليها إال املبتدأ وإِذَا مل يلها إال املبتدأ امتنع محل                       )  ما ( ألنّ   ضعيف؛    وجه    وهذا   

وهذَا   . .  .  بأنه يضمر الفعل     :  ومن جوز ذَلك قَال        االسم بعدها على إضمار فعل،   
      ز وجي ال  وجه                 ينبغي أن  رتكاب  ا  عليه م إ حلاجة  ا اً  لعدم  فصح     ضعيف جد يف أ

))الكالم
)٦(.  

                               
بناء على ذلك التعليل         إن صح عنه ذلك فأرى أنه تعليل حنوي لقراءة ثابتة، ال أنه اخترع ذلك أو أتى به من نفسه         ) ١(

  .املذكور، حاشاه
   ١٦/٣٢اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
  ٢/٨٢اللباب يف علوم الكتاب) ٣(
  ٢/١٢٧اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(
   ٢/٤٢٧اللباب يف علوم الكتاب ) ٥(
  ٥/٢٧٢اللباب يف علوم الكتاب ) ٦(
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: حمذراً من ارتكاب تكلف وإذا كان ال بد فبوجه ينتظم به الكالم - وقَالَ أيضاً
املتقدمة،  التكلُّفاتأراح نفسه من تلْك يف اآلية إضمار آخر، و: قَالَ بعض العلماِء ((

النبيني لتبلِّغن الناس ما آتيتكم من كتاب                      :  تقدير اآلية     :  فقَال   وإذ أخذ اُهللا ميثاق 
الم القسم إمنا تقع على          لداللة الكالم عليه؛ ألنّ           ) لتبلغن ( وحكمة إال أنه حذف         

ثُم (: از حذفه اختصاراً، مث قَال بعدهالفعل، فلما دلَّت هذه الالم على هذَا الفعل ج
      كُمعا ملِّم قدصولٌ مسر آَءكُمج (   حممد  وهو     )      هنرنصلَتو بِه ننمؤوعلى    ) لَت

لنظم          ا لتقدير يستقيم  ا ا  ىل تكلُّف       ،  هذَ حيتاج إ ام               وال  لتز ا  نبد م ال  كَانَ  ا  ذَ ، وإِ
))أَولَىه الكالم نظماً جلياً اإلضمار، فهذَا اإلضمار الذي ينتظم ب

)١(.  
  :ما نص على أنه ضرورة جتنبه -٩

إِذَا قصد به      :  يعين .  )) ثالثة أنفس  : كما تقول ((: قَالَ الزمخشرِي ((: قَالَ رحمه اهللا
  :الذُّكُور؛ كقوله

دثَالَثُ ذوفُسٍ وثَالَثةُ أَن       . . . . . . . . . . . . .  
ة       لنحا ا لذين                          نص ولكن  ر ا لكفا يعود على ا لَى أن  نه ضرورةٌ، فاَألو أ ا على  و

))..))كما قَالَ ابن عطية اختصتهم اآلية؛ 
)٢(.  

      همحرِي ختريج آيات من القرآن على ما نص                       اهللا  وقَالَ رشخممنكراً على الز
( :  على أنه ضرورة       يخص بالضرورة، كما نص عليه بعضهم،                     ( ا ينبغي أن  وهذَ

رِي والزشخآنموخيرج عليه بعض أي القُر ،كجييز ذَل((
)٣(.  

  :القول الرديء املنكر الذي الينبغي للكالم البشري فَكَيف بكتاب اهللا جتنبه  - ١٠
والفاعل : وقوله ((: للمنكر يف عدم إنكاره على ابن عطيةغاضباً  -رحمه اهللا  -قَال 

ل يرى  ئ اعلِ، فيحتمل أَنْ يكُونَ هذَا القا           فإن الكويف جييز تقدمي الفَ        ) ممنوع(ال يقدم 
 ،كذَل                     فذَا قول رديء منكر ال ينبغي أن جيوز مثله يف الكالم، فَكَيأن ه وال شك

                               
 ٥/٣٦٢اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
  ٢/٥٠اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
  ٢/٢٨٨اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
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والعجب من ابن عطيةَ كَيف يورد هذه األشياء حاكياً               فالشيخ معذور، ! يف القُرآن
))؟ هلا ومل يعقِّبها بنكري

)١(.  
 به   يستحق   ال   الكفر    ألنّ    (( :  قوله   أما  ((: -حمه اهللا منتقداً أبا البقاء ر -و قَال 

 وأيضاً   .  بالكفر    مستحقَّان    النار     إىل    واملصري     القليل  التمتع مبسلّم، بل فليس )) التمتع
 هو   ما   عليه   عطف   قد   بالكفر؛ ولكن       مستحقّاً   ليس   أنه    سلّمنا  وإن     التمتع    فإنّ  

 فقد   وأيضاً   .  خرباً    مجيعاً   يقعا   أن    ذلك    النار، فناسب       ىل إ   املصري    وهو  ،  به   مستحق 
بالشرط،      مستحق   إالَّ    اجلزاء      شرطية، وهل      تكون    أن    فيها جوز كالمه؛ ألنه ناقض

وأما جتويزه زيادة الفاء، وحذف اخلرب، أو                      .  به املشبه اخلرب عليه؟ فكذلك ومترتب
))فأوجه بعيدة ال حاجة إليهاجواب الشرط 

)٢(.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                               
  ٢/٢٥٥اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٢/٤٧٤اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
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  .صحيحةاالعتداد باألحاديث النبوية ال: ثانيا

  :ويتجلى هذا االعتداد يف األمور اآلتية  
 ن االستشهاد باحلديثموقفه م:  

من أبرز ما يلحظه املتصفح هلَذَا التفسري اجلليل،       لسنة الرسول  /إنّ احترام الْمؤلِّف 
ثب                      ا  امه النحاة تلمس ختريج للحديث إِذَ تت صحته وأال يطرح بسبب       ويتجلى ذَلك بإلز

القاعدة النحوية، مثلما حاول أن يتلمس هو تفسرياً يليق باحلديث الشريف، كاحلديث                               
، قَالَ ))والذي نفسي بيده ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتابوا  ((: الصحيح

تحالة النهِي    ال تدخلون، وال تؤمنون؛ الس             -  يريد    (( :  -معلقاً على هذَا احلديث       -
))معىن

)١(.  
  :مث ساق بعض الشواهد الشعرية املشاة مثل قول الشاعر

  وجهك بالعنرب و املسك الذكي  أبيت أسري و تبييت تدلكي 
  .يريد تبيتني وتدلكني
  :ومثله قول أيب طالب

  ستحلبوها القحاً غري باهل  فإن يك قوم سرهم ما صنعتم
لم  ( :  ث، وكَذَلك لقراَءة عبيد بن عمري           ، وقد علل هلَذَا احلدي         ستحلبوا : يريد

فإن ثبتت هذه القراَءة ((: حبذف النون من الفعلني، قَالَ) تلبسوا احلق بالباطل وتكتموا
)) و البد فلتكن مما حذف فيه نون الرفع ختفيفا؛ حيث ال مقتضى حلذفها                    

فعلل  .  ) ٢( 
اَءة بعضهم              راَءة ولقرالق هبتشديد    ] ٤٨:  القصص  [   ) ساحران تظَّاهرا      قَالَوا    ( :  هلَذ ،

تتظاهران، فأدغم الثاين يف الظاء، وللحديث السابق حبذف النون                            :  الظاء، األصل      
ختفيفاً؛ ولو كَانَ ممن ال يرى االستشهاد باحلديث لألسباب اليت ذكروها واليت أمهها  

هذَا مدخالً      إجازم رواية احلديث باملعىن وأنّ أغلب رواته من األعاجم؛ لكَانَ                               
  .مناسباً للكالم فيه وحجة قويةً للمانعني؛ ولكنه لَيس منهم

                               
 ٥/٣١٥اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٥/٣١٥اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
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 ن احلديث واحتجاجه به، إِذَا صح عندهدفاعه ع .:  

 À   Á   ¿   ¾   (   8 يف قوله   )  النبيني  ( قال ابن عادل عند إعرابه         

Â  Ã Ä Å Æ È Ç É  Ê      Ë   Ì   Í ( ]   ٦١:  البقرة [ :
 يف  اهلمز    على   املدين     ونافع   منها،     تصرف    االنبوة، وم        يف   اهلمزة     ترك  على والقراءة((

 بيوت(، ]٥٠: األحزاب[ )أراد إن للنيب(: األحزاب سورة يف: موضعني إال اجلميع
 وما  .  وسيأيت    كاجلماعة     الوصل    يف   عنه يحك قالون ، فإنّ]٥٣: األحزاب[ )إال النيب
 منبئ: أي، علفا: مبعىن، فعيل، اخلرب، فالنيب وهو )النبأ( من مشتقاً جعله فإنه مهز من
 بأوامره      اهللا    من   منبأ   أنه  :  مفعول، أي     :  مبعىن   يكون    أن    برسالته، وجيوز        اهللا    عن 

 بن   العباس     قال  ،  وظرفاء      ظريف ك   ) نبآء  (   على   جبمعه   ذلك    على ونواهيه، واستدلوا
  :مرداس

  هداكا اإلله هدى كل باحلق  مرسل إنك النبآء خامت يا
))) النبأ(  من كونه على يدل اهلمزتني فظهور

)١(.  
 األعظم اجلمهور((: عبيدة أبو قالوضعف كثري من النحويني قراءة نافع املدين، ف

 مع   العرب     أكثر    واألنبياء، وكذلك           النيب    من   اهلمز    إسقاط    على   والعوام       القراء      من 
: فقال، فهمز ) اهللا نيبء يا: ( فقال  النيب إىل جاء رجالً أنّ رويناه، فذكر حديث

وضعف أبو علي الفارسي هذه   ". يهمز اهللا، ومل نيب ولكين فهمز)  اهللا بنيبء لست( 
، وبريئة نبيئا، حيققون التحقيق أهل من قوماً أنّ بلغنا((: القراءة بناًء على كالم سيبويه

 اإلمام     هذا    قراءة      به   ترد    أن    ينبغي   ال   وذا     ((: وقال ابن عادل. )) رديء وهو: قال
) ضعفوه   فقد   احلديث     الكبري، أما      ولكن هذَا     (( :  فقَالَ  استدرك بعد ذلك         ولكنه  .  )

هو صحيح على شرط الشيخني،      :  وقَالَ  ) املستدرك ( احلديث قد ذكره احلاكم يف 
يكون جواباً عن قراَءة نافع،  كَانَ كَذَلك فليلتمس للحديث ختريج فإِذَا، ومل خيرجاه
)) ئدةطْعي ال يعارض بالظين، وإمنا يذكر زيادة فاقعلى أنّ الَ

فابن عادل هنا يعد       . )٢(

                               
  ٢/١٢٨اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
  ٢/١٢٨اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
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 ((:  القرآن الكرمي قطعياً، واحلديث الصحيح ظين، فال حيكم القطعي بالظين، مث قال              
: كذا، أي       أرض    إىل كذا أرض من نبأت: حكى زيد أبا أنّ: احلديث عن واجلواب
 من   أخرجه     الذي     اهللا طَرِيد يا يوهم باهلمز)  اهللا نيبء يا: ( فقوله إليها منها خرجت

 ريونظ  .  بالقراءة       يتعلّق   لسبب   ذكرنا، ال       ما   إليهامه     ذلك    عن   غريه، فَنهاه   إىل بلده
اعنا   ( :  قوهلم    عن   املؤمنني     يه   ذلك   بذلك    اليهود     وجدت     ملا ،  ] ١٠٤:  البقرة   [   ) ر 
 تحري   على   والسالم      الصالة  عليه منه حضا يكون لغتهم، أو يف به السب إىل طريقاً
))وغريه القرآن يف اللغات أفصح

)١(.  
  :أمثلة من استشهاداته باحلديث

 قال   (( :  آية من القرآن           K] ١:  الفاحتة   [ ) $   #   "       !   ( قال، حول اخلالف يف عد 
 هذه   يف   الوقوع      عن   -اهللا  رمحهم- وأصحابه حنيفة أبو تورع: -اهللا رمحهم- احلنفية بعض

 عظيم، فاَألولَى        أمر    من القرآن       لَيست   من القرآن، أو          التسمية    أن    يف   اخلوض املسألة؛ ألنّ
  .عنه السكوت

  :من الفاحتة التسمية إن: قال من حجة 
 اهللا رضي - سلمة أم عن ملَيكة أيب ابن عن جريج ابن عن مسلم عن الشافعي روى 

 اهللا   بِسمِ   فعد ،  الكتاب     فاحتة    وسلم   عليه   اهللا    صلى  اهللا    رسول    قرأ    (( :  قالت    أا    -  عنها 
 الدينِ يومِ مالك، آية الرحيمِ الرحمنِ، آية العالَمني رب للَّه واحلَمد منها آية الرحيم الرحمنِ

 علَيهِم   أَنعمت    الَّذين     صراطَ  ،  آية    املُستقيم    السراطَ  نااهد، آية نستعني وإياك نعبد إياك، آية
ا   ،  ))   آية    الضالِّني     وال    علَيهِم   املَغضوبِ     غَيرِ   تفسريه   يف   الثعليب    وروى    .  صريح   نص   وهذَ

 بآية   أُخبِرك أال : ((وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال أبيه عن بريدة أيب عن بإسناده
 بأي :  قال  ،  بلى :  فقلت ؟  ي غري   -السالم  عليهما - داود بن سلَيمانَ بعد أَحد على ترتل مل

 وهذَا)) هي هي: قال الرحيم الرمحن اهللا بسم: قلت؟ الصالة افتتحت إذا القرآن يفْتتح شيء
 عن   أبيه    عن   محمد   بن   جعفر   عن   بإسناده     الثَّعليب    وروى . من القرآن التسمية أنَّ على يدل
 تقُول كَيف: له قال - والسالم الصالة عليه - النيب أنّ عنهما اهللا رضي - اهللا عبد بن جابر

                               
  ٢/١٢٨اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
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. Z $   #   "       ! ]: قل: العاملني، قال رب هللا احلمد: أقول: قال؟ الصالة إىل قُمت إذا
 تبارك    قوله   يف - عنهما اهللا رضي - عباس ابن عن جبيرٍ بن سعيد عن بإسناده أيضاً وروى
 فقيلَ ،  الكتاب     فاحتة: قال، ]٨٧: احلجر[ )العظيم والقرآن املثاين من سبعاً آتيناك (: وتعالَى

 كنت: فقال  هريرة أيب عن وبإسناده. Z $ # "     ! ]: السابعة؟ فقال للنابغة، أين
 عيصلّي،    رجل    دخل    أصحابه، إِذْ       حيدث    املسجد، والنيب        يف   وسلم   عليه   اهللا    صلى  النيب    م

 وسلم   عليه   اهللا    صلى  النيب    العاملني، فسمع       رب    هللا   احلمد  :  قال    وتعوذ، مث       الصالة     فافتتح  
 بسم   أنّ    علمت   الصالة، أما   نفِْسك على رجل، قَطَعت يا «:  اهللا رسول له ذَلك، فقال

 فقد   منها   أيةً    ترك    منها، ومن      آيةً    ترك  تركها فقد تركها من احلَمد؟ من الرحيم الرمحن اهللا
 اهللا   رضي  - اهللا عبيد بن طَلْحةَ عن هبإسناد روىو. بِها إال صالَةَ ال ه، فإنهصالت عليه قطع

 من   آية    ترك    ، فقد  Z   $  # "     ! ] ترك من : اهللا رسول قال: قال - عنهما تعالَى
))تعالَى اهللا كتاب

)١(.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                               
 ١/٢٤٥اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
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  .يينالنحوي جمهور وما أجمع عليه مراعاة القواعد النحوية: ثالثاً

  :ومن مظاهر ذلك ما يأيت
  :التزام لغة العرب ألنّ القُرآن الكرمي نزل بلسان عريب مبني

يفترض ابن عادل يف البداية أنّ كل ما كان حسناً يف اللغة العربية نزل به القرآن،                                  
 فإن .  ) الشمس    غربت  إنْ(: تقول ، فالوجزاًء شرطاً: فعلني جيزم شرط حرف )إنْ( ((: قال
 يعلم   تعاىل    الكفار، واهللا         مع   خطاب    ، وهذا    ) ريب    يف   كنتم   وإن : (هاهنا قال فكيف: قيل
م    ويقرون      يعلمون    ريب، وهم       يف  مأفاجلواب    .  حسن   فالتعليق    ذلك    ريب، ومع       يف   أ :

 خصائص    على   مبنية   العربية     األوضاع      العربية، بل       األوضاع    يف تدخل ال اإلهلية اخلصائص
 العرب    لغة   يف   كان    ما   فكل منواهلم،       العرب، وعلى        بلغة   آن  القر    أنزل   ،  تعاىل    اخللق، واهللا      

، القرآن      يف   يرتل    مل   العرب     لسان    يف   نسخا   كان    وما  ،  الوجه     ذلك    على القرآن نزل حسنا
 من   كان    تعليقه، سواء      الناس، حسن       بني   فيه   مشكوكاً العادة يف جاء ما كل أنّ ذا فثبت
 حسن   ال، وكذلك       أم    املتكلم  أو للسامع امعلوم كان غريه، وسواء قل من أو تعاىل اهللا قبل
 يف  زيد    حصول    الدار؛ ألن         يف   زيدا     أن    علمت   أنك   فأكرمه، مع الدار يف زيد كان إن: قوله

 أم   وقوعه، وهي        احملتمل    يف   إال    يكون    فيه، وال      مشكوكا    العادة      يف   يكون    أن    الدار، شأنه      
  :ا؛ قالمع واجلزاء الشرط حيذف ، وقدكثرياً جمزومها حيذف الباب؛ فلذلك

  وإنْ: قالت معدماً فقرياً كان   وإنْ سلمى يا العم بنات قالت
))تزوجته فقرياً كان وإن: أي

)١(.  
 | } s t u v w x zy ( 8من قوله ) سنة(عند تفسريه  ابن عادلوقال 

} ~ ¡ � ¢ £ ¤ ¥ ¦   § ©̈ ª « ¬ ® ̄ ° ²± ³ ́ µ ¶ ¸ 

º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À  Á  ÃÂ Ä Å         Æ ÈÇ É   Ê   ÌË Í 

Î Ï  ( ]٢٥٥: البقرة[:  
 )) الرقاع بن عدي الفتور؛ قال من النوم يتقدم ما النعاس، وهو: نةوالس:  

  بنائم وليس سنة عينه يف    فرنقت النعاس أقصده وسنان
                               

  ١/٤٣١اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
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 من   سعة( :  قوله  عند احلذف علة تقدم ، وقددع، يدعو: ؛ مثلنِسي نسو مصدر وهي
 ال: ( تعاىل    النوم، فقوله       مقدمة    عن   عبارة     السنة    كانت  إذا: قيل فإن. ]٢٤٧: البقرة[ )املال

: فاجلواب  . تكرارا النوم ذكر األوىل، فيكون بطريق نوم يأخذه ال أنه على يدل )سنة تأخذه
  .التكميل باب من هذا وقيل. نوم يأخذه أن عن سنة، فضال تأخذه ال: اآلية تقدير
 السيف    جرد    رمبا    إنه    يعقل؛ حىت     ال   وهو    النوم     من   يقوم    الذي   :  الوسنان     ((: زيد ابن وقال
) أهله     على  : املفضل    ، وقال    ذلك    العرب     لغة   من   يفهم   ال   بشيء، ألنه       ليس   القول     وهذا   ،  )

))..))القلب يف العينني، والنوم يف الرأس، والنعاس يف ثقل: السنة((
)١(.  

( :  وقَالَ    ا أعين     ( ف عند أهل     غري معرو   إطالق الرؤية على املقابلة واملواجهة،                   :  وهذَ
))اللسان

)٢(.  
  .عدم اخلروج عن األصول املقررة يف علم النحو 

يزاً                                 تعز يسوقها  ليت  ا ية  لنحو ا عد  ا لقو ا  نلكبري م ا لعدد  ا  كل ذَ جلياً يف  ا  يظهر هذَ و
: لسببني الختياراته؛ ونلحظ يف أسلوب ذكر هذه القواعد غمزاً ولوماً؛ للذين وجهت هلم                     

لقاعدة و           ا ما لوضوح  لنحوي                        إ ا ؛ أو ألنّ  ة حيت غدت قوية متينة النحا رها بني  ا استقر
ن ينتسب إليهم؛ وقد كَانَ ابن عادل من املهتمني                 لف مذهبه؛ أو مذهب م  املخاطب قد خا

بذكر املذاهب النحوية؛ وكم ذكر أن ذاك النحوي أو اللغوي قد خرج عن مذهبه الذي                                 
  :كَانَ يسري عليه؛ من ذلك

بالرفع،  )غري(: وعاصم ومحزة عمرو وأبو كثري ابن قرأ )الضرر أويل غري( لهقوو ((: قال
  :وجهني على والرفع. باجلر: بالنصب، واألعمش: والباقون
 معه   نفي، والبدل   الكالم أظهر؛ ألنّ هذا كان وإمنا )القاعدون( من البدل على أنه: أظهرمها
  .النحو علم يف قرر ملاأرجح؛ 

                               
، ٧/٨٢، ٥/٦١٠، ٥/٥٩٤، ٤/٢٧٦، ٢/٢٩٨، ٢/١٩٩، ١/٤٣٩:، وينظـر ٤/٣١٧اللباب يف علوم الكتـاب  ) ١(

٢٠/٥٨، ١٩/٤٦٢، ١٢/٣٤٤، ١٢/٢٧٩، ١١/٥٧، ١٠/١٨٤، ٩/٥٤٧، ٣٠٠/ ٨، ٧/١٧٠. 
ــاب ) ٢( ــوم الكت ــاب يف عل ــر ٥/٥٦٦اللب ، ٥/١٥١، ٤/٤٠١، ٤/٢٨٣، ٣/٥٢٢، ٢/٢٤٨، ٢/١٤٨: ، وينظ

٥/٣٢٥، ٥/١٨١، ٥/١٥٤. 
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 تتعرف   ال   ) غري (   ذلك؛ ألنّ       تأويل   من بد ، وال)القاعدون(ـل الصفة على رفع أنه: والثاين
 ملا   القاعدين      بأنّ    إما  :  ، وتأويلهوتنكرياً تعريفا واملنعوت النعت اختالف جيوز باإلضافة، وال

 بأنّ  توصف، وإما كما فوصفوا النكرة اجلنس، أشبهوا م أريد بأعيام، بل ناساً يكونوا مل
) عليهم املغضوب غري( إعراب يف تقدم كما ضدين، وهذا بني وقعت إذا تتعرف قد )غري(
)) املقررة األصول عن خروج كله وهذااألوجه،  أحد يف، ]٧: الفاحتة[

)١(.  
 كالضارب     صفة  هو   له، بل    لقب   باسم   ليس   ) املسيح  (   أنّ    بعضهم   زعم    وقد    (( :  وقَال 

) عيسى ( ـل   صفة  ) املسيح  (   وتأخري؛ إذ        تقدمي    الكالم     ففي   هذا    وعلى  :  والظريف، قال       
: يعين لكنه - املوصوف على الصفة تقدمي: أعين جيوز ال وهذا. املسيح عيسى امسه: والتقدير

 العامل     على   مبيناً   جعلوه    األصل    يف   صفة  هو   ما   قدمت    إذا     األصل، والعرب   يف له صفة أنه
  :قوله األل، حنو يف صفته من بدال املوصوف قبله، وجعلوا

  . . . . . . . . . .. .      حيدرا عمرا العمر وبالطويل
))حاال الصفة النكرات، فينصبون يف املعارف، وأما يف الطويل، هذا وبالعمر: األصل

)٢(.  

  :اعتراضه على إخراج اللفظ عن مدلوله اللغوي

 ¡  �   ~   {   |   }   (   8 يف قوله  ) بعض(قَال الْمؤلِّف عند إعرابه 

¢ £   ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª « ¬  ® ̄ °   ( ]آل عمران :
٥٠[  
 إا: عبيدة أبو قال. األصل يف مدلوله )بعض(ـب املراد )عليكم حرم الذي بعض(: قوله ((: 
  .كل: مبعىن - هنا -

  محامها النفوس بعض يعتلق أو  أرضها مل إذا أمكنة تراك

                               
 ٦/٥٨١اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
ــوم ال) ٢( ــاب يف عل ــاب اللب ــر٥/٢٢٦كت ، ٥/٦٠٩، ٤٥٣/ ٥، ٣٥٧/ ٥، ٥/٣٣٧، ٥/٣٢٨، ٥/٥٢: ، وينظ

٢/٤١٩،٢/٤٣٨.  
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الزنا، والسرقة،           هلم   حيل   أن    يلزم    كان    بأنه    عليه   الناس     يرد    وقد  .  النفوس     كل   يعين 
 ألحل عليكم حرم الذي كل لكم وألحل: املعىن كان ، فلوعليهم حمرمة كانت والقتل؛ ألا

  :اآلخر بقول )كل( مبعىن )بعضاً( أنّ على بعضهم واستدل. كله ذلك هلم
  بعض من أهون الشر بعض حنانيك    بعضنا فاستبق أفنيت منذر أبا

  :الشاعر بقول خرونآ واستدل. شر كل من أهون: أي
  خلال بعضها يف ترى وخالشي دون   دبرها األحداث إذا األمور إنّ

 إذ؛ معناه صحة إمكان مع مدلوله عن اللفظ إخراج إىل حاجة والخلال،  كلها يف: أي
 بعضه   الشر    واضح؛ فإنّ       اآلخر     البيت    يف   والتبعيض     هو   نفسه   ) النفوس  بعض(ـب لبيد مراد
 قد   ، بل  خلالً   كان    األحداث       دبره     أمر كل ليس كله، وكذلك من ال آخر بعض من أهون
))الشيخ تدبري من خرياًً بريهتد يأيت

)١(.  
 فيه   نقل   ما   غريب    ومن  (( :  ويعترض أحياناً على من خيرج عن اللغة والنحو معاً، قال                    

: الغائب، قالوا         عن   كناية هي اليت )اهلاء( فيه األصل أنّ - أيضا - )اهللا -يعين لفظ اجلاللة(
 إذ، امللك الم فيه زيدت ، مثبالضمري إليه فأشاروا؛ عقوهلم نظر يف موجوداً أثبتوه أم وذلك

 تعظيما ؛  والالم      األلف     فيه   زيد    ، مث  ) له(   اللفظ    فصار  ،  ومالكها  األشياء خالق أنه علموا قد
))املتصوفة بعض كالم يشبه النحويني، وإمنا اللغة، وال أهل كالم يشبه ال ، وهذاوتفخيماً

)٢(.  
  :اعتراضه على القول بالتقدمي و التأخري من دون حاجة

رافعك إيلَّ     :  يف الكالم تقدمياً وتأخرياً، واألصلُ                أنّ  :  الثاين    (( :  ابن عادل     لَ  قَا 
واو للجمع، فال فرق بني التقدميِ         لومتوفيك؛ َألنه رفع إىل السماء، مث يتوىف بعد ذَلك، وا

مما   إقرار كل واحد يف مكَانه            وال حاجة إىل ذَلك مع إمكَان            .  والتأخريِ قَالَه أبو البقاء           
له والبقاء محل التويف على املوت، وذَلك إمنا هو بعد رفْعه، ونز ا، إال أن أبتقدم من املعىن

ه بِشريعة حممد صلى اهللا عليه وسلم كما ثبت يف احلديثكمإىل األرض وح((
)٣(.  

                               
  ٥/٢٥٣اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
  ١/١٤٣اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
  ٥/٢٦٥اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
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ك٢١٤: البقرة[ ) ¿ ¾ ½ (والظاهر أنَّ مجلة  ((: وقَال كَذَل[ ،    مقول املُؤ نم ،ننِي
لبقرة   [      )   Á   Â    Ã   Ä   Å   ( :  ومجلة   من قول الرسول، فنسب القول إىل             ،  ] ٢١٤:  ا

يف  وهذَا أَولَى من قول من زعم أنّ. اجلميع؛ إمجاالً، وداللة احلال مبينة للتفضيل املذكور
فيقول   ؟ ) متى نصر اللَّه     : (  يقول الذين آمنوا         ىحت :  ، والتقدير     الكالم تقدمياً وتأخرياً         

))، وقدم املؤمنون؛ لتقدمهم يف الزمانملكانتهدم الرسول؛ فقُ )أَالَ إِنَّ(الرسول 
)١(.  

يف الكالم  ، زعم أبو علي وغريه أنّ]٢٨: النمل[  ) f g h (: قوله ((: أَيضاوقَالَ 
املعىن    وال حاجة إىل هذَا، ألنّ           .  ذَا يرجعون، مث تول عنهممبافانظر : األصل تقدمياً، وأنّ

))ذَا يكونماقف قريباً منهم لتنظر : بدونه صحيح، أي
)٢(.  

  :ولَكننا جند أنه يوجب القول به ملا اقتضت الصناعة النحوية واملعىن ذَلك، قَال
 وهي يف نية التأخري عن        ،  أَيضا  اهلمزة لإلنكار       ،  ] ٤٤:  البقرة   [   ) ~   {   ( :  قوله  (( 

 )"   !   ( :  حنو  ) مث ( و  ) الواو    ( على   أَيضا دم الفاء؛ ألا حرف عطف، وكذا تتق

، ما عدا ذَلك من حروف  والنية ا التأخري، ]٥١: يونس[ ) À Á Â ¿ (، ]٧٧: البقرة[
  .هذَا مذهب اجلُمهور) ما قام زيد بل أقعد؟ : (العطف فال تتقدم عليه، تقول

لتأخري   اهلمزة يف موضعها غري منوِي           وزعم الزمخشرِي أنّ          ء   ( ، ويقدر قبل      ا ا  )الفا
أتغفلون فال تعقلون،       :  فعالً حمذوفاً، فاعطف عليه ما بعده فيقدر هنا               ) مث ( و  ) الواو    ( و 

ا األصل ووافق             ؟  أعموا فَلَم يروا       :  أي  ،  ] ٩:  سبأ[   )   4   3   ( وكذا     وقد خالف هذَ
))اجلمهور يف مواضع 

)٣(.  
للتوبيخ   ،  اهلمزة هنا    ،  ] ٨٧:  البقرة   [   )   »   ª   ©   ( :  قوله  ((: وقَال كَذَلك

واعتنِي حبرف االستفهام        والتقريع، والفاء للعطف عطَفَت هذه اجلملة على ماقَبلَها،                     
الزمخشرِي يقدر بني اهلمزة حرف العطف مجلةً ليعطف      ، وتقدم حتقيق ذَلك، وأنّفَقَدم

 كأنه  لها من غري حذف شيء      عليها، وهذه اجلملة جيوز أَنْ تكُونَ معطوفة على ما قب                   

                               
  ٣/٥١٥اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
  ١٥/١٥١اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
   ٢/٢٨لكتاب  اللباب يف علوم ا) ٣(
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))ولقد آتينا يا بين إسرائيل أنبيائكم ما آتيناهم فكلما جاءكم رسول: قَالَ
)١(.  

مذهب    تقدم أنّ    ،  ] ٧٧:  البقرة   [   )   $   #   "   !   ( :  قوله  (( :  وقَال يف موضع آخر   
ت عنها، لقوة مهزة       ر؛ ألا عاطفة، وإمنا أخ           النية بالواو التقدمي على اهلمزة      اجلمهور أنّ
))للنفي )ال(و مذهب الزمخشرِي تقدير فعل بعد اهلمزة وأنّاالستفهام، 

)٢(.  
  :خالل بهاهتمامه الكبري باملصطلح و اعتراضه على اإل

كومن مظاهر ذَل:  
  :اعتراضه على عدم االلتزام باملصطلح أو اختراع مصطلح إزاء مصطلح موجود

بِمثَابة اَألولَى، لو مل          ذَاة واالزدواجِ      ام املُحالهي : وقَالَ ابن عطية ((: قَال الْمؤلِّف
تقول         َألولَى كنت  إليها مكِّي،       وهي تسميةٌ غريبة     .  ) لقاتلوكم   ( :  تكن ا  قَهبوقد س ،

))ةملُفاعلمن ا) فلقاتلوكم : ( واجلُمهور على
)٣(.  

 ?@ < = > ; :   9 8 7   6 5 4 ( 8وقَال عند تفسريه قوله 

A B C  D E F G H I J K ML N O P Q R S  

T U V W X Y [Z \   ]   ̂   _   ̀   a   b   c   d   (   ]  آل
 :]١٩ – ١٨: عمران

 حذف   الدين، فلما       بأنّ    اهللا    شهد:  ، أي   )اهللا شهد: (لقوله معموال يكون أن: لرابعا ((
 التخريج     هذا   يتجه إمنا: قلت فإن. اجلر بالنصب، أو موضعه على حيكم أن جاز اجلر حرف
 بني   اعتراضا     -  حينئذ   -  اجلملة    األوىل، وتكون          ) أنّ  (   كسر   عباس، وهي       ابن    ءة  قرا    على 

 فال - العامة قراءة وهي - األوىل )أنّ( فتح قراءة على تقدم، وأما كما معموله وبني )شهد(
  .ا له، استغىن معمولة األوىل التخريج؛ ألنّ من ذكرت ما يتجه

 حذف   على   األوىل      جيعل   أن    وىل، وهو األ فتح مع - أيضا - متجه ذلك أنّ: فاجلواب
 التخريج     هو، وهذا       إال    إله    ال   اإلسالم؛ ألنه        اهللا    عند   الدين     أنّ    اهللا    شهد:  تقديره العلة الم

                               
  ٢/٢٦٧اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
  ٢/٢٠١اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
  ٦/٥٥٥اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
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 إن: - للكسائي االحتجاج يف - يقول حيث الفراء قول معىن هذا ((: الواحدي، وقال ذكره
 اهللا   عند   الدين     إنّ  (   : قوله   على   واقعة     الشهادة      الشرط، وجعلنا        على   ) أنه  (   جعلت   شئت

 الدين     أنّ    لوحدانية      اهللا    شهد:  ولك قاخلفض، ك      فيها   يصلح   األوىل )إنّ( ، ويكون)اإلسالم
 مسى العلة،    :  الشرط، أي        على   قوله   نفسه، ومعىن      يف   مشكل   كالم  وهو. ))اإلسالم اهللا عند
 خالف   نه أ   إال ، علة ، فهوهعلت على املعلول كتوقف عليه متوقف املشروط ؛ ألنّشرطا العلة

))النحويني اصطالح
)١(.  

فهنا أنكر ابن عادل على الواحدي تسمية العلة شرطاً، ومع أنّ كالم الواحدي مفهوم      
  .له ذكر أنه خالف ما اصطلح عليه النحويون

  :يليق إجراؤه على كتاب اهللا انتقاده إجراء النحاة مصطلح حنوي ال 
: معناه من معىن الفعل؛ ألنّ )إميام(ما يف  أن يعطَف على: قَالَ الزمخشرِي ((: قَال

  :وقول الشاعر، ]١٠: املنافقون[ ) ́ ³ (: بعد أن آمنوا، كقوله
  والَ ناعبٍ إالَّ بِبينٍ غُرابها    مشائيم لَيسوا مصلحني عشريةً

: كذا يقول النحاة       وجه تنظريه ذَلك باآلية والبيت يوهم ما يسوغ العطف عليه يف اجلملة،        
ذْ لو سقطت الجنزم يف جواب التحضيض، ولذا                                 ؛ إِ الفاء جزم على التوهم أي لسقوط 

))توهم وجود الباء فَجر: يقولون
)٢(.  

حيسن الظن بالنحاة ألم مل يقصدوا اإلهانة، حيث  -رحمه اهللا  - ولكن الْمؤلِّف 
))سوء أدبٍ، ولكنهم مل يقصدوا ذَلك -  بالنسبة إىل القُرآن -ويف العبارة  ((: قَال

)٣(.  
  :إِذَا رأى حاجة إىل ذَلك - أَحياناً  - شرح املصطلح 

  :العامة على فتح امليم، وفيها خترجيان )ويعلَم(: قوله ((: /قَالَ 
مقدرة بعد الواو املقتضية           )أنْ(الفعل منصوب، مث هل نصبه بـ أنّ -وهو األشهر : أحدمها

وهو مذهب  -ال جتمع بينهما : ال تأكل السمك وتشرب اللنب، أي: هِي يف قولكللجمع ك
 نيرِيصحق الفعل          يعنون  - مذهب الكوفينيوهو  - )واو الصرف(ـأو ب -الب نأنه كَانَ م

                               
  ٥/١٠٣اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
  ٥/٣٧٣اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
  ٥/٣٧٤اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
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))إىل وجه آخر من اإلعراب صرفتهأن يعرب بإعراب ما قبله، فلما جاءت الواو 
)١(.  

  :عند استخدام املصطلح النحوي عند تطبيقه يف التفسري يبني مواضع اللبس
وهي تعين أنه إِذَا وضع          )  ال مشاحة يف االصطالح       ( من العبارات الشهِيرة اليت تردد               

ابن -هنا  -مصطلح علمي واتفق عليه وعلى دالالته فال ينبغي حتميله أكثر مما حيتمل؛ وجند 
  ).احلرف أو االسم الزائد(ملصطلح النحوي عادل يوضح املوقف من استخدام ا

 )رحمة  ( له أن جيعلها غري مضافة، وال جيعل           :  ولَيس لقائل أن يقولَ    ((: قَالَ ابن عادل
االستفهامية ال توصف       )ما( بلْ جيعلها صفة، ألنّ -يلزم إعادة حرف االستفهام بدالً، حاالً

ا غري مزيدة يفروكَانَ من يدعي فيها أ نالَى، وإليه ذهب أبو          معالعبارة يف كالم اهللا ت هذه
 ،بكر الزبيديفكَانَ ال يجوآن زذَا زائد أصالً: أن يقَالَ يف القُره.  
نظر؛ ألن القائلني يكون هذَا زائداً ال يعنون أنه جيوز سقوطه، وال أنه مهملٌ       وهذَا فيه 

. ائرِ ألفاظ التوكيد الواقعة يف القُرآن                 سيد، فله أسوةٌ ب      زائد للتوك     :  ال معىن له بلْ يقولون      
قَالَ  .  والكاف وجمرورها          ) عن ( و  ) من ( بني   أَيضا  كما تزاد بني الباء وجمرورها، تزاد     )ما(و

(مبعىن الذي، وتضمر  )ما(على أن جتعل  )رمحة(وجيوز رفع  ((: مكيويف الصلة وحتذفها،  )ه
وجيوز يعين من حيث الصناعة، : فقوله، ]١٥٤: األنعام[ ) b c d   e (: كما قرئ

))..))وأما كوا قراَءة، فال حنفظها
)٢(.  

  :موقفه من االستشهاد بشعر املولدين
 ((: ابن عادل ال يرى مانعاً من االستشهاد بشعر املولدين على سبيل االستئناس؛ قَـالَ 

  :هذه القراَءة قَالَ احلَمدانِيوعلى : قَالَ الزمخشرِي يف سورة النساء
  تعالي أُقَاسمك الْهموم تعالي   . . . . . . . . . . . . . 

اب بعض الناس عليه يف استشهاده بشعر هذَا املولَّد املتأخر ولَيس عوقد  -بكسر الالم 
  .بعيبٍ؛ فإنه ذكره استئناساً

                               
    ٥/٥٦٤اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
    ٦/١٦الكتاب  اللباب يف علوم) ٢(
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  ]الطويل[: ندما أنشد حلبيبع -وهذَا كما تقدم يف أول البقرة 
  ظَالَميهِما عن وجه أمرد أشيبِ  هما أظْلَما حالَي ثُمت أجلَيا

))هو عن ذَلك فَكَيف يعاب عليه بشيء عرفَه، ونبه عليه، واعتذر عنه؟  اعتذرو
)١(.  

ورد ما أورد استئناساً بلْ       واعتذار الزمخشرِي ـ يف نظر الباحث ـ ال يدل على أنه أ
                           كالبيت شاهداً كما يستشهد بشعر جاهلي أو إسالمي وعبارته واضحة يف ذَل كأورد ذَل

 كإضرار بتفسري كتاب اهللا الذي ينبغي أن تبقى  -لو أقر  -وعيب الناس له يف حمله، ويف ذَل
فهم القُرآن و احنراف عن            دالالت ألفاظه كما هي حني نزوله و إال أفضى ذَلك إىل إساءة          

اجلادة و خاصة فيما خيص العقيدة، واعتذار الزمخشرِي للذي يدقق فيه يرى فيه فتحاً لباب  
ينبغي أن يغلق؛ فإن الزمخشرِي ذكر أنه يرتل ما يقوله أبو متام مرتلة ما يرويه ألن العلماء                              

هلا ببيت من أبيات محاسته، وهذَا يدل            والنحاة خاصة كَانوا يوردون املسألة و يستشهدون 
 هت ثقته ومهما                تؤخذعلى توثيق العلماء لروايته َألنعنه اللغة و يقعد بشعره فإنه مهما كَان

حفظ من اللغة فهو ال يعدو أَنْ يكُونَ مولداً جاء بعد فساد األلسن؛ والدليل على ذَلك ما                          
ف ا قواعد العربية، وقد ناقض ابن عادل ـ هنا ـ                   سطّر يف الكتب من أغالطه اليت خال      

نفسه فإنه سبق أن أورد ـ يف أول سورة البقرة ـ بيت أيب متام السابق معلالً لرفضه رأي                   
مبنياً للمفعول،     ) وإِذَا أُظْلم      ( :  ئ وقر   (( :  الزمخشرِي بأنه استشهد بشعر شاعر مولد، قَالَ              

 رِي داالشخمأظلم( على أنّوجعلـه الز( واستأنس ،متعد)ا )٢ضبيبٍ أَيبقول ح:  
  ظَالَميهِما عن وجه أَمرد أَشيبِ   هما أَظْلَما حالَي ثُمت أَجلَيا

، فلما بين للمفعول     ) وإِذَا أَظْلَم اللَّيلُ عليهم         : ( وال دليل يف اآلية؛ الحتمالِ أنَّ أصلـه 
)) وأما بيت حبيب فمولّدمقامه،  )لَيهِمع(حذف الليل، وقام 

)٣(  
ا الرد فهم من عبارة الزمخشرِي أنه ينظِّر ببيت حبيب، وإال ما كَانَ                                 والْمؤلِّف ذَ

  هلقَول  : ) ) وأما بيت حبيب فمولد        ( معىن، ألنّ االستئناس ينبغي أال تقوم عليه قاعدة وال                   )
ي أنه يقيم ما يقوله أبو متام مقام ما يرويه واضح الداللة أنه ال كالم الزمخشرِ أَيضاو. اختيار

                               
  ٥/٢٨٦اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
  !مث ينكر عليه بأن البيت ملولد، هل خفي عليه الفرق بينهما ) استأنس: (كيف يقول املؤلف) ٢(
  ١/٤٠٠اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
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فرق عنده أن تقول قَالَ النابغة أو الفرزدق أو قَالَ أبو متام، ولو كَانَ ذَلك استئناساً ـ كما       
؛ مث إنّ االستئناس يكون بعد أن تستقر               أَيضا  يقول ابن عادل ـ ملا كَانَ العتذاره معىن                  

، وال يضر بعد ذَلك أن تقول وعلى ذَلك قول                 ) مما حيتج به(معترف به أصال  القاعدة ببيت
  .فالن مث تسوق البيت

وهو أنه عندما ال يستشهد الزخمشري إال ببيت شاعر مولد، قد                      -هنا  -وشيء مهم    
يفهم منه أنه مل جيد ذلك لشاعر جممع على جواز االستشهاد بشعره، أو أنه ال جيد فرقاً                               

ذا أتى ببيت ذلك الشاعر املولد مستشهداً ومنظراً كما لو استشهد بشعر جاهلي        بينهما، ول
ويؤيد هذا أنّ الزخمشري احتج بكالم امرأة مسعها يف مكة على آية، قال حماوالً        . أو إسالمي

، بأنّ ناظرة أي ]٢٣ - ٢٢: القيامة[ ) 0      / .    - ,  +  * ( ( 8أنّ يتأول قوله 
زلة ال يؤمنون بأنّ اهللا يرى ال يف الدنيا وال يف اآلخرة، وقد رد عليه ابن                                 منتظرة، ألنّ املعت 

 مضافا    النعمة    مبعىن   مفردا     امسا    ) إىل  (   يكون أن على املعتزلة بعض جهخر وقد((: عادل بقوله
 وقد    -]  ١٣:  الرمحن   [   ) تكذبان     ربكما    ء آال    فبأي  (   حنو )آالء( على وجيمع )الرب( إىل

 مبعىن   ) ناظرة   (   ناصبه   مقدم    واملفعول      باإلضافة     خفض   ) را  ( و   –  عاأرب     لغات فيها أنّ تقدم
 على   تعاىل    هللا   النظر    إثبات     من   فرار     وهذا   .  را    نعمة   منتظرة    وجوه   :  والتقدير      منتظرة  

  .معتقدهم
 أن   بعد   -  فقال  ،  الصناعة     جهة   من   أخرى    بطريق املعتزلة ملذهب )١(الزخمشري ومتحل

 قول   من   يكون    أن    معه   يصح   والذي    :  -  باالختصاص      مؤذنا   )    را    إىل  (    يف   التقدمي   جعل
  :القائل قول ومنه؛ والرجاء التوقع معىن يريد، يب يصنع ما ناظر فالن إىل إنا: الناس

  نعما زدتين دونك والبحر  ملك من إليك نظرت وإذا
 إىل   أبوام، ويأوون            الناس     يغلق   حني   الظهر    وقت    مبكة   مستجدية    ية و سر  ومسعت  

 والكرامة       النعمة    يتوقعون     ال   أم  :  واملعىن، وإليكم اهللا إىل)  نويظرة نيتعيي: ( تقول لهمئمقا
))رم من إال

)٢(.  

                               
 ٤/٤٩٩الكشاف ) ١(
  ١٩/٥٦٣اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
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  .مراعاة األصل والفرع 
ا ال                                  لفرع، وأ ا ر األصل و عتبا ، ا لنحوية اخلالفات ا اليت قامت عليها  األسس  من 

  يستويان يف احلكم
))لوالفرع ال يكُونُ أقوى من األص (( /قَال الْمؤلِّف 

)١(.  
يف هاء الكناية الضم فإن تقدمها ياء ساكنة أو كسرة، كسرها غري                  واألصل ((: وقَال

))عليهِم و فيهِم و م : احلجازيني، حنو
)٢(.  

يف العمل ألن تقدمي املنصوب  لَيست أصليةوهذَا مما ينبه على أنّ هذه احلروف  ((: وقَال
))ألصلعلى املرفوع يف باب الفعل؛ عدول عن ا

)٣(.  
: واألصل ، )ضرب ( و ) ضارب( وهو مجع خائف، كـ ) خيفاً ( وقرأ أيب  ((: وقَال

))صوم وصيم: ، إال أنه أبدل الواوين ياءين وهو جائز، قَالَوا)صوم ( خوف كـ 
)٤(.  

هو  ديد، و   تشيف مجيع القُرآن، وأبو جعفر بال         ) املَيتة ( واجلمهور على ختفيف  ((: وقَال
، ومها    ) ميوت   (    أصله  ، وأن  )املَيت ( خمفَّف من ) امليت ( ، وهذَا كما تقدم يف أنَّ األصل

آل  [   ) لْميت ٱ من   لْحي ٱ وتخرِج    ( :  لغتان، وسيأيت حتقيقه يف سورة آل عمران عند قوله                
))]٢٧: عمران

)٥(.  
تفيد التكرار ) كلَّما(إنَّ  ((: وقول بعضهم (( :؛ قَال)الوضع(وأَحياناً يعرب عن األصل بـ

))..))لَيس ذَلك من وضعها، وإمنا اُستفيد من العموم اليت دلّت عليه
)٦(.  

  
  
  

                               
  ١/٣٠٧اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
  ١/٢١٤ب يف علوم الكتاب اللبا) ٢(
  ١/٣٠٧اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
  ٢/٤١٠اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(
  ٣/١٧٠اللباب يف علوم الكتاب ) ٥(
  ١/٣٩٩اللباب يف علوم الكتاب ) ٦(
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  .ل أو إضمارمااليحتاج إلى تأويل َأولَى مما يحتاج إلى تأوي: رابعاً

نّ التأويل ضد األصل، وهذَا يقتضي أنّ العبارة العربية يف األصل ال حتتاج إىل تأويل، وأ
: وأشري مبا للواحد لالثنني؛ كقوله           (( :  ولذا فما الحيتاج إىل تأويل أحسن مما حيتاجه، قَال                     

))وإمنا كَانَ أحسن َألنه ال حيوج إىل تأويل) عوان بني ذَلك(
)١(.  

فهو   -وإن كَان واقعاً          -وكَذَلك عدم اإلضمار هو األصل ألنّ احلاجة أو االضطرار    
ألصل ألنّ األصل أَن تكُونَ اجلملة مستوفية ألركَانها فما كَانَ كَذَلك فهو أحسن مما          ضد ا

  )). . . فيها أربع قراءات) فيضاعفه: (قوله ((: حيتاجه، قَال
  .الصلة) يقرض(أنه عطف على : أحدمها: ينفالرفع من وجه ((: مث قَالَ
))واألول أحسن لعدم اإلضمار، فهو يضاعفه: أنه رفع على االستئناف أي: والثاين

)٢(.  
ما                                 لذي هو رد اإلضمار أ وال خيفى أنّ كالم ابن عادل هنا يقصد به اإلضمار ا

ذَلك اإلضمار الذي يكون وراءه نكتة بالغية أو مما يطلبه املعىن فهو ال يعارضه والدليل على 
  .استعماله هو له أَحيانا

وهذَا أحسن  ((: دير واإلضمار فليكن قريباً من عبارة النص؛ قَالوإِذَا كَانَ البد من التق
لو كَانوا ينتفعون بعلمهم المتنعوا من شراء السحر؛ ألنّ املقدر كلما                     : من تقدير أيب البقاء

))كَانَ متصيداً من اللفظ كَانَ أَولَى
  .، بالغة ال ختفى)متصيداً (ويف تعبريه . )٣(

املعىن املراد ويقربه إىل قصد قائله ولو ترك األمر مفتوحاً، لصار                             ألنّ ذلك مما حيفظ      
  .الكالم أقرب إىل مراد سامعه ال مراد قائله، ويف هذا ضياع للغرض من االتصال

  
  
  
  
  

                               
  ٦/١٨٢اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
  ٤/٢٥٥اللباب يف علوم الكتاب  ) ٢(
  ٢/٣٥٦اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(



  .األصل يف الكالم احلقيقة: خامسا: الفصل الثاين  
 

٦٢٥  

  .ألصل في الكالم الحقيقةا: خامسا

منذ وقت مبكر حتدث الناس عن احلقيقة وااز وكَانَ ذَلك يف القرن الثالث اهلجري                   
وأول من حتدث عن ذَلك بل من اخترع مدلوله؛ املعتزلة حيث احتاجوا إليه لتأويل كثري من 
آيات الصفات اليت ال تتفق مع مذهبهم فجرهم ذلك إىل تناول قضايا خطرية يف العقيدة فقد 
 رأينا انقساماً بني العلماء يف ذَلك حيث جند ابن تيمية ينكر ااز ويقول إنّ الكالم كله                                 

جند ابن جين؛ وهو من كبار منظري املعتزلة يقول إنّ الكالم أكثره                           ايف حني أن     ) ١( حقيقة 
 زيد    قام    حنو   األفعال      عامة    وذلك   .  حقيقة   ال   جماز تأمله مع اللغة أكثر أن اعلم((: جماز، قال

 معىن   منه   يفاد    الفعل    أنّ    ترى    أال    الشتاء     وازم      الصيف    وجاء     بشر   وانطلق     عمرو    وقعد  
 يكن   مل أنه ومعلوم الفعل من اجلنس هذا أي القيام منه كان: معناه زيد قام: فقولك اجلنسية

 احلاضر    ومجيع    ياملاض    مجيع   يطبق   واجلنس     جنس   وهو    ذلك    يكون    وكيف   القيام مجيع منه
 يف(   واحد     إلنسان     جيتمع   ال   أنه    ومعلوم . القيام منه وجد من كل من الكائنات اآليت ومجيع
 عند   حمال    هذا    الوهم     حتت   الداخل      كله    القيام     مضاعفة   سنة ألف مائة يف وال) واحد وقت
 وضع   على   هو   وإمنا     حقيقة   ال   جماز  )    زيد    قام  (    أنّ علمت كذلك كان فإذا. لب يذ كل

)) بالكثري القليل وتشبيه واملبالغة لالتساع البعض موضع الكل
)٢(.  

الب                       ز  اا لك فيثبتون مباحث  ذَ ء يتوسطون يف  لعلما ا  نيات       وكثري م آ ال يف  الغية إ
الصفات، ولكن غالبية العلماء على اختالف آرائهم يكادون جيمعون على أنّ أصل الكالم                 

  .حقيقة وال يصار إىل ااز إال بقرينة ما
: أي  ،  ] ٥٢:  احلج  [   ) لشيطَانُ  ٱ ما يلْقي    اهللاُ   فَينسخ ( :  وقَالَ تعالَى      (( :  قَال ابن عادل       

وإِذَا ثبت كون اللفظ حقيقة يف اإلبطال وجب                  .  يف الكالم احلقيقةواألصل فيزيله ويبطله، 
))أال يكون حقيقة يف النقل دفعاً لالشتراك

)٣(.  

                               
مؤيـد  : أن قوله هذا يف اجلدال، وإال فهو يثبت أن الكالم حقيقة وجماز، وبعض الباحثني يذكر أن له رأيـني  يبدو) ١(

: ، للـدكتور ٢٠٨، والبحث البالغي عند ابن تيمية  ٥١إنكار ااز عند ابن تيمية : يف هذا كتايب: ينظر. ومنكر
 .إبراهيم التركي

  ٣/٢٤٧: ، وينظر٢/٤٤٧اخلصائص ) ٢(
    ٢/٣٦٦باب يف علوم الكتاب الل) ٣(



  .األصل يف الكالم احلقيقة: خامسا: الفصل الثاين  
 

٦٢٦  

نا      ) ١( بسبب عقدي     / ولكنه    حيا يثبت أَ يقول         ال  ه  لك فنرا ( :  على ذَ لَى     ( تعا : قوله 
  :اجلمهور على رفعه، وفيه ثالثة أوجه )فيكون(

ه، وبه قَالَ يفهو يكون، ويعزى لسيبو: نفاً أي خرباً ملبتدأ حمذوف أيأَنْ يكُونَ مستأ: أحدها
  .الزجاج يف أحد قوليه

، وهو قول الزجاج والطربي، ورد ابن عطية هذَا                      ) يقول  ( أَنْ يكُونَ معطوفاً على        :  والثاين    
. انتهى  .  الوجود    و ن إنه خطأ من جهة املعىن؛ َألنه يقتضي أن القول مع التكوي: القول، وقَالَ

  األمر قدمي والتكوين حادث فَكَيف يعطف عليه مبا يقتضي تعقيبه له؟ يعين أنّ
قيلَ بأنه على سبيل التمثيل، وهو           إِذَا   أما   .  وهذَا الرد إمنا يلزم إِذَا قيلَ بأن األمر حقيقة 

  :ومثله قوله أيب النجم. فال )األصح(
))نِ الْحقيإِذْ قَالَت اَألنساع للْبطْ

)٢(.  
  .واألمر يف مذهب أهل السنة واجلماعة، حقيقة وليس جمازاً أو متثيالً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                               
  .أشعرية -رمحه اهللا  -أن عقيدة الْمؤلِّف ) تفسري ابن عادل(من الواضح للمطلع على ) ١(
    ٢/٤٢٦اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(



  .لقُرآن ما مل يصرف عن ذَلك صارف قوياألخذ بظاهر ا: سادسا: الفصل الثاين  
 

٦٢٧  

  .قوي ما لم يصرف عن ذَِلك صارف األخذ بظاهر القُرآن: سادسا

رى األخذ بظاهر القُرآن ما مل يصرف عن ذَلك صارف قوي؛ قال راداً على                               ي   / الْمؤلِّف 
هذا يعارض     :  فإن قيل      ((   : احلاكم أن حيتاط وأال يعمل على الظاهر، قال                   القرطيب أنّ على

فأقضي له   : (( وقوله  )) ال إله إال اهللا: أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا: ((قوله عليه السالم 
هذا كان يف صدر السالم، حيث كان إسالمهم سالمتهم، وأما       : فاجلواب)) بنحو ما أمسع 

أن الظاهر يعمل عليه ، حىت يبني : والصحيح . فال ، قاله ابن العريباآلن، وقد عم الفساد ، 
 . )١( ))خالفه

ل     لَى                     أَيضا    -وقَا ه أَنْ يكُونَ قوله تعا اً على أيب مسلم يف جتويز اد لَوا مسعنا     ( :  ر قَا
ا القول                      (( :  -عصيان باحلال       ) وعصينا   وقَالَ أبو      ،  وأكثر املفسرين ذكروا أم قَالَوا هذَ

وه بالعصيان، فعرب عن ذَلك بالقول، وإن مل يقولوه                    قلتجيوز أَن يكُونَ املعىن مسعوه ف   : مسلم
: فصلت [   ) ئعني اأَتينا طَ    اقَالَت  ( : وقوله ]٨٢: يس[ )أَن يقُول لَه كُن فَيكُون(: كقوله تعالَى

))هذَا صرف للكالم عن ظاهره بغري حاجة واألول أَولَى، ألنّ ]١١
)٢(.  

: ( قوله   (( :  -)  وأشربوا يف قلوم       : ( راداً على رأي املعتزلة حول قوله تعالَى         -وقَال 
 اهللا سوى عليه يقدر ال أنه ومعلوم، ذلك م غريهم فاعال أن على يدل)  قلوم يف وأشربوا

  :بوجهني املعتزلة أجاب. تعاىل
 بعبادته     وإلفهم     ولوعهم     لفرط    لكنهم ،  ذلك    م   فعل   غريهم    أن    تعاىل    اهللا    أراد      ما :  األول    
  .بنفسه معجب فالن: يقال كما فاعله يسم مل ما على ذلك فذكر، حبه قلوم أشربوا
 وشياطني  ،  وإبليس   ،  كالسامري      إليه    ودعاهم    ،  هلم   زينه : أي )أشرب( من املراد أنّ: والثاين
ز املصري إليه إالّ       هذَا صرف اللَّفظ عن ظاهره، وذَلك ال يجو                بأنّ  :  وأجابوا       واجلن     اإلنس   

فال تعالَى،  حمدث األشياء هو اهللا ، وقد أقيمت الدالئل العقلية القَطْعية على أنّبدليل منفصل
))حاجة لنا إىل ترك هذَا الظاهر

)٣(.  

                               
  ٣/٤٦٠اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
  ٢/٢٩١اللباب يف علوم الكتاب  ) ٢(
    ٢/٢٩٣اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(



  .األخذ بظاهر القُرآن ما مل يصرف عن ذَلك صارف قوي: سادسا: الفصل الثاين  
 

٦٢٨  

يطبق ما قَالَه، فيصرف الكالم عن ظاهره؛ لدليل يراه، وخاصة إِذَا                            / ونرى الْمؤلِّف     
ينزلُ  ( :  هنا جربيل وحده كقوله        -املراد باملالئكة          (( :  ل يختار منها؛ قَال       كَانَ هناك أقوا 

سورةَ   ؛ ألنّ   وإمنا عدلنا عن الظاهر         جربيل   :  يعين ،  ] ٢:  النحل  [   ) مرِه  أ من   لْروحِ   ٱبِ  لْمۤالئكَةَ  ٱ 
فَأَرسلْنآ إِلَيهآ     ( :  عالَى جربيلُ؛ لقَوله ت        هو عليها السالم     املتكلم مع مرمي       مرمي دلت على أنّ  

وحار١٧: مرمي[ )ن[((
)١(.  

ـٰذَا(: املراد به احلج لقَوله: فإن قيلَ ((: وقَال أيضاً ه هِمامع دعألن  ،  ] ٢٨:  التوبة[ )ب
أنه ترك للظَّاهر من غري         :  أحدها   :  اجلواب من وجوه       ف . احلج إما يفعل يف السنة مرة واحدة

))موجب
)٢(.  

، أو مبن منع رسول       ) ببيت املقدس    ( هذه اآلية خمصوصة مبن خرب        : فإن قيلَ ((: وقَال
  .حيتمل أَنْ يكُونَ خوف اجلزية واإلخراج أَيضاو، من العبادة يف الكعبة اهللا 

))اآلية ظاهرة يف العموم فتخصيصه ببعض الصور خالف الظاهر أنّ: فاجلواب عن األول
)٣(.  

آن ال حجة فيه لدليل؛ قَال      وأَحى أن ظاهر القُررا يانة فيه           ((   : يآن ال حج؛ وظاهر القُر
نفى أن حيمل أحد من ذنب غريه شيئاً، وامليت ال حيمل من ذنب النائحة                         ،  ألنَّ اهللا تعالَى      

  .))شيئاً
رى، من    الظين هنا مدفوع بصريح اآليات األخ                 إنَّ الظاهر     :  وكان اَألوىل به أن يقول

: ، ولعموم عدل اهللا تعاىل يف مثل قوله  ]١٨: فاطر[ ) ´ ³  ² ± ° ( 8 مثل قوله 
) g h i j k  (]و] ٤٩: الكهف ،    ) Ô Õ Ö ×   Ø   Ù   Ú   Û  Ü 

Ý Þ ß à á â ã ä  ( ]٤١ – ٣٩: النجم.[  

  
 

                               
  ٥/٢١٤ علوم الكتاب اللباب يف) ١(
  ٢/٤١٢اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
  ٢/٤١٢اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  
  

  ثالثلفصل الا

  :يشتمل على
  اإلعرابیةغیرالختیاراتھ منھجھ في االحتجاج 

 .اعتماده على السماع:  أوالً

  .القرآن الكرمي بقراءاته املختلفة  )أ (
 .احلديث الشريف  )ب (
 .كالم العرب، شعره ونثره  )ج (

  .اعتماده على القياس  :ثانياً
  .اعتماده على العلة: ثالثاً
  .اعتماده على استصحاب احلال: رابعاً

 . اختيارات دون ذكر دليل: خامساً
 



  .اعتماده على السماع: أوالً: الفصل الثالث 
 

٦٣٠  

  الفصل الثالث
  اإلعرابیةغیرمنھجھ في االحتجاج الختیاراتھ 

  :يف اختياراته النحوية على منهج يقوم على النحو اآليت سار ابن عادل
  .اعتماده على السماع: أوالً

النقل هو    (( :  ، قائالً   )  اإلغراب     ( ، وعرفه يف      )  النقل(يقصد بالسماع ما مساه األنباري 
))الكالم العريب الفصيح املنقول بالنقل الصحيح اخلارج عن حد القلة إىل حد الكثرة

وزاد . )١(
فخرج عنه إذًا ما جاء يف كالم غري العرب من املولدين، وما شذ من                           (( ) :  األدلة    ملع  ( يف  

))كالمهم
)٢(.  

ما ثبت يف كالم من يوثق بفصاحته، فشمل كالم اهللا ((: وعرفه السيوطي ووضحه قائالً
وكالم العرب، قبل بعثته، ويف زمنه وبعده إىل أن فسدت  تعاىل، وهو القرآن، وكالم نبيه 

))بكثرة املولدين، نظما ونثرا، عن مسلم أو كافراأللسنة 
)٣(.  

 فحمزة (( :  مكانة عالية، عند ابن عادل فهو املقدم يف كل األحوال، قال له ) السماع(و
 اهللا   رسول    عن   رواها     نفسه، بل عند من القراءة ذه يأت مل أنه السبعة، الظاهر القراء أحد
 السماع وجود عند النحاة أقيسة إىل التفات ، والاللغة بصحة القطع يوجب وذلك((

)٤(.  
 مصدر اسم: واملصري((: ، قال) أعدهلا(عند اختياره لآلراء النحوية أنه ) السماع(ويرى 

 من   املفعل    يف   أنّ  ،  ]٢٢٢: البقرة[ )احمليض(: قوله يف تقدم رجع، وقد: أي: يصري صار من
 منه   املصدر  اسم الصحيح، فيبىن جمرى جريانه: مذاهب، وهي ثالثة بالياء العني لعتامل الفعل
مطلقًا،    يكسر   مضربا، أو      يضرب ضرب: بالكسر، حنو واملكان بالفتح، والزمان مفعل على

))أعدهلا وهو، يتعدى فال، السماع على فيه يقتصر أو
)٥(.  

                               
 ٤٥اإلغراب يف جدل اإلعراب   )١(
  ٨١ملع األدلة  )٢(
 ١٥٢االقتراح يف أصول النحو وجدله  )٣(
  ٦/١٤٦اللباب يف علوم الكتاب  )٤(
  ٤/٥٣٠اللباب يف علوم الكتاب  )٥(



  .اعتماده على السماع: أوالً: الفصل الثالث 
 

٦٣١  

؛ فاسد   التأويل      وهذا   ((   األنباري       ابن    قال ((: وأيد األنباري يف الرجوع إىل القياس، قال
 ألنه؛ باطل الكميت ببيت واحتجاجهم، يضلل ضلل: قالوا املعىن ذلك أرادوا ذاإ العرب ألنّ
 فيه صح) فعل( فيه صح موضع كل وليس. أضل: قولنا صحة احلكم يف أكفر: قولنا من يلزم

 جيب   بل ؛  )  أقتل ( ، و) أكسر( جيوز ، وال) قتل( ، و) كسر: (يقال أن جيوز فإنه. ) أفعل(
))..))السماع إىل الرجوع فيه

)١(.  
 جيء   الثقيلة    من خمففة) لكن( األوىل، فتكون القراءة وأما((: وحيتج بعدم السماع، قال

، يونس    عن   ذلك    جواز     ونقل    اجلمهور     عند   تعمل   مل   خففت   االستدراك، وإذا            رد    ا 
، )  الواو    (   معها   يكن   مل   إذا     عاطفة تكون أا على اجلمهور؟ عاطفة تكون وهل. واألخفش

 يف  يسمع   مل   قوي، فإنه       وهو    عاطفة    تكون    ال   أا    إال  ،  يونس    ه رد  و   ردا  مف   بعدها ما وكان
 مل  ولذلك   ،  متثيالم    فمن   النحاة     كتب   يف   ذلك    وجد    وإن عمرو،  لكن زيد قام ما: لسام

))نفيه على يدل وهذا الواو مع إال اهللا رمحه سيبويه ا ميثل
)٢(.  

) : املائدة    (   يف   الزخمشري      وقال   (( :  أحيانا إلثبات أمر، قال           )  السماع   ( ويطالب بـ     
 يف  األصل    أنّ    ويظهر  (( :  قال    مث ،   )) فاعلتك    على (( :  عطية ابن وقال.  ))أفعلتك على أيدتك((

 يؤيد على مضارعه يء فعل) أيد( أنّ يظهر اإلعالل، والذي اختلف أفعلتك، مث: القراءتني
) آمن( من) يؤمن(ـ ك) يؤيد( مضارعه لكان) أفعل( بزنة بالتشديد أيد كان بالتشديد، ولو

) فاعل( فهو) يقاتل(ـ ك) يؤايد( مسع ، فإنمساع إىل مضارعة نقل يف فيحتاج باملد آيد وأما
))..))أفعل فهو) آيد( و) يكرم(ـ ك) يؤيد( مسع فإن

)٣(.  
: ويطالب بالسماع لتجاوز القاعدة النحوية، مما يعين أنه يقدم السماع عليها، قال                               

 أن إما: نظر؛ ألنه وغريه، وفيه البقاء أبو فقط؛ ذكره اجلاللة فظل على معطوف أنه: والثاين((
املتعاطفني،      بني   توسط   اخلرب، وإن        يثىن   أن    جيب   مفرد، فكان       على   مفرد    عطف   من   جيعل 

                               
  ١٠/٢٢٥الكتاب اللباب يف علوم  )١(
  ٢/٣٢٦اللباب يف علوم الكتاب  )٢(
  ٢/٢٦٥اللباب يف علوم الكتاب  )٣(
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، العرب     من   مساع    إىل    جوازه، حيتاج         ادعى   ومنجيوز،  ال ذلك أن ، إال) يفتيانكم: (فيقال
))جيوز ال هذا وعمرو، ومثل قائمان زيد: فيقال

)١(.  
: - البصريني مذهب وهو - أحدها((: وحيتج بكثرة السماع، واالعتضاد بالقياس، قال

 مذهب    مطلقًا، وهو      السعة    يف   ذلك    جيوز    أنه  :  الثاين   .  ضرورة     يف   إال    اجلار     إعادة      وجوب   
الضمري؛     أكد    إن    التفصيل، وهو   : والثالث. والشلوبني ويونس احلسن أبو الكوفيني، وتبعهم

 إال   جيوز    فال   ، وإال    )  وزيد   ،  نفسك   بك   مررت   : ( حنو   اخلافض    إعادة غري نم العطف جاز
 به، وضعف     الوارد       السماع     لكثرة    مطلقا   جوازه      ينبغي  والذياجلرمي،  قول ضرورة، وهو

 جبر) غريه، وفرسه فيها ما: (كقوهلم النثر ففي: السماع أما. بالقياس واعتضاده املانعني دليل
 قراءة يف، ]١: النساء[ )واألرحام به ءلوناتس(: وقوله) . ريهغ( يف اهلاء على عطفا) فرسه(

اللغة،     هذه    القراء، رووا           هؤالء     أنّ  اهللا، ولوال شاء إن سيأيت كما محزة كثرية، منهم مجاعة
))بالقبول أوىل كان تعاىل اهللا كتاب يف ا قرءوا باالتفاق، فإذا مقبوال لكان

)٢(.  
) يوم(ـ ب املتصلة) نفس( على عائد ضمري((: الويرد الدليل الواضح بسبب السماع، ق

 يوم: ، والتقدير) تود(ـ ب منصوب اجلملة، والظرف تلك إىل الظرف أضيف مجلة يف ألا
  .بالسماع اجلواز على اجلمهور احتج. كذا تود حمضرين وشرها خريها نفس كل وجدان

  :الشاعر قول وهو
  مايناأل حصول يبتغي إذا ري  يد وال يستحث املرء أجل

) يستحث(ـ ب املنصوب) أجل(ـ ب املتصل) املرء( على عائد ضمري) يستحث( ففاعل
.  

 املسائل هذه يف عليه الضمري وعود، عنه االستغناء جيوز، فضلة املعمول بأن املانعون واحتج
 ظن ضرب، وزيدا زيدا منع على أمجع السببان، ولذلك هذان ذكره، فيتناىف لزوم يقتضي

 كالبيت السماع من يرده ما لوال للمانع واضح دليل وهونفسه، وظنها،  ضرب: قائما، أي

                               
  ٧/٤٤اللباب يف علوم الكتاب  )١(
 ٤/١١اللباب يف علوم الكتاب  )٢(
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 األول، وامتنع جاز ضرب، حيث زيدا: ضرب، وبني زيد غالم: بني عسر الفرق ويف املتقدم
))املذكورة العلة مبقتضى، الثاين

)١(.  

القرآن الكریم بقراءاتھ المختلفة -أ        
أنه قرئ به جاز االحتجاج به يف العربية سواء  أما القرآن فكل ما ورد((: قال السيوطي

ا                   ، أم شاذً ، أم آحادا وقد أطبق الناس على االحتجاج بالقراءات الشاذة يف                        .  كان متواترا
العربية، إذا مل ختالف قياسا معروفًا، بل ولو خالفته حيتج ا يف مثل ذلك احلرف بعينه، وإن         

وروده وخمالفته القياس يف ذلك الوارد بعينه، وال  مل جيز القياس عليه، كما حيتج بامع على
)))يأىب(، و ) استحوذ: (يقاس عليه حنو

)٢(.  
ءاته املختلفة، أساس عند ابن عادل، يف اختياراته وهو قمة                                         والقرآن الكرمي، وقرا

  :السماع عنده، ويتجلى هذا يف عدة أمور
 a  b c d ` _ ^ (: قوله((: قال: أفصح اللغات؛ لغة القرآن -

e f g h i j k l m n o p q r ts u 

v w x    y  (]٥٤: البقرة[.  
 حذفها  :  أفصحها  .  لغات    ست  املتكلم    ياء    إىل    املضاف     املنادى   يف أنّ علما) قومِ يا( 

))القرآن لغة وهيبالكسرة،  عنها جمتزئا
)٣(.  

 عاصم   عن   ومحزة، وحفص      )  الرب( برفع اجلمهور رأق((: قال: حمجوج ذه القراءة -
 ليس: مصدر، أي تأويل يف خربها) تولوا أن( و) ليس( اسم أنه على اجلمهور نصبه، فقراءةب

 قراءة منصوبه، وأما قبل مرفوعة الفعل ويل إنه حيث من القراءة هذه توليتكم، ورجحت الرب
 هذه   مصدر، ورجحت        تأويل     يف   امسها  )  تولوا     أن  (   مقدم، و اخلرب) الرب(ـ ف وحفص محزة

 إنه    حيث الضمري، من يشبه والالم؛ ألنه باأللف احمللى من أعرف املؤول صدرامل بأنّ القراءة
 اخلرب؛ وتقدمي       األعرف      وغري    االسم    جيعل   أن    ينبغي   به، واألعرف         يوصف  يوصف؛ وال ال

                               
 ٥/١٤٩اللباب يف علوم الكتاب  )١(
 ١٥٢االقتراح يف أصول النحو وجدله  )٢(
 ٢/٤: ، وينظر٢/٧٨اللباب يف علوم الكتاب  )٣(
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) ما( تشبه ألا: درستويه، قال ابن منهم مجاعة منعه زعم قليل؛ حىت امسها على) ليس( خرب
  :الشاعر ، وبقولاملتواترة القراءة ذه وججحم لكنهمجاعة،  لقو على حرف وألا اازية

  وجهول ملعا سواء فليس  وعنهم عنا الناس جهلت إن سلي
  :آخر وقال

  . ))معول اخلطوب يف علينا وليس  ملمة تلم أن عظيما أليس
: ومصحفه اهللا عبد قراءة لالستئناف كوا ويؤيد((: قال: يؤيد بسبب قراءة قرآنية -

: مصدر، أي       بتأويل ألا) بنعمة: (قوله على بالفتح؛ عطفًا السبعة باقي ، وقرأيضيع ال واهللا
))املؤمنني أجر اهللا إضاعة وعدم منه وفضل اهللا من بنعمة يستبشرون

)١(.  
 -  وضمها   الفاء     بفتح   -  ولة  ود  ،  ولة  د :  ويقال   (( :  قال : ويرد بسبب قراءة قرآنية -

مبعىن،    اللفظتان     واختلفوا، هل   . تعاىل اهللا شاء إن يتسيأ كما احلشر سورة يف ما قرئ وقد
 بعضهم   وفرق   .    )) لغتان    املصدر     يف   سيان، فيكون      إما  (( :  الراغب      فقال  .  فرق    بينهما   أو  

واجلاه،       احلرب     يف   -  بالفتح    -  الدولة    :  بعضهم   فقال  .  الفرق     يف   هؤالء     بينهما، واختلف     
))..))شراحل سورة يف القراءتان ترده وهذااملال،  يف: وبالضم

وقد جرى بسط هذه املسألة . )٢(
  .يف الفصل السابق

:ب ـ الحدیث الشریف  
إمنا   (( :  قليل من النحويني من اعتد ذا األصل، فقد روى أبو حيان عن بعضهم قوله                         

إذ لو وثقوا بذلك، جلرى جمرى              ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم أنّ ذلك لفظ الرسول                  
))ةالقرآن يف إثبات القواعد الكلي

  :مث ذكر هلذا سببني. )٣(
  .أنّ الرواة جوزوا النقل باملعىن -١
أنه وقع اللحن كثريا فيما روي من احلديث، ألنّ كثريا من الرواة مل يكونوا         -٢

  .عربا بالطبع

                               
 ٦/٥٤اللباب يف علوم الكتاب  )١(
 ٢/٢٦١: ، وينظر٥/٥٥٦اللباب يف علوم الكتاب  )٢(
 ١٥٨االقتراح يف أصول النحو وجدله  )٣(
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قد أكثر    (( :  قال  ،  وقد الم ابن مالك على احتفائه، واستشهاده باحلديث واحتجاجه به    
مبا وقع يف               الستدالل  ملصنف من ا الكلية يف لسان                    هذا ا لقواعد  إثبات ا ديث على  األحا

)) العرب، وما رأيت أحدا من املتقدمني واملتأخرين سلك هذه الطريقة غريه
ومن املؤكد      .  ) ١( 

جتويز الرواية باملعىن هو السبب             (( :  أنّ أبا حيان قد تأثر بشيخه ابن الضائع، حيث يقول                    
تشهاد على إثبات اللغة باحلديث،           االس   –، وغريه     )  سيبويه ( كـ   –عندي يف ترك األئمة   

ولوال تصريح العلماء جبواز النقل  واعتمدوا يف ذلك على القرآن، وصريح النقل عن العرب، 
 )). . . ؛ ألنه أفصح العرب باملعىن يف احلديث، لكان األوىل إثبات فصيح اللغة كالم النيب

شهد باحلديث كثريا، وابن خروف يست((: وانتقد ابن خروف على استشهاده باحلديث، قال
فإن كان على وجه االستظهار والتربك باملروي فحسن، وإن كان يرى أنّ من قبله أغفل                                    

))س كما رأىيشيئًا وجب عليه استدراكه فل
  .وال خيفى أن التجويز ال يعين وقوع اوز. )٢(

وقد سار ابن عادل على خطى ابن خروف، وابن مالك يف االستشهاد باحلديث،                               
  :اج به يف املسائل النحوية اخلالفية، ويتجلى ذلك فيما يليواالحتج
ومن ذلك     :  حيتج كثريا باحلديث يف اللغة، وال يرى غضاضة، وال بأسا يف ذلك                       -

  :-: ) بِالرسلِ بعده من وقَفَّينا: (يف قوله تعاىل) قفينا(عند تفسريه  –قوله 
 الشيطان    يعقد : (( احلديث     ومنه  أيضا،      القافية     : له  العنق، ويقال        مؤخر  : ) القَفَا( و(( 

))..))أَحدكُم رأْس قَافية على
)٣(.  

( :  قال  :  وحيتج كذلك باحلديث يف النحو           -  هذه   اسم   حذف    بأنّ    هذا    رد    وقد  (
  :كقوله. ضرورة إال جيوز ال احلروف

  وظباء جآذرا فيها يلق  يوما الكنيسة يدخل من إنّ
 الناس    أشد   من   إنّ : (( بقوله مستشهداالضرورة،  على يقصره ال بعضهم أن على

بعضهم،   رده وقد. للكسائي هذا إنه، ويعزى: تقديره: قال)) . املصورون القيامة يوم عذابا

                               
 ١٥٧االقتراح يف أصول النحو وجدله  )١(
 ١٦٠االقتراح يف أصول النحو وجدله  )٢(
 ٨/٣٨٨، ٤/١٢٢، ٣/٣٨٣، ٣/٢٣٦، ٣/٣٥، ٢/٤٩٥، ٢/٢٦٧: ، وينظر٢/٢٦١اللباب يف علوم الكتاب  )٣(
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) من( زيادة جييزون ال والبصريون. الناس أشد إن: والتقدير) من( زيادة على احلديث وخرج
))فشاألخ جييزها وإمنا تقدم ملا التركيب هذا مثل يف

)١(.  
  .وقد حتدثنا يف الفصل السابق عن هذا املوضوع بتفصيل أكثر

:ج ـ كالم العرب، شعره ونثره  
يقوهلما ويرويهما ) لسان العرب(أو ) كالم العرب: (يتردد كثرا عند ابن عادل كلمة

عن غريه، وحيتج على صحة كلمة أو تركيب بأما من كالم العرب أو يف لسان العرب أو 
  :بعدم وجودمها يف كالم العرب، فمثالًينفيهما، 

: ألنّ وزا ليس من أوزان كالم العرب، قال                     :  يستدل على أنّ كلمة ليست عربية           -
 بن الرمحن عبد وقال. عربية سريانية، وليست عربانية، أو كلمة) آمني: (العريف عطية وقال((

 مع   اإلمالة      فيها   وروي    . ىلتعا اهللا إال تأويله أحد يعلم ال العرش كنوز من كرت) آمني: (زيد
 يف  درجة     آمني  :  وقيل  .  وكيف   أين: مثل أبدا مفتوحة فيها والكسائي، والنون محزة عن املد

) آمني( جميء إنّ: وقالوا. سألناك ما استجب، وأعطنا اللهم: معناه: وقيل. لقائلها جتب اجلنة
)))فاعيل( العرب كالم يف ليس عربية؛ إذ ليست أا على دليل

)٢(.  
 ماذا  فيقولون: (يف قوله تعاىل) ما(مثل : وأحيانا يعدد استعماالت كلمة يف كالم العرب -

مث عددها واستشهد ،  )):استعماالت ةست العرب كالم يفله ) ما( أنّ اعلم((: ، قال) اهللا أراد
  .)٣(.هلا
 واهللا : (تعاىل قوله(() : احلليم(قال يف معىن : ويشرح أحيانا معىن الكلمة يف كالم العرب -

  .عقوبتها إسقاط الذنوب، ويف ستر يف مبالغة) الغفور( أنّ تقدم قد) حليم غفور
 والقوة، ويقال         القدرة      مع   ، والسكون     األناة      العرب     كالم    يف  احللم أنّ فاعلم) احلليم( وأما
 يف  يرى    احللم، ألنه       السري، ومنه       يف   قوة    أشدها    على :  اجلمال، أي       أحلم على اهلودج ضع
))قدرة مع عفا إذا حيلم - بالضم - حلم من الثدي؛ واحلليم ، وحلمةالسكون حال

)٤(.  
                               

 ٤/١٩١: ، وينظر٥/٤٨٧اللباب يف علوم الكتاب  )١(
 ١/٢٣٠اللباب يف علوم الكتاب  )٢(
 ١/٤٦٨اللباب يف علوم الكتاب  )٣(
 ٤/٩٦اللباب يف علوم الكتاب  )٤(
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 جواب    وقع    مىت   جيوز، فإنه       ال   قاله    الذي     وهذا   (( :  قال  :  وأحيانا يعرب عنه بقول العرب      -
 تقع   أن    تصلح   ال   اجلملة    بالفاء، وهذه         اقترانه      وجب    شرطًا   يكون    أن    يصلح   ال   ما  الشرط

 البقاء    أبو    يريد    أن    جائز    ضرورة، وال       إال حتذف الفاء، وال زمتهال جوابا كانت شرطًا، فلو
 سيبويه ملذهب مقابالً للمربد مذهبا ذلك جعل جمازا؛ ألنه جوابا اجلواب، ومساه على دال أنه

 به   معترض، فالنية       الشرط     اجلملة؛ ألنّ       عليه   دلت    حمذوف     واجلواب     :  املربد     وقال   :  فقال  
 عن   املنقول     هو   املربد     عن   نقله    الذي     وهذا   .  فعلت   إن    ظامل    أنت  :  كقولك    التأخري، فيصري 

 تقدمي   جيوز    أنه    من   زيد    وأيب     الكوفيني     عن   نقل   مما   قريب    سيبويه   عن   نقله    سيبويه، والذي      
 كان لو إذ. فعلت إن ظامل أنت: العرب بقول البصريون عليهم رد وقدعليه،  الشرط جواب
))ذلك ذكرت ملا بالفاء اقترانه لوجب جوابا

)١(.  
 اجلمهور وقرأ((: قال مغلطًا أبا عبيدة: انا ينبه به على غلط كالم بعض العلماءوأحي  -
 ضمريه أنت مثقال، وإمنا على يعود فيها مستتر الناقصة، وامسها كان خرب على نصبا) حسنة(

 منه   مؤنث، فاكتسب  إىل إلضافته حسنة، أو ذرة زنة تكن وإن: مبعىن املعىن؛ ألنه على محال
 حسنة   توجد    أو    تقع   وإن   : التامة، أي أا على رفعا) حسنة: (ونافع كثري ابن وقرأ. التأنيث

 ضاعفه   عبيدة أبو قال) يضاعفها: (بالتضعيف، والباقون) فهايضع( عامر وابن كثري ابن وقرأ
را      يقتضي   املضاعفة     ألنّ  العرب،       كالم    عكس   وهذا   مرتني،      يقتضي   كثرية، وضعف      مرا
املضاعفة،      تكرير    ذلك    التكثري، فيقتضي      على   البنية    ، دلت   شددت  املثل، فإذا زيادة تقتضي
))العدد من يكون ما حبسب

)٢(.  
  
 العزيز     أنت    فإنك  : ( قوله (( :  قال  :  وأحيانا يرد على من مل من مل يفهم كالم العرب        -

 ، ويف  )  احلكيم    العزيز   : ( ومصاحفهم الناس قراءة يف وهي، ٣٢البقرة نظريه تقدم: ) احلكيم
 بعض   عبث   وقد  ،  )  الرحيم     الغفور   : ( مجاعة    ا وقرأ عنه اهللا رضي - مسعود ابن مصحف

، مسعود    ابن    مصحف   يف   ما   املناسب    كان    إمنا  :  وقال   ،  اآلية ذه العرب كالم يفهم ال من

                               
 ٢/١٦٧اللباب يف علوم الكتاب  )١(
 ٦/٣٨٤اللباب يف علوم الكتاب  )٢(
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 األنباري، فإنه بن بكر أبو قاله ما هذا مجيعا، ويوضح بالشرطني متعلق املعىن أنّ عليه وخفي
معناه،     ضعف  الطاعن هذا قاله ما إىل نقل ومىت: قال مث ننيالطاع بعض عن القراءة هذه نقل
 ما   على   تعلق، وهو      األول      بالشرط     له  يكون    وال    الثاين بالشرط) الرحيم الغفور( ينفرد فإنه
وآخرمها،       أوهلما   :  كليهما   بالشرطني     معروف املسلمون قراءته على أمجع ما وعلى اهللا أنزل

 يف  احلكيم    العزيز     فأنت    هلم   تغفر   احلكيم، وإن        العزيز     أنت    فإنك    تعذم    إن  :  تلخيصه   إذ  
 وأنه     لعمومه    املكان     ذا   أليق) احلكيم العزيز( والغفران، فكأنّ التعذيب من كليهما األمرين

 العزيز   (   احتمله     ما   العموم     من   حيتمل   أن  )  الرحيم     الغفور   (   يصلح   الشرطني، ومل        جيمع 
)))احلكيم

)١(.  
 العرب    عن   احلجال، وجاءت          يف   السرر   :  األرائك     و (( :  قال  :  وحيتج أحيانا بشعر العرب    -

السجل، : وثانيها. سرير على حجلة إال تكون ال األريكة إحداها: صفات على حتتوي أمساء
 متأل، قاله      حىت   ذنوبا     الذنوب      سجال، وكذلك      تسم  مل صفرت ماء، فإذا املمتلئ الدلو وهو

  :قال؛ ازيالب يصف العرب شعر يف ورد قد ألنه، نظر فيه وهذا. القرطيب
  املرسل كالذنوب املهجهج يغشى  أو ذو زوائد ال يطاف بأرضه

))فارغًا كان إذا إال البئر يف يلقى ال البئر، وهو يف ألقي إذا الدلو يعين
)٢(.  

                               
 ٧/٦٢٥اللباب يف علوم الكتاب  )١(
 ٢٠/٢٨اللباب يف علوم الكتاب  )٢(
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  .اعتماده على القياس: ثانيا

لقياس             ا برهان يف  بن  ا ل  ( :  قا لقياس    ( ا ل،             :  و به لألو للثاين مبا حكمت  أن حتكم 
))ة اليت اقتضت ذلك يف األولالشتراكهما يف العل

وأما القياس فهو محل ((: وقال األنباري. )١(
غري املنقول على املنقول إذا كان يف معناه كرفع الفاعل ونصب املفعول يف مكان وإن مل                                  
يكن كل ذلك منقوالً عنهم؛ وإمنا كان غري املنقول عنهم من ذلك يف معىن املنقول كان                             

))يف صناعة اإلعراب حمموالً عليه، وكذلك كل مقيس
)٢(.  

( :  وال ميكن إنكار القياس يف النحو، ألنه كله قياس، قال األنباري                             اعلم أنّ إنكار       (
النحو علم باملقاييس       :  القياس يف النحو ال يتحقق، ألنّ النحو كله قياس، وهلذا قيل يف حده       

علم أحدا من     املستنبطة من استقراء كالم العرب، فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو وال ن                           
))العلماء أنكره لثبوته بالدالئل القاطعة والرباهني الساطعة

)٣(.  
ويتردد لفظ القياس كثريا يف تفسري ابن عادل، وهو من األصول املعتمدة لديه، ويتبني          

  :ذلك يف الصور اآلتية
( :  قال  :  مكان القياس بعد الكتاب والسنة              -  والسنة     الكتاب     أنّ    على   اآلية     هذه    تلّ د (

، ألبتة    ختصيصها   جيوز    القياس، وال        بسبب ما العمل نترك مطلقًا، فال القياس على مانمقد
 اهللا   ال؛ ألنّ      أم  ذلك قبل خمصوصا النص ذلك كان خفيا، وسواء أو جليا القياس كان سواء
 قياس   حصل   سواء  )  الرسول     وأطيعوا      اهللا    أطيعوا   : ( قوله   يف والسنة الكتاب بطاعة أمر تعاىل

) هللا   إىل    فردوه      شيء   يف   تنازعتم     فإن  : ( قوله   يوجد؛ وألنّ        مل   خيصصهما، أو      أو    يعارضهما
 ذلك أخر فإنه الثالثة، وأيضا األصول فقدان عند القياس، إال إىل العدول جيوز ال بأنه صريح
 هذا   اعترب    ص   النيب    الثالثة؛ وألنّ         األصول     فقدان     الثالثة، وذلك         األصول   ذكر عن القياس

لكتاب     عن   االجتهاد      وأخر    معاذ،     قصة   يف   الترتيب    ، وعلق        ا زه      والسنة  عدم   على   جوا
 وخلقته نار من خلقتين: (قوله يف بقياسه بالسجود األمر عموم إبليس عارض وجداما، وملا

                               
 ٦شرح اللمع البن برهان العكربي  )١(
 ٤٥اإلغراب يف جدل اإلعراب  )٢(
 ١٣الرد على النحاة : ، ويبدو أنه مل يبلغه إنكار ابن مضاء القرطيب أو مل يعترف به، ينظر٩٥ملع األدلة  )٣(
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 إنّف   ملعونا، وأيضا        السبب    ذا    النص، فصار على بالقياس، وقدمه العموم فخص) طني من
املظنون،      على   راجح     اجلهات، واملقطوع          مجيع   من   مظنون    مبتنه، والقياس        مقطوع    القرآن    
. ]١٤٨: األنعام[ )آباؤنا وال أشركنا ام (: قوهلم يف الكفار صفات من بالظن العمل وأيضا

لنجم  [   ) الظن    إال    يتبعون    إن  ( :  قال    مث  حديث،     عين   روي     إذا   : ((   وقال   ،  ] ٢٣:  ا
 ال  تقتضي، أن      ص النصو   فهذه، )) فردوه فاقبلوه، وإال وافقه اهللا، فإن كتاب على فاعرضوه

 وجوب    على  دلت داللة فيه، وال نص ال فيما بالقياس عملنا البتة، وإمنا بالقياس العمل جيوز
))األدلة هذه وبني بينها بالقياس، مجعا العمل

)١(.  
 مالك، والشافعي، وأمحد، وأبو                 القرآن      تعليم   على   األجرة      أخذ    وأجاز    (( : وقال أيضا

 عليه   أخذمت     ما   أحق    إنّ  :  الرقية     حديث    يف   والسالم    الصالة عليه العلماء، لقوله ثور، وأكثر
 وأما   .  عليه   يعول    أن    اخلالف، فينبغي       برفع    نص   البخاري، وهو         أخرجه   ،  اهللا    كتاب    أجرا   
 والصوم الصالة أن وهو، الفرق وميكن، قادر وهو، النص مقابلة يف فقياسهم املخالفني حجة

 حماولته     على األجرة فيجوز، املعلم لغري تعديةم عبادة القرآن وتعليم، بالفاعل خمتصة عبادات
))القرآن كتابة كتعليم النقل

)٢(.  
 يف  البيت    بتطهري   أمر    تعاىل    أنه    ومنها  (( :  قال  :  حيتج بالقياس كثريا؛ يف النفي واإلثبات                 -

 املشركون     إمنا    ( :  تعاىل    لقوله   جنس   واملشرك ، ]١٢٥: البقرة[ )للطائفني بييت طهرا(: قوله
 واجبا، وبأنا         عنه   الكافر     تعبيد   واجب، فيكون        النجس    على والتطهري. ]٢٨: التوبة[ )جنس
 بأنه    اهللا    رمحه    حنيفة   أبو    واحتج   .  أوىل     منه   مينع   بأن منه، فالكافر مينع اجلنب أنّ على أمجعنا
: والسالم      الصالة     عليه   بقوله املسجد فأنزهلم) يثرب( وفد عليه قدم ملا والسالم الصالة عليه
 إباحة     يقتضي   وهذا   )) .  آمن    فهو   الكعبة    دخل    ومن    آمن    فهو   سفيان   أيب    دار     دخل    من (( 

. كاملسلم    احلرام      املسجد    املساجد، فكذلك        سائر   دخول     له  جاز    فالكافر     وأيضا . الدخول
 أنّ   القياس     وعن  باآلية،       ذلك    نسخ   اإلسالم، مث       أول     يف   كانا    أما  :  حلديثني  ا   عن   اجلواب    

                               
 ٦/٤٤٥اللباب يف علوم الكتاب  )١(
 ٢/١٩ اللباب يف علوم الكتاب )٢(
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)) الفرق     ساجد، فظهر   امل  سائر من قدرا أعظم احلرام املسجد
 من   هنا )  حسب ( (( :  وقال   .  ) ١( 

األخفش،      عند   حمذوف     والثاين      األول  سيبويه، ومسد عند مفعولني ، تنصب) ظن( أخوات
 من   نظائر    وهلا  .  الكسر  و   -  القياس     وهو    -  الفتح  :  الوجهان      فيه   تقدم، ومضارعها         كما 

  :اليقني؛ قال يف تستعمل وقدالظن،  هانعالسورة، وم آخر يف تعاىل اهللا شاء إن تأيت األفعال
))ثاقال أصبح املرء ما إذا رباحا  جتارة خري واجلود التقى حسبت

)٢(.  
 يدعو    قد   الشيطان     إنّ  :  بعضهم   قال    قد و (( :  قال ويرد على من حرم القياس يف القرآن،  -
 إىل   األفضل    من جيره أن إما: أنواع على الشر؛ وذلك إىل منه جيره أن لغرض اخلري؛ لكن إىل

 إىل   سهلاأل    الفاضل    من   جيره    أن    الشر، وإما        إىل   الفاضل    من   جيره    أن  من لفاضل، ليتمكنا
 اآلية وتناولت. بالكلية الطاعات عن النفرة حلصول سببا املشقة ازدياد ليصري؛ األشق األفضل
 مستحقا   يعلمه؛ فصار     ماال قال احلق؛ ألنه مقلد تناولت الفاسدة، بل املذاهب عيمج الكرمية
 قامت    مىت   أنه  :  وجوام    .  القياس     نفاة    اآلية     ذه    ومتسك  .  الذم     هذا  حتت هالندراجللذم؛ 
 ال  مبا   ال   يعلم   مبا   اهللا    على   قوالً    بالقياس     العمل    كان ، واجب بالقياس العمل أن على الداللة

))يعلم
)٣(.  

  :ويؤيد رأي الكوفيني يف العطف على الضمري ارور وحيتج له بالقياس - 
  .ضرورة يف إال اجلار إعادة وجوب: -  البصريني مذهب هوو -  أحدها((: قال

 ويونس     احلسن    أبو    الكوفيني، وتبعهم        مذهب    مطلقًا، وهو      السعة    يف   ذلك    جيوز    أنه: الثاين
  .والشلوبني

 مررت  :  حنو   اخلافض     إعادة      غري   من   العطف  الضمري؛ جاز أكد إن التفصيل، وهو: والثالث
 مطلقا جوازه ينبغي والذي. اجلرمي قول ة، وهوضرور إال جيوز فال نفسك، وزيد، وإال بك

))بالقياس واعتضاده املانعني دليل به، وضعف الوارد السماع لكثرة
)٤(.  

                               
 ٢/٤١٣اللباب يف علوم الكتاب  )١(
 ٢/٤١٣اللباب يف علوم الكتاب  )٢(
، وابن مضاء      ) ١٢٠٦/ ٧اإلحكام يف أصول األحكام          (، وكأنه يرد على ابن حزم ٣/١٥٦اللباب يف علوم الكتاب  )٣(

 ).٨الرد على النحاة (
 ٤/١٢اللباب يف علوم الكتاب  )٤(
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. هنا نرى ابن عادل يؤيد الكوفيني وجييز رأيهم مطلقًا، ويستشهد له بالسماع، والقياس                               
ارور،       الضمري    ؤكد ي   اخلمسة، فكما التوابع من تابع القياس، فألنه وأما((: القياسفقال يف 

))عليه يعطف منه، فكذلك ويبدل
: تعاىل وقوله((: قال: ويبني املانع من القول بالقياس -. )١(

  :وجهان هنا) كنتم وحيثما(
 يف)  كنتم ( ـ ف   للفراء     خالفًا    بعدها  )  ما (   زيادة  كذلك كوا شرطية، وشرط أا: أظهرمها

 هي   فتكون  )  كنتم ( ـ ب   الظرفية     على   وبة منص   هي   جواا، وتكون    ) فولوا( ا، و جزم حمل
: اإلسراء    [   ) احلسىن  ءااألمس فله تدعوا ما اأي(: حنو النصب فيها عامل اجلزم، وهو فيه عاملة
 يقتضي القياس كان بعدها اليت فاجلملة لإلضافة الالزمة األمساء من) حيثُ( أنّ واعلم. ]١١٠

 عوامل     من   صارت    كوا    هو ، و  مانع    ذلك    من   منع   ولكن  ا،     خفض   حمل   يف   تكون    أن  
))األفعال

)٢(.  
  ) :والرسول هللا إىل فردوه: (تعاىل قولهقال عند تفسريه : ويدلل على حجية القياس - 
 منه   املراد      يكون    أن    إما  )  تنازعتم     فإن  : ( قوله   ؛ ألنّ   حجة   القياس  أن على اآلية هذه دلت(( 
 يكون   اإلمجاع، أو  أو ةالسن أو الكتاب يف عليه منصوص حكم: أي) شيء يف اختلفتم فإن(

 واألول    .  الثالثة     هذه    من   شيء   يف   عليه  منصوص غري حكمه) شيء يف اختلفتم فإن: (املراد
 فيصري )  منكم   ألمر  ا   وأوىل      الرسول     وأطيعوا      اهللا    أطيعوا   : ( واجبة، لقوله       الطاعة   ألنّ: باطل
جائز،     غري   كمضى، وذل ما لعني إعادة) والرسول هللا إىل فردوه شيء يف تنازعتم فإن: (قوله

 والسنة     الكتاب     يف   مذكور     غري   حكمه )  شيء   يف   تنازعتم     فإن  : ( املراد      يكون    أن    فيتعني 
))القياس هو وذلكله،  املشاة املنصوصة األحكام إىل حكمه يرد أن واإلمجاع، فيجب

)٣(.  
 أنه    مسعود    وابن   علقمة عن وروي الثوم: ) الفوم( و((: قال: ويستدل على عدم القياس -
 تبدل   والفاء    .  اهللا   عبد   مصحف   ويف  عنهما اهللا رضي عباس ابن قراءة ، وهي) ثومهاو: (قرأ
))قياس غري ولكنهومغاثري،  ومغافري، وعافور وعاثور، وجدف جدث: قالوا كما الثاء من

)٤( .  

                               
 ٤/١٢اللباب يف علوم الكتاب  )١(
 ٢/١٧: ، وينظر٣/٣٨اللباب يف علوم الكتاب  )٢(
 ٦/٤٤٥اللباب يف علوم الكتاب  )٣(
، ٤١٠/ ٩،  ٥٤٥/ ٧،  ٢٣٦/ ٦،  ٣٦٦/ ٤،  ٥٨/ ٤،  ٤٥٤/ ٢،  ١/٥٨٧: ، وينظر٢/١١٦اللباب يف علوم الكتاب  )٤(
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 عيسى   عن   األخفش     عن   مكي   ىكح (( :  يف مثل قوله   :  على قياس   )  مطرد(ويزيد أحيانا  -
 بضمتني )  هزوا  ( و. والتثقيل التخفيف نلغتا فيه جيوز مضموم ولهأ ثالثي اسم كل: عمر بن
 وهو  ختفيفًا،     واوا      اهلمزة     أبدل     عاصم، كأنه      عن   حفص  قراءة ووفقًا، وهي وصالً الواو مع

 يف)  كفوا  (   جؤن، وحكم       يف   جون  :  حنو   قبلها   ما مضموم مفتوحة مهزة كل يف مطرد قياس
ءة     تقدم    ما   مجيع   يف )  هزوا   (   حكم ،  ] ٤:  اإلخالص    [   ) أحد    كفوا    له  يكن   ومل  ( :  قوله   قرا

))مطرد قياس أيضا وحذفها، وهو الزاي على اهلمزة حركة بإلقاء) هزا( و. وتوجيها
)١(.  

 اإلحصار     أنّ    فهو :  الثالث     القول     وعلى  (( :  قال  :  على قياس   )  جلي ظاهر   ( ويزيد أحيانا   -
 العدو على املرض ه، يقيسثبوت اللغة، وبتقدير أهل باتفاق باطل هذا: العدو، فنقول ملنع اسم

))ظاهر جلي قياس وهواحلرج،  دفع جبامع
)٢(.  

 ال:  النفي، معناه       لتأكيد  )  ألسجد   أكن    مل : ( وقوله  (( :  قال  :  النص بالقياس      يعارض   وال     -
 كثيفًا، وهو      جسما  بكونه يشعر بشرا هكون أن: كالمه وحاصل. لبشر أسجد أن مين يصح
 لطيف، واجلسماين       روحاين      كثيف، وأنا      جسماين لبشرا: يقول لطيفًا، فكأنه روحانيا كان

: وأيضا   .  ؟ لألعلى    سجود   لألدىن     يكون    اللطيف، فيكف      الروحاين       من   حاالً    أدون الكثيف
 الدناءة، وأصل          غاية    يف   األصل    مسنون، وهذا        محأ   من   صلصال، تولد      من   خملوق    دم  آف 
آدم؛      أصل   من   ف أشر   إبليس    أصل   فكان    العناصر    أشرف    هي   النار، والنار          هو :  )  إبليس(

 لألدىن؛ فهذا       بالسجود     يؤمر    أن    يقبح   آدم، واألشرف          من   أشرف    إبليس  يكون أن فوجب
 على   الشبهة    عن   جوابا     ليس   ، وهذا    )  رجيم    فإنك    منها  فاخرج قال. (إبليس شبهة جمموع
 والذي   نص،     تعاىل اهللا قاله الذي أنّ: وتقديره. التنبيه سبيل على جواب التصريح، بل سبيل
))ناملعو رجيما بالقياس، كان النص عارض قياس، ومن ليسإب قاله

)٣(.  

                               
 .، إخل٤٥٧/ ٩

 ٢/٣٤٩، ٢/١٧٣، ٢/١٢٩: ، وينظر٢/١٥٥اللباب يف علوم الكتاب  )١(
 ٣/٣٦٦اب اللباب يف علوم الكت )٢(
 ١١/٤٥٧اللباب يف علوم الكتاب  )٣(
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  .اعتماده على العلة: ثالثًا

مبكرا مع ظهور الدرس النحوي، فالعلة يف الواقع كانت مالزمة      ) العلة(ظهر مصطلح 
ومن   .  لظهور القاعدة النحوية، فللرفع علة وللنصب علة وللجر علة، وللبناء علة وهكذا                            

هـ،   ١١٧اهللا بن أيب إسحاق احلضرمي، املتوىف سنة       قياس والتعليل، عبدأوائل من أجاد ال
)) كان أول من بعج النحو، ومد القياس والعلل                   (( :  فقد ذكر ابن سالم أنه        

وقال عنه     .  ) ١( 
)) إنه أول من علل النحو         (( :  األنباري

ومن أكثر من اهتم بالعلة اخلليل وسجلها تلميذه              .  ) ٢( 
وذكر بعض شيوخنا أنّ اخلليل بن أمحد رمحه اهللا، سئل                  (( : جيسيبويه يف كتابه، قال الزجا

: عن العرب أخذا أم اخترعتها من نفسك؟ فقال: عن العلل اليت يعتل ا يف النحو، فقيل له
وعرفت مواقع كالمها، وقام يف عقوهلا علله، وإن . إنّ العرب نطقت على سجيتها وطباعها(

فإنْ أكن أصبت العلة فهو         .  عندي أنه علة ملا عللته منه         مل ينقل ذلك عنها، واعتللت أنا مبا  
وإنْ تكن هناك علة له فمثلي يف ذلك مثل رجلٍ حكيمٍ دخل دارا حمكمة                       .  الذي التمست 

البناء، عجيبة النظم واألقسام؛ وقد صحت عنده حكمة بانيها، باخلرب الصادق أو بالرباهني             
إمنا فعل    :  جل يف الدار على شيء منها قال           الواضحة واحلجج الالئحة، فكلما وقف هذا الر 
سنحت له وخطرت بباله حمتملة لذلك،         .  هذا هكذا لعلة كذا وكذا، ولسبب كذا وكذا                  

فجائز أن يكون احلكيم الباين للدار فعل ذلك للعلة اليت ذكرها هذا الذي دخل الدار، وجائز 
. حمتمل أن يكون علة لذلك أن يكون فعله لغري تلك العلة، إال أن ذلك مما ذكره هذا الرجل 

)) ) فإن سنح لغريي علة ملا عللته من النحو هو أليق مما ذكرته باملعلول فليأت ا                     
وعلّق   .  ) ٣( 

وهذا كالم مستقيم، وإنصاف من اخلليل رمحة           ((: الزجاجي على كالم اخلليل السابق بقوله
))اهللا عليه

 األصل يف كانت فإن املدة هذه جاءت ذاإو((: ومن أمثلة العلة عند اخلليل، قوله. )٤(
 رحى  :  تقول    أنك    ترى    الياءات، أال          التقاء     كراهية     واوا      النسبة    يف   جتعل   فإا    واوا      أو    ياءً  

                               
 ١/١٤طبقات فحول الشعراء  )١(
 ٢٣نزهة األلباء  )٢(
 ٦٦اإليضاح يف علل النحو  )٣(
 ٦٦اإليضاح يف علل النحو  )٤(
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)) العلة    لتلك   رحوي   :  وتقول     ياء    رحى    ألف    أن    علمت   ورحيان، فقد      
: وقال سيبويه    .  ) ١( 

))وليس شيء يضطرون إليه إال وهم حياولون به وجها((
 األمر غري يف بينتص ومما((: وقال. )٢(

 علة   فله    زيد    يا   وأما   .  كله    اهللا، والنداء         عبد   يا :  قولك    إظهاره      املتروك      الفعل    على   والنهي   
 الكالم، وصار يف هذا استعماهلم لكثرة الفعل تعاىل، حذفوا اهللا شاء إن النداء باب يف ستراها

منها،    بدال    يا   وصارت أريد اهللا، فحذف عبد يا، أريد: قال بالفعل، كأنه اللفظ من بدال يا
))تريده أنك فالن، علم يا: قلت إذا ألنك

)٣(.  
العلل يف   :  وكثر االهتمام بالعلل النحوية حىت أفردها بعض العلماء بكتب، من أشهرها  

، وعلل النحو ونقض علل النحو           )٥(، وعلل النحو للمازين)٤()تلميذ سيبويه(النحو، لقطرب 
، واملختار يف علل النحو البن            ) ٧( رون بن احلائك       ، والعلل يف النحو هلا        ) ٦( للغدة األصبهاين     

، وعلل    ) ١٠( ، واموع على العلل ملربمان           ) ٩( ، واإليضاح يف علل النحو للزجاجي     )٨(كيسان
ومل يصلنا من هذه الكتب         .  إخل. . . )١٢(، وشرح علل النحو للمهليب)١١(النحو البن الوراق
  .، وكتاب ابن الوراقيإال كتاب الزجاج

اخلصائص، وذكر أنّ         :  وا يف دراسة العلة ابن جين، خاصة يف كتابه               ومن الذين توسع  
  .)١٣(شيخه أبا علي الفارسي رمبا خطر له، وانتزع من علل النحو ثلث ما جاء به النحاة

                               
 العني صدد )١(
 ١/٣٢الكتاب  )٢(
 ١/٢٩١الكتاب  )٣(
 ١/٢٤٣بغية الوعاة  )٤(
 ٧/١٢٢معجم األدباء  )٥(
 ٨/١٤٢معجم األدباء  )٦(
 ١٩/٢٦٢معجم األدباء  )٧(
 ١٧/١٣٩معجم األدباء  )٨(
 ٨/١٤٢معجم األدباء  )٩(
 ١٨/٢٥٧معجم األدباء  )١٠(
 ٨/١٤٢معجم األدباء  )١١(
 ٨/١٤٢معجم األدباء  )١٢(
 ١/٢٠٨اخلصائص  )١٣(
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ونلحظ على كالم القدماء عن العلة عند اخلليل وسيبويه ومن نقلوا عنهم ممن قبلهم،                   
لى الشبيه، ومحل النظري على نظريه، واعتمادهم                 عنايتهم باملعىن واهتمامهم بقياس الشبيه ع     

على ذوق العرب من طلب اخلفة واالبتعاد عن القبح والثقل، معتمدين على كثرة الشواهد             
وقد أرسى سيبويه      .  من حيث الدليل والربهان، وعلى الفطرة واحلس من حيث طبيعتها                       

يالت معاصريه، وقد يرد        قواعد العلة وأكثر منها وعلل لكل ظاهرة حنوية درسها، ونقد تعل      
 أنه    اهللا    رمحه    اخلليل    وزعم  ((: العلة إذا مل يرها صاحلة حىت لو كانت من أستاذه اخلليل، قال

 قبيح   وهذا   .  زيد    بأخي    تشبهه   أن    أردت      زيد، إذا        أخو    رجل    هذا  :  الرجل     يقول    أن   جيوز
 مثل: يدالطويل، تر قصري هذا: لقلت هذا جاز االضطرار، ولو موضع يف إال جيوز ال ضعيف
))الطويل

)١(.  
ـ         هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون              (( :  وعرفت العلة يف كتب املصطلحات ب

))خارجا مؤثرا فيه
مث سلك بعض النحويني يف التعليل النحوي طرق الفالسفة واملناطقة                   . )٢(

م وظهر علم الكال. وبالغ بعضهم يف ذلك مبالغة شديدة كما جنده عند الرماين، وابن الوراق
وتغلغل يف العلوم اإلسالمية، خاصةً؛ العقيدة، والفقه،               ) النسخة اإلسالمية للمنطق اليوناين(

وظهرت مصطلحات جديدة؛ مثل علة العلة،               .  وانطبعت به نقاشات العلماء وتعليالم            
وثار غبار اجلدل العقيم يف بعض حجج النحو، حىت أصبحت                   .  ) ٣( والعلل الثواين والثوالث       

فارس العامل الرزين تغزل مبحبوبته                ابن   راء والكتاب؛ وبعض العلماء حىت أن   حمل تندر الشع
  :)٤(مبثل قوله

  تركية تنمى لتركي    مرت بنا هيفاء مقدودة
  حجة حنويأضعف من   ترنوا بطرف ساحرٍ فاترٍ

( :  وقد انتقد السهيلي علل النحويني يف املمنوع من الصرف بقوله                     وهذا الباب لو        (
ومل يعللوه بأكثر من النقل عن العرب النتفع بنقلهم، ومل يكثروا احلشو  قصروه على السماع

                               
 ١/٣٦١الكتاب  )١(
 ١٥٦التعريفات باب العني  )٢(
 ٦٨الرد على النحاة  )٣(
 ٤/٨٧معجم األدباء  )٤(



  .اعتماده على العلة: ثالثًا: الفصل الثالث 
 

٦٤٧  

ا                               : يف كالمهم، وملا تضاحك أهل العلوم من فساد تعليلهم، حىت ضربوا املثل م؛ فقالو
)أضعف من حجة حنوي(((

)١(.  
لنحويني أقرب إىل علل املتكلمني منها إىل علل                     إىل   وقد أشار ابن جين           أنّ علل ا
أم إمنا حييلون على احلس، وحيتجون فيه بثقل احلال أو خفتها                  ((ني، وعلل ذلك بـ املتفقه

على النفس، وليس كذلك حديث علل الفقه؛ وذلك أا إمنا هي أعالم وأمارات؛ لوقوع                               
)) األحكام، ووجوه احلكمة فيها خفية عنا، غري بادية الصفحة لنا           

مث ضرب هلا مثاالً يف      .  ) ٢( 
  .خبالف النحو، فإنّ كله أو غالبه مما تدرك علته، وتظهر حكمتهاألحكام التعبدية، 

اإلغراب يف جدل        :  مث جاء أبو الربكات األنباري بعد ذلك فألف كتابيه املشهورين                          
اإلعراب، وملع األدلة يف أصول النحو، نقل فيهما أصول الفقه إىل مسائل اخلالف النحوي،       

حو اليت تفرعت منها فروعه وفصوله، كما أنّ              أصول النحو أدلة الن         (( :  قال يف مقدمة اللمع   
وفائدته التعويل يف إثبات احلكم              .  أصول الفقه أدلة الفقه اليت تنوعت عنها مجلته وتفصيله                  

)) على احلجة والتعليل، واالرتفاع عن حضيض التقليد إىل يفاع االطالع على الدليل                              
 )٣ ( .

وبعد؛ فإنّ مجاعة من الفقهاء          ((: اإلنصاف يف مسائل اخلالف: وقال يف مقدمة كتابه الشهري
عمر اهللا مبانيها  –املتأدبني، واألدباء املتفقهني، املشتغلني علي بعلم العربية، باملدرسة النظامية 

سألوين أن أخلص هلم كتابا لطيفًا، يشتمل على مشاهري املسائل اخلالفية        –ورحم اهللا بانيها 
)). .ائل اخلالفية بني الشافعي وأيب حنيفةبني حنويي البصرة والكوفة، على ترتيب املس

)٤(.  
، وقد يكون     ) ٥( مع على وجود العلة إال ما كان من ابن مضاء األندلسي                     جي ويكاد    

لظاهر،                                  ا ئز مذهب أهل  لظاهري، حيث إنّ من ركا ا ثري مذهبه  لسبب يف ذلك من تأ ا
لة أصبحت من   إنكارهم للقياس يف الشرع مث أجروا هذا املنع على اللغة والنحو، ألنّ الع                               

  .)٦(أركان القياس
                               

 ١٩أمايل السهيلي  )١(
 ١/٤٨اخلصائص   )٢(
 ٨٠ملع األدلة يف أصول النحو  )٣(
 ١/٥اإلنصاف  )٤(
 ٦٨الرد على النحاة  )٥(
 البلبل يف أصول الفقه  )٦(
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ويتردد مصطلح العلة يف تفسري ابن عادل كثريا، ولكنه استعمله مبعناه الواسع البسيط،   
كما فعل اخلليل وسيبويه، وطبقه على آي الذكر احلكيم، يف عدة جماالت أمهها يف املسائل           

  :النحوية والصرفية، والفقهية والعقيدة، ومن أمثلة ذلك
عق      -١ التعليل       ذكر احلكم  لوصف يدل على  ل   يب ا ( :  ، قا : تعاىل    قوله   أن  :  لثاين  ا (

 تعاىل   قراءة، ألنه         كل   عند   بوجوبه     القول  جيب إنه للوجوب، مث أمر؛ وهو) استعذ(
 وذكر   ،  ] ٩٨:  النحل  [   ) الرجيم     الشيطان     من   باهللا   فاستعذ القرآن قرأت فإذا(: قال

))العلة بتكرر ريتكر التعليل، واحلكم على يدل املناسب الوصف عقيب احلكم
)١(.  

 على   اآلية     هذه    دلت  (( :  ، قال   وأحيانا يصرح بأنه يصدر يف تعليله من أصول الفقه   -٢
 على   يقدر    ال   العبيد    من   عبدا    أنّ    على   اآلية     دلت  :  قيل   فإن  .  شيئا ميلك ال العبد أن

 احلكم أنّ: الفقه أصول يف ثبت أنه: فاجلواب. ؟كذلك عبد كل إنّ: قلتم فلم، شيء
، احلكم    لذلك    علة   الوصف    ذلك    كون    على   يدل    املناسب    الوصف قيبع املذكور
 حكم )  شيء   على   يقدر    ال : ( وقوله    واملقهورية       بالذل     مشعر   وصف   عبدا    وكونه   
 عبدا، وأيضا كونه شيء، هو على القدرة لعدم العلة أنّ يقتضي عقيبه، وهذا مذكور

األول،       القسم    عن   الثاين     القسم    هذا    فميز )  حسنا   رزقا  منا رزقناه ومن: (بعده قال
 الوصف    هذا    حيصل   أال    فوجب    حسنا   رزقا     رزقه     أنه    الصفة، وهو       ذه    العبد  وهو

 آتاه    قد   اهللا    العبد، لكان   ملك األول، ولو وبني الثاين بني االمتياز حيصل للعبد، حىت
 -  عباس    ابن    عن   فروي   ؛  اختلفوا     مث .  حسن   رزق     احلالل     امللك    نّ حسنا؛ أل     رزقًا   
))أيضا الطالق ميلك ال: قال حىت، ذلك يف التشدد ريهوغ - عنه اهللا رضي

)٢(.  
 من : ( تعاىل    قوله :  ومن أمثلته    إقامة االسم الظاهر مقام الضمري تنبيه على العلة،                   -٣

 فإن (   يكون    أن    جيوز    هنا   اجلواب  أنّ تقدم، إال كما) من( يف الكالم((: ) عدوا كان
  :وجهني من فاجلواب؟ الرابط وأين: قيل فإن) . للكافرين عدو اهللا

                               
 ٩/٢٠٩، ٧/٣١٩، ٤/٥٥، ١/٨٩: وينظر ١/٨٦اللباب يف علوم الكتاب  )١(
 ١٦/٤٥٨، ١٦/٤٠٠: ، وينظر١٢/١٢٣اللباب يف علوم الكتاب  )٢(
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 هلم، فأتى      عدو    اهللا    فإن  :  األصل    املضمر، وكان مقام قام الظاهر االسم أن: أحدمها
  .العلة على تنبيها بالظاهر
 حتته، وجيوز األول الروابط، الندراج من العموم، والعموم بالكافرين يراد أن: والثاين

))وحنوه كفر فقد هللا عدوا كان من: تقديره حمذوفا يكون أن
)١(.  

 للعذاب    املقتضية    العلة    على   تنبيها )  وهلم  : ( يقل   ومل  )  وللكافرين    (   وقال   (( :  ل وقا  
))وغريهم الكفار أولئك فيها املهني، فيدخل

)٢(.  

 أنزل    مبا   آمنوا     ( (( :  ، قال   على العموم من عموم العلة         )  ما ( ويستدل على داللة         -٤
) ما( ةلفظ أنّ على اآلية ذه احتجوا بالعموم والقائلون، اهللا أنزل ما بكل أي: )اهللا

 فلما ،  اهللا    أنزل     مبا   يؤمنوا     أن    أمرهم     تعاىل   اهللا ألنّ: قالوا، العموم تفيد) الذي( مبعىن
 ملا   العموم     تفيد )  ما (   لفظة   أنّ    ولوال   ،  ذلك    على   ذمهم    البعض    دون     بالبعض    آمنوا   
، هلم   الذَّم     سبيل  على   عنهم   احلكاية     هذه    وأورد     (( :  إىل أن قال      .    )) الذم     هذا    حسن 
 كونه    يعرفوا   أن إىل طريق وهلم إالَّ اهللا أنزل مبا آمنوا: هلم يقال أن جيوز ال أنه وذلك
 كونه    على   الدليل     أول     وإذ   ،  يطَاق    ال   ما  تكليف ذلك كان وإالَّ، اهللا عند من مرتالً
 وجياب  ،  تناقض    البعضِ    دون     بالبعضِ    فإميام   ،  به   اإلميان      وجب    اهللا    عند   من   مرتالً  

  :أحدمها: بوجهني
 اهللا   أنزله  ما كلّ ألن؛ اهللا عند من كونه وهو، العلّة عموم من استفيد إمنا لعموما أن

  .العموم يقتضي) ما( لكون ال اهللا عند من مرتالً بكونه اإلميان جيب
 وإمنا   ،  فيه   خالف    ال   جمال    ذلك    ألنّ  ؛  للعموم    استعمل )  ما (   أنّ    مننع   ال   اأن  :  الثاين   

 موضوعةً    ليست   بأا    فالقائل   ؟  ال   أو    للعموم    موضوعة    هي   هل   كوا    يف   اخلالف   
))هاهنا جمازا للعموم استعملت إمنا أا للعموم

)٣(.  

                               
 ٣١٥ -  ٢/٣١٤اللباب يف علوم الكتاب  )١(
 ٢/٢٨٤اللباب يف علوم الكتاب  )٢(
 ٢/٢٨٥اللباب يف علوم الكتاب  )٣(
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 هذه   يف   جيوز  )  لتكونوا   : ( تعاىل    قوله (( :  ومن أمثلة ذلك قوله       :  تفيد العلة) كي(الم  -٥
 الم   تكون    أن  :  والثاين    .  العلة    فتفيد )  كي (   الم    تكون    أن  :  أحدمها   :  وجهان     الالم   

 وما    وهي  ،  مضمرة  )  أن  (   وبعدها   ،  جر   حرف  فهي قديرينالت كال وعلى، الصريورة
))جر حمل يف بعدها

)١(.  
 الالم   هذه يف) العدة ولتكملوا: (قوله((: ، ومن أمثلة ذلك قولهالم التعليل تفيد العلة -٦

) أن( و، لزيد ضربت: قولك يف كاليت؛ به املفعول يف زائدة أا: أحدها: أقوال ثالثة
 على   معطوف    فهو ،  تكميل :  أي ، ) العدة تكملوا أن ويريد: (تقديره، بعدها مقدرة
  :صخر أيب قول وحنوه؛ اليسر

  طريق بكل ليلى يل ختيل    فكأمنا ذكرها أنسى ال أريد
 يف  الالم     هذه    زيادة      حسنت   وإمنا     البقاء     وأيب والزخمشري عطية ابن قول وهذا

 من   -  مول املع    تقدم    أو  ،  فرعا    العامل     كان    إذا     يكون   إمنا ذلك كان وإن - املفعول
 تعديه    بذلك ضعف، مفعوله على عطف ما وبني الفعل بني الفصل طال ملا إنه حيث

 الم   إا  :  الثاين   .  بالتقدمي     ضعفه  الفصل بطول لضعفه قياسا؛ الالم بزيادة فعدي، إليه
))بزائدة وليست، التعليل

)٢(.  
 أبو    قال    ) لكم   إنه  : ( قوله (( :  ومن أمثلة ذلك قوله       :  تفيد العلة بنص العلماء       )  إنّ  (   -٧

 فتح   إذا     ألنه  ؛  الفتح    من   أبلغ    وهو  ،  حباله    اإلعالم     أراد ألنه؛ اهلمزة كسر إمنا: البقاء
 عدوا    يكن   مل   وإن   ،  ممنوع    واتباعه    ،  لكم   عدو    ألنه؛ تتبعوه ال: التقدير صار، اهلمزة

  :مثله، لنا
  لك احلمد إن، لبيك

 وكذلك ،حال كل يف احلمد استحقاقه على الكسر لداللة؛ أجود اهلمزة كسر
 وجه    يف   قاله    الذي     وهذا   ،  بذلك    إخبار     فهو   حمض   استئناف    الكسر   أن يعين، التلبية

 أنّ   على   نصوا    فإم  ؛  اهلمزة     كسرة    مع   التعليل    يراد     أن    جيوز    ألنه  ؛  يتعني ال الكسر

                               
 ٣/١٦اللباب يف علوم الكتاب  )١(
 ٣/٣٢٥: ، وينظر ٣/٢٨٩اللباب يف علوم الكتاب  )٢(
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، أنفا تقدم كما؛ بعينها اآلية هذه يف ذلك ذكر وقد، أيضا العلة تفيد املكسورة) إنّ(
 ومما  ؛  وللعلية  ،  حباله    احملض    لإلخبار     حمتملة   ألا؛ أوىل الكسر ءةقرا: يقال أن فينبغي
) رجس    إا  (   الروثة      يف   -  السالم     عليه   -  قوله   العلية    تفيد   املكسورة      أن    على   يدل  

 املرأة     تنكح ال: (وقوله) عليكم الطوافني من إا؛ بنجس ليست إا: (اهلرة يف وقوله
: املفتوحة وأما) أرحامكم قطعتم، ذلك تمفعل ذاإ إنكم؛ خالتها على وال، عمتها على
))العلة الم تقدير على الكالم ألن، العلية يف نص فهي

)١(.  
اعترض ابن عادل على رأي            :  يف اآلية   ) كي(ال تفيد العلة ألا ليس مبعىن ) حىت(  -٨

) يقول حىت: (تعاىل قول((: فتفيد العلة، قال) كي(مبعىن ) حىت(أيب البقاء العكربي أنّ 
  :وجهان وله، نصبا) يقولَ: (مهوراجل قرأ

 املس    من   تقدم    ملا   غاية    فهو ،  يقول    أن    إىل  :  أي  ،  )  إىل  (   مبعىن )  حىت (   أنّ  :  أحدمها   
. ومضى    وقع    قد   وهذا   ،  املستقبل    املضارع      بعدها    ينصب   إمنا  )  حىت (   و ،  والزلزال      
 العلة    فتفيد ،  )  كي (   مبعىن )  حىت (   أنّ  :  والثاين    ،  احلال     حكاية    على   أنه  :  فاجلواب    

 ليس واملؤمنني الرسول قول ألن؛ ضعيف وهذا، اجلنة أدخلين حىت اهللا أطعت: كقوله
 بالرفع   (( :  قال    فإنه  ،  ذلك    على   البقاء     أيب كالم ظاهر كان وإن، والزلزال للمس علة
) حىت (   بعد )  أن  (   و ،    )) القول     سبب  فالزلزلة    ،  فقالوا     زلزلوا    :  التقدير يكون أن على

))التقديرين كال على مضمرة
)٢(.  

  :أوجه سةمخ فيه: ) لدنيا يف: (تعاىل ولهق((: قال: الترجي جارية جمرى العلة مجلة -٩
 هو   ما   فيأخذون    ،  أمرمها     يف   يتفكرون : معىن على) يتفكرون(ـ ب يتعلق أن: أظهرها
 عن معناه ، ويروى) يبني(ـ ب يتعلق أن: والثاين. نفعا أبقى هو ما ويؤثرون، األصلح
 أال   وحيتمل  ،  واآلخرة       الدنيا     أمر    يف :  أي  ،  مضاف    يقدر    أن    حيتمل  وحينئذ، احلسن
 من   احلسن    قول    بعضهم   وجعل. فيها يظهر العالمات وهي، اآليات بيان ألنّ، يقدر

 لعلكم واآلخرة الدنيا أمر يف اآليات لكم اهللا يبني لذلك ليس: أي، والتأخري، التقدمي

                               
 ٣/١٥٤اللباب يف علوم الكتاب  )١(
 ٣/٥١٤اللباب يف علوم الكتاب  )٢(
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، ووقوعها    ،  رة اآلخ     إقبال     ويف  ،  فيها   فتزهدون    ،  وفنائها     وزواهلا       الدنيا     يف   تتفكرون   
 يف تعلق من يعين، ظاهره على الكالم حلمل، لذلك حاجة وال: قال مث. فيها فترغبون

 الترجي     مجلة   ألن  ؛  شيء   يف   والتأخري      التقدمي  من ليس وهذا. ) تتفكرون(ـ ب الدنيا
 ال،  اآلخر     على   املعموالت      أحد   وتقدمي، معىن بالفعل متعلقة فهي العلة جمرى جارية
))تأخري وال، تقدمي فال، اعتراضية تكون أن وحيتمل تأخريو تقدمي فيه يقال

)١(.  
 اهللا يقرض الذي ذا من(قوله ((: قال: نص النحويني مينع العلة اليت ذكرها أبو البقاء - ١٠

) نم ) : ( ترجعون     وإليه     ويبسط    يقبض   واهللا     كثرية   أضعافا له فيضاعفه حسنا قرضا
 وصلته )  الذي   (   و ،  خربه    إشارة     اسم )  ذا  (   و ،  االبتداء     على الرفع وحملها لالستفهام

 واحد     اسم   مبرتلة    كله  )  ذا    من (   يكون    أن    وجيوز   ،  منه بدل أو، اإلشارة السم نعت
. ] ٢٦:  البقرة [ ) اهللا أراد اماذ (: قوله يف تقدم كما) صنعت ماذا: (كقولك تركبا
 واحدا     امسا    جيعالن    حيث )  ماذا   : ( قولك  وبني بينه وفرق الوجه هذا البقاء أبو ومنع

، العلة    ذه    املنع   هلذا معىن وال. يعقل ملن) من( ؛ ألنّ) من( من إيهاما أشد) ما( أنّب
)))ماذا( حكم) ذا من( حكم أنّ على نصوا والنحويون

)٢(.  
: اعترض على الفراء يف تسميته العلة بالشرط ألنه خالف اصطالح النحويني                           - ١١

 -  يقول    حيث الفراء لقو معىن هذا((: وقال )):الواحدي ذكره التخريج وهذا((: قال
 الشهادة     وجعلنا  ،  الشرط     على )  أنه  (   جعلت   شئت  إن  :  -  للكسائي    االحتجاج      يف 

 فيها   يصلح   األوىل    )  إنّ  (   ويكون   ،  )  اإلسالم     اهللا    عند   الدين     إنّ  : ( قوله   على   واقعة   
 كالم   وهو  .    )) اإلسالم     اهللا    عند   الدين     أنّ    لوحدانية      اهللا    شهد:  ولك قك ،  اخلفض  
لشرط     على   ولهق   ومعىن  ،  نفسه   يف   مشكل  لعلة  :  أي  ،  ا لعلة    مسى ،  ا  ألنّ ؛  شرطا   ا

 اصطالح   خالف    أنه إال، علة فهو، هعلت على املعلول كتوقف عليه متوقف املشروط
))النحويني

)٣(.  

                               
 ٤/٤٣لوم الكتاب اللباب يف ع )١(
 ٤/٢٥٤اللباب يف علوم الكتاب  )٢(
 ٥/١٠٣اللباب يف علوم الكتاب  )٣(
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 : قال: يعترض على منع مثال وجتويز آخر والعلة واحدة - ١٢
  األماين حصول يبتغي إذا ري  يد وال يستحث املرء أجل((

ء   (   على   ئد عا   ضمري)  يستحث (   ففاعل   ملنصوب   )  أجل  ( ـ ب   املتصل  )  املر ـ ب   ا
 الضمري    وعود  ، عنه االستغناء جيوز، فضلة املعمول بأنّ املانعون واحتج) . يستحث(

 على   أمجع    ولذلك   ،  السببان     هذان     فيتناىف  ،  ذكره     لزوم  يقتضي املسائل هذه يف عليه
ا     منع  ا    ،  ضرب   زيدا    ظن   وزيداضح و   دليل    وهو  ،  وظنها  ،  نفسه   ضرب :  أي  ،  قائم 

 زيد    غالم  :  بني   عسر   الفرق     ويف    املتقدم     كالبيت    السماع     من   يرده     ما   لوال    للمانع  
ا   :  وبني  ،  ضرب  ز    حيث ،  ضرب   زيد ألول      جا متنع   ،  ا ا لثاين     و لعلة    مبقتضى ،  ا  ا

))املذكورة
)١(.  

 صيدا  قتل   مث ،  جزاءه      وأدى      الصيد    احملرم     قتل   إذا   (( : بقوله وفرق بني العلة والشرط - ١٣
 ظاهرها  فإنّ، اآلية هذه اجلمهور وحجة، جيب ال: داود الوق، آخر جزاء لزمه آخر

ء      وجوب     علة   يكون    أن    يقتضي   بتكرار    احلكم    يتكرر    أن    فوجب  ،  القتل    هو   اجلزا
 فدخلت  ،  طالق    فهي   الدار      منكن   دخلت    من   لنسائه   الرجل قال إذا: قيل فإن، العلة

 فيلزم ،  زاء  اجل    لوجوب     علة   القتل    أن    اجلواب ف. مرتني الطالق يقع مل، مرتني واحدة
 يلزم   فلم ،  الطالق     لوقوع  شرط فهو الدار دخول وأما، العلة لتكرار الوجوب تكرار
) منه اهللا فينتقم عاد ومن: (تعاىل بقوله داود واحتج، الشرط تكرار عند احلكم تكرار
))الكفارة ال االنتقام العائد فجزاء

)٢(.  
  :وجهان فيه) جيدوا أال: (قوله((: مثاله، قال: وحتدث عن علة العلة - ١٤

 حاال   أو  ،  له  مفعوال    أعربناه      إن  )  حزنا  (   فيه   والعامل    ،  أجله     من   مفعول  أنه: أحدمها
 وعلى  .  لعامله     مؤكدا     كان    إذا     يعمل   ال   املصدر     ألن  ؛  فال   مصدرا     أعربناه      إذا   وأما

 علل   يكون    أن  يعين العلة علة) جيدوا أال( يكون، أجله من مفعول) حزنا( بأنّ القول
 نظري   تقدم    وقد    واضح    وهو  ،  النفقة    وجدان      بعدم   احلزن وعلل، باحلزن الدمع فيض

                               
 ٥/١٤٩اللباب يف علوم الكتاب  )١(
 ٧/٥٢٠اللباب يف علوم الكتاب  )٢(
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ـ ب   متعلق أنه: الثاين. ]٣٨: املائدة[ ) اهللا من نكاال كسبا مبا جزآء(: قوله يف ذلك
))) تفيض(

)١(.  
، )  لدن  ( ومن أمثلة ذلك علة بناء          :  ويتحدث أحيانا عن علل البناء أو اإلعراب                   - ١٥

 وامتناع   ،  واحد     استعمال    لزوم     يف   باحلرف     لشبهها ؛  بناؤها     املشهورة      واللغة  ((: قال
 يكون   إذ  ؛  واحدا      استعماال    يلزمان     ال   فإما  )  لدن ( ، و) عند( خبالف، ا اإلخبار

 كوا    بنائها  علة((: بعضهم وقال. ) لدن( خبالف، غاية وغري وغاية، وعمدة، فضلة
 فصار ،  قةاملالص    على   تدل    ال   فإا  )  عند (   خبالف  ،  ا   وخمتصة  ،  املالصقة   على دالة
 مضمنة   فكأا  ، احلرف عليه يدل ما قبيل من هو بل، الظرف عليه يدل ال معىن فيها
))..))يوضع فلم، لذلك يوضع أن حقه من كان حرف معىن

)٢(.  
) املتوكلني حيب اهللا إن(قوله ((: ومن أمثلته ذلك قاله: وحتدث عما جيري جمرى العلة - ١٦

 اآلية     وهذه   ،  األمور   كل يف األخذ عند لالتوك على الباعثة العلة جمرى جارٍ وهذا: 
 األمر لكان وإال - اجلهال بعض كقول - نفسه يهمل أن التوكل ليس أنه على تدل

، الظاهرة األسباب اإلنسان يراعي أن هو التوكل بل، بالتوكل لألمر منافيا باملشاورة
))احلق عصمة على يعول بل، عليها بقلبه يعول ال ولكن

)٣(.  

                               
 ١٠/١٧٤اللباب يف علوم الكتاب  )١(
 ٥/٤٦اللباب يف علوم الكتاب  )٢(
 ٦/٢١اللباب يف علوم الكتاب  )٣(
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  .ده على استصحاب الحالاعتما: رابعا

إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه يف األصل              (( :  عرف األنباري استصحاب احلال بأنه
)) عند عدم دليل النقل عن األصل          

إمنا كان مبنيا ألنّ       (( :  ومثّل له بقولك عن فعل األمر         .  ) ١( 
وجود الشبه      األصل يف األفعال البناء، وإنّ ما يعرب منها لشبه االسم، وال دليل يدل على                   

))فكان باقيا على األصل يف البناء
وعرفه يف موضع آخر، وقال عنه إنه من األدلة املعتربة، . )٢(

واملراد به استصحاب حال األصل يف             .  األدلة املعتربة       اعلم أنّ استصحاب احلال من  ((: قال
البناء، حىت يوجد                                     يف األمساء وهو اإلعراب، واستصحاب حال األصل يف األفعال وهو 

))األمساء ما يوجب البناء ويوجد يف األفعال ما يوجب اإلعراب
ولكنه قال عنه بعد ذلك . )٣(

، وهلذا ال جيوز التمسك          واستصحاب احلال من أضعف األدلة((: إنه من أضعف األدلة، قال
به ما وجد هناك دليل؛ أال ترى أنه ال جيوز التمسك به يف إعراب االسم مع وجود دليل                                    

به احلرف أو تضمن معناه، وكذلك ال جيوز التمسك يف بناء الفعل مع وجود                           البناء من ش    
))دليل اإلعراب من مضارعته االسم، وعلى هذا قياس ما جاء من هذا النحو

)٤(.  
واستصحاب احلال مما نقل إىل النحو من أصول الفقه، ودللنا على ذلك عند حديثنا                             

الطرفني ففي مثال األنباري السابق ينبغي أن                  عن العلة، وهو يستلزم أمورا جممعا عليها بني    
يكون هناك اتفاق على أنّ األصل يف األمساء اإلعراب، واألصل يف األفعال البناء مث ختترب أدلة 

  .البناء يف األمساء وأدلة اإلعراب يف األفعال
ألوىل                                 ا ه يف  مسا تني،  ال مر إ دل  بن عا ا تفسري  ملصطلح يف  ا ا  كر هلذ يصرح بذ ومل 

 قوله) إذ( موقع واقعة الزمان من مضى ملا ظرفا) إذا( جميء فمن((: ، قال) احلال استصحاب(
 وإذا   ( :  وقوله  ،  ] ٩٢:  التوبة   [   ) أجد    ال   قلت   لتحملهم أتوك ام إذا لذينا على وال(: تعاىل
 ومن  .  النحويني     وبعض  ،  مالك    ابن    به   قال  ،  ] ١١:  اجلمعة  [ )إليها انفضوا هلوا أو جتارة رأوا
 )أعناقهم يف األغالل إذ يعلمون فسوف(: تعاىل قوله الزمان من يستقبل امل ظرفا) إذ( جميء

                               
 ٤٦ل اإلعراب اإلغراب يف جد )١(
 ٤٦اإلغراب يف جدل اإلعراب  )٢(
 ١٤١ملع األدلة يف أصول النحو  )٣(
 ١٤٢ملع األدلة يف أصول النحو  )٤(
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٦٥٦  

 ظرف   صارت    أو  ،  زمانيتها     على   باقية  حينئذ هي وهل، أيضا للمفاجأة وتكون. ]٧٠: غافر[
) للحال    استصحابا    األول      أصحها :  أقوال      ثالثة  .  ؟ حرفا    أو    مكان   (

الثانية        .  ) ١(  ومساه يف 
 اخلة  دال  )  الفاء   (   جوابه   ،  شرط   هذا  :  )  كرب   كان وإن: (قوله((: ، قال) استصحاب األصل(

 جعل   مث ،  فافعل    تبتغي أن استطعت نإف: تقديره، حمذوف الثاين وجواب، الثاين الشرط على
 مين   يأتينكم    فإما  (: قوله يف ذلك مثل تقدم وقد، األول للشرط جوابا وجوابه الثاين الشرط
) كان  (   و .  مظهر   هناك    الثاين  جواب أنّ إال ]٣٨: البقرة[ )خوف فال هداي تبع فمن هدى

  :وجهان امسها يف
 وهي  ،  االسم  على مقدما خربا نصب حمل يف فعلية مجلة) كرب( ، و) إعراضهم( أنه: أحدمها
 أم   مستتر   لضمري   رافعا     فعال   كان    إذا   امسها على) كان( خرب تقدمي جيوز هل: خالف مسألة

. مأمون هنا بسلوال، الفاعل بباب يلتبس اللئ ألبتة جيوز فال، للمبتدأ خربا كان إذا وأما. ؟ال
))األصل استصحاب املنع ووجه

)٢(.  
وأما من الناحية التطبيقية فقد اعتمد عليه يف كثري من اختياراته، فمرة خيتار بسبب   

  :خمالفة األصل، ومرة خيتار ملوافقة األصل، ومن أمثلة ذلك
 بالغضب    اليهود     على   حكم   تعاىل    اهللا    ألن  ؛  النصارى      هم )  الضالون : (وقيل((: قوله -١

 النصارى     على   وحكم  ،  ] ٦٠:  املائدة    [   ) عليه   وغضب    اهللا    لعنه   من ( :  تعاىل    فقال  
: وقيل. ]٧٧: املائدة[ )قبل من ضلوا قد قوم ءاأهو تتبعوا وال(: تعاىل فقال بالضالل

 فكان، والنصارى اليهود من دينا أخبث واملشركني الصانع منكري ألن؛ ضعيف هذا
) : الضالون    (   و ،  الكفار   :  هم ) :  عليهم املغضوب: (وقيل. أوىل ينهمد من االحتراز

ملغضوب     غري : ( مها   اهللا   عبد   بن   سهل  وقال   .  املنافقون      هم  لبدعة   )  عليهم   ا ، با
 يف  أخطأ    من   كل   على )  عليهم   املغضوب   (   حيمل   أن واألوىل. السنة عن) والضالني(

))األصل خالف والتقييد، عام اللفظ ألنّ؛ عتقاداال
)٣(.  

                               
 ١/١٤٧اللباب يف علوم الكتاب  )١(
 ٨/١١٧اللباب يف علوم الكتاب  )٢(
 ١/٢٢٦اللباب يف علوم الكتاب  )٣(
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٦٥٧  

 الحتمال    العقاب     استحقاق    يوجب    ال خطأ كان إذا الفروع يف واالجتهاد((: لهوقو -٢
  :وجوه من القول هذا على الكالم: قيل نإف. شرعنا يف كما مغفورة صغرية كونه

 إال يكون ال وهو، احلاضر الشيء إىل لإلشارة اللغة أصل يف) هذا( كلمة أن: أحدها
 ال  تعاىل    نه إف   وأيضا   ،  األصل    خالف    على   فذاك  ، النوع إىل ا أشري فإن، معينا شيئا
، الشخص ذلك إىل باإلشارة املالئكة بعض أمر يكون نأ فوجب، عليه اإلشارة جتوز
 اللفظ حيمل مكلف فاتهد هذا ثبت وإذا، حمالة ال النهي عن خارجا عداه ما فكان
 قد كان املعني على) هذه( لفظ محل ملا - والسالم الصالة عليه - فأدم، حقيقته على
))النوع على محله له جيوز وال، الواجب فعل

)١(.  
  .ركعة كل يف يتعوذ إنه: - اهللا رمحهم - العلماء بعض قال((: وقوله -٣

 ، وما   العدم     هو   األصل    أن  :  حجته .  األوىل      الركعة     يف   إال    يتعوذ    ال :  بعضهم   وقال   
: النحل  [   )   باهللا  فاستعذ القرآن قرأت فإذا(: تعاىل قوله باالستعاذة؛ هو أمرنا ألجله

 الوصف    على   احلكم    ترتيب    إنّ : يقول أن ولقائل. العموم تفيد ال) إذا( وكلمة ]٩٨
))العلة بتكرر احلكم فيتكرر؛ العلة على يدل املناسب

)٢(.  
 يف استوائهما مع، واحدة بالم) الذي( لفظ وكتبوا، بالمني) اهللا( لفظ كتبوا((: وقوله -٤

  :وجوه من والفرق؛ التعريف لزوم ويف ،األلسنة على الدواران أكثر اللفظ، ويف
 على   كتابته    فأبقوا   ،  األمساء      تصرف    متصرف    معرب    اسم )  اهللا  : ( قولنا    أنّ  :  األول    
، صلته مع إال يفيد ال أنه مع، ناقص أنه أجل من مبين فهو) الذي: (قولنا أما. األصل

 هلذا   النقصان     فيه فأدخلوا، مبنيا يكون الكلمة بعض أن ومعلوم، الكلمة كبعض فهو
 عن   أخرجته     التثنية    ألنّ  ؛  بالمني  )  اللذان    : ( تعاىل    قوله   كتبوا    أم    ترى    أال ، السبب
  .يثنى ال احلرف ألن؛ احلروف مشاة
 غري االلتباس ، وهذا) إله: (بقوله اللتبس واحدة بالم كتب لو) اهللا: (قولنا أن: الثاين

  .) الذي: (قولنا يف حاصل

                               
 ١/٥٦٥اللباب يف علوم الكتاب  )١(
 ١/٨٩الكتاب اللباب يف علوم  )٢(
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٦٥٨  

 واحلذف   ،  اخلط    يف   هكذا  ،  واجب     اللفظ   يف - ىلتعا - اهللا ذكر تفخيم أن: الثالث
 تفخيمه - أيضا - فتركوا، املعىن يف له تفخيم فال) الذي: (قولنا وأما. التفخيم ينايف

))اخلط يف
)١(.  

 ما طيبات من: (تعاىل بقوله؛ حراما يكون قيد الرزق أن على استدلوا((: وقوله -٥
 كلوا: (قوله لكان؛ الالح رزق كل كان فلو، احلالل هو الطيب فإن؛ ) رزقناكم

 وهو، تكرارا فيكون، لكم أحللنا ما حملالت من: معناه) رزقناكم ما طيبات من
 املستلذ عن عبارة: اللغة أصل يف الطيب بأن؛ عنه وأجابوا، األصل خالف

 ممنوع طيباا من واالستكثار، املطاعم يف التوسع أن ظنوا أقواما فلعل، املستطاب
، لكم أحللناه ما لذائذ من) كلوا: (تعاىل لقوله؛ ذلك وتعاىل ركتبا اهللا فأباح، منه

))املعىن هلذا بالذكر ختصيصه فكان
)٢(.  

                               
 ١/٨٩اللباب يف علوم الكتاب  )١(
 ٣/١٦٨اللباب يف علوم الكتاب  )٢(
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٦٥٩  

  .اختيارات دون ذكر دليل أو تعليل: خامسا

  :وهذا كثري جدا يف هذا التفسري، وله عدة صور  
 ال  اليت    واجلمل   (( :  ومن أمثلته    :  أنّ يسوق اختياره على شكل تقريرات حنوية                -١

 -  ذلك    بعضهم   توهم    وإن     -  ذلك    على   تزيد    ال   أربع     اإلعراب       من   هلا   محلَّ 
))واملفسرة واملُعترضة والصلة املبتدأ: وهي

)١(.  
، كثرية    لغات  )  لعل (   ويف  (( قوله  :  ومن أمثلته    :  أن يصحح االختيار بدون تعليل   -٢

  :قال؛ ا جير وقد
  شرمي أمكم أنّ بشيء  علينا فضلكم اِهللا لعل

))الصحيح على نياالمس تنصب وال
)٢(.  

 من   له  بد   ال   وارور      اجلار((: ومن أمثلته، قوله: أن يرفض االختيار دون تعليل -٣
  :صور ثالث يف إال، معناه يف ما أو، فعل، به يتعلق شيء

 - عصفور ابن وزاد، ما جير من عند) لوال( و) لعل( ، و) الزائد اجلر حرف( 
))تتعلق فإا، بشيء سولي؛ ) التشبيه كاف( – تعاىل اهللا رمحه

)٣(.  
وأحيانا يعترض على الرأي ويؤجل االحتجاج عليه إىل موضع أخر أو موضع        -٤

) كي(ـ ب ال تقدم كما املضمرة) أن(ـ ب والنصب((: ومن أمثلته، قوله: يليق به
 لكيال ( :  تعاىل    قوله   حنو   بعدها    ظهرت    وإن   ،  والسريايف       كيسان    البن    خالفا  
. غريها    من   أوىل   إضمارها فادعاء، الباب أم هي) أن( ألنّ ]٢٣: احلديد[ )تأسوا
، )  كي (   من   بعدها    يظهر   ما   وأن   ،  نفسها )  الالم   ( ـ ب   النصب  :  الكوفيون وقال
)) هذا    غري   موضع   ولالحتجاج  التأكيد،  سبيل على هو إمنا) أن( ومن

: وقوله  .  ) ٤( 
 ،)  اضرب : (حنو يف عونويد، معرب نييالكوف وعند مبين البصريني عند واألمر((

                               
 ١/٣٣٦اللباب يف علوم الكتاب  )١(
 ١/٤١٣اللباب يف علوم الكتاب  )٢(
 ١/١٣٠اللباب يف علوم الكتاب  )٣(
 ٢/١٩٩اللباب يف علوم الكتاب  )٤(
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٦٦٠  

 وأيت  ،  املضارعة      حرف    وتبعه، اجلازم حذف مث، األمر بالم) لتضرب: (أصله أنّ
 عليهم   وللرد   ،  إليه    حاجة    ال   مما   وهذا   ،  بالساكن     االبتداء       ألجل  ؛  الوصل   مزة

))به يليق موضع
)١(.  

 وال   تصعدون    إذ(((: ومثاله قوله: أحيانا يذكر عدة وجوه مث يراها مجيعا سائغة -٥
 حتزنوا    لكيال   بغم   غما   فأثابكم     أخراكم      يف   يدعوكم     ل والرسو أحد على تلوون
: قيل )  إذ  (   يف   العامل   .  ) تعملون    مبا   خبري   واهللا     أصابكم    ام   وال    فاتكم    ما   على 

 أبو    وقال   .  )  ليبتليكم (   أو  )  صرفكم : ( الزخمشري      وقال   .  اذكروا     :  أي  ،  مضمر 
 هو :  وقيل  .  فشلتم   أو  )  تنازعتم   (   أو  )  عصيتم ( ـ ل   ظرفا يكون أن وجيوز: البقاء

 الوجوه     هذه    وكل  .  هاربني تصعدون إذ عنكم عفا: أي) عنكم عفا(ـ ل رفظ
 من   جيد )  عفا ( ـ ول  ،  املعىن    جهة   من   جيد )  صرفكم ( ـ ل   ظرفا    وكونه ، سائغة
))القرب جهة

)٢(.  
يسوق الرأي أحيانا للتنبيه عليه            :  ويسوق الرأي للتنبيه على غلطه دون تعليل        -٦

ـ ل ثانيا خربا رفع حمل يف) يطوف أن( أنّ: ومنها((: والتحذير منه، من ذلك قوله
 حمل   يف : ) يطوف أن: (ومنها. ما الطواف يف عليه جناح فال: ، والتقدير) ال(

. اخلرب    يف   العامل     احلال     يف   ، والعامل     )  عليه (   يف   اهلاء     من   احلال     على   نصب 
 ذكرما ساقطان القوالن وهذان) ما طوافه حال يف عليه جناح فال: (والتقدير

))غلطهما على تنبيها
)٣( .  

  

  

                               
 ١/٢٠٤اللباب يف علوم الكتاب  )١(
 ٥/٦٠٣كتاب اللباب يف علوم ال )٢(
 ٣/٩٦اللباب يف علوم الكتاب  )٣(



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  
  

  رابعلفصل الا

  :يشتمل على
  الختیاراتھ اإلعرابیةمنھجھ في االحتجاج 

 .اعتماده على السماع:  أوالً

  .مراعاة املعىن  :ثانياً
  .عة النحويةااعتماده على الصن: ثالثاً

عدم األخذ باألعاريب املؤدية إىل محل القرآن الكرمي : بعاًرا
  .على غري الصحيح
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٦٦٢  

  الفصل الرابع
  منھجھ في االحتجاج الختیاراتھ اإلعرابیة

  .اعتماده على السماع: أوالً

كما   -سواء يف املسائل النحوية            اعتمد ابن عادل على السماع يف كثري من أحكامه             
فقد كان   .  الفصل  أو يف أعاريبه آلي الذكر احلكيم، وهو ما سريكز عليه يف هذا                          -سبق 

خيتار أو يرفض اآلراء النحوية يف اآليات اليت يفسرها اعتمادا على األدلة الصحيحة املعتربة،     
  :ولذلك أمثلة منها) السماع(وأمهها عنده 

وهذا ما نلحظه يف أغلب اختياراته، مثاله              : السماع مقدم عنده على أقيسة النحاة -١
حيث مل يشفع هلذه القراءة           -بالكسر    -)  واألرحامِ      ( دفاعه الكبري عن قراءة محزة   

فقد  .  أا سبعية فقد هامجها وصاحبها كثري من النحويني البصريني، وبعض الكوفيني
بالقبح ألنّ العرب ال     –وهو كويف  –)٢(وغريه، ووصفها الفراء )١(طعن فيها الزجاج

ءة            .  ترد خمفوضا على خمفوض قد كين عنه          ، ومحزة كويف     .  ووجد من تأولَ القرا
ويشاع أنّ سيبويه كان أول من طعن فيها، واحلقيقة أنه مل يتحدث عن اآلية، وإمنا                 

إا قبيحة يف النثر،       :  حتدث عن العطف على الضمري ارور دون إعادة اجلار، وقال 
  :)٤(وتركز دفاع ابن عادل باألمور التالية. )٣(ال جتوز إال يف ضرورة الشعر

كرت أو وجهها، وخاصة القول بأنّ الواو يف                رد بعضا من التأويالت اليت ذ  )أ (
وإنْ كان هللا أن يقسم مبا شاء           .  للقسم ألنّ املعىن ليس عليها       )  واألرحام      ( 

 .إخل. . كالشمس والقمر والليل والضحى
  

                               
 ٢/٦معاين القرآن وإعرابه ) ١(
 ٢/٨٦، ٢٥٣ – ١/٢٥٢معاين القرآن ) ٢(
 ١/٦٦٨، النكت يف تفسري كتاب سيبويه ٢/٣٨١، ١/٢٤٨الكتاب ) ٣(
ى حكم العطف عل    : ، وقد نوقشت بتوسع يف االختيارت ، حتت عنوان                 ١٤٧  –  ١٤٣/ ٦اللباب يف علوم الكتاب  ) ٤(

 .الضمري ارور دون إعادة اجلار



  .اعتماده على السماع: أوالً: الفصل الرابع 
 

٦٦٣  

وهذا يوجب        ،   > أنّ محزة أحد القراء السبعة، وهو ثقة قد رواها عن النيب     )ب (
  .صحتها

ضمري ارور دون إعادة اجلار، ليس           أنّ عدم جتويز البصريني للعطف على ال  )ج (
  .حجة فقد أجازه غريهم

وليست ضرورة     .  أنّ كثرة ورود هذه اللغة بالنثر والشعر دليل على صحتها          )د (
  .شعرية

التفات إىل أقيسة وذَلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة، وال ((: وختمها بقوله
))النحاة عند وجود السماع

)١(.  
 صار  من   مصدر    اسم :  واملصري   (( :  قال  :  عنده    أعدل اآلراءاالقتصار على السماع  -٢

 الفعل من املفعل يف أنّ ]٢٢٢: البقرة[) احمليض: (قوله يف تقدم وقد، رجع: أي: يصري
 منه املصدر اسم الصحيح، فيبىن جمرى جريانه: مذاهب، وهي ثالثة بالياء العني لعتامل

 يكسر   مضربا، أو       يضرب  بضر: بالكسر، حنو واملكان بالفتح، والزمان مفعل على
))أعدهلا وهو، يتعدى فال، السماع على فيه يقتصر أو، مطلقا

)٢(.  
ومثاله اعتراضه على أن يكون النصب على نزع : ومينع القياس ويصر على السماع -٣

اخلافض مقيسا، ألنه ال ينضبط بل يقتصر فيه مبا وردت به النصوص الصحيحة،                         
 كل   على :  ، أي   )  على (   وهو  ،  اجلر    حرف    اط إسق على منصوب أنه: والثاين((: قال

  :اآلخر قول مثل وجعله، األخفش قاله مرصد
  لقضاين األسى لوال الذي وأخفي  صبابة من ا ما فتبدي حتن

ا     هلم   ألقعدن   ( :  كقوله ،  السماع     على   فيه   يقتصر   بل ،  ينقاس    ال   وهذ
اف     [   ) صراطك   ألعر تفق  ،  صراطك    على :  أي  ،  ] ١٦:  ا لكل    ا  تقدير    على   ا

  .)٣()))على(

                               
 ٦/١٤٦اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٤/٥٣٠اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ١٠/١٨اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(



  : الفصل الرابع 
 

٦٦٤  

يضع بعض النحاة أحيانا قاعدة حنوية أو تأويالً، مث                    :  ويرد الرأي ملخالفته للسماع  -٤
يوجد يف القرآن أو النصوص الصحيحة ما خيالف ذلك، مث يتمسك بعضهم بالقاعدة 

التأويل ناسيا أو متناسيا أنّ السماع                 وابن    .  هو األساس     -وقمته كتاب اهللا        -أو 
أنّ السماع هو األصل الذي وضعت القواعد خلدمته، عادل ينبه على هذه املسألة، و

 )تفكهون    فظلتم   ( :  تعاىل    قال  (( :  وال ميكن أن يقال إنّ يف القرآن ضرورة، قال                    
 ثقيلني   شيئني  هناك    ألنّ  ،  وبابه     ] ٩٧:  طه [   ) عاكفا    عليه   ظلت (   و   ] ٦٥:  الواقعة    [ 

 أنّ   واجلواب     ،  )  فقط   فالتضعيف    هنا   وأما     احلذف     فحسن (   والكسرة      التضعيف  
 الضمة ووجود التكرار مع حيذفوا مل أم هذا ويؤيد التكرار هو إمنا للحذف ملقتضيا

 لكن   غضن :  فيقال    باحلذف     أوىل     وكان   )  أبصاركن      اغضضن  (   حنو   أثقل    كان  وإن
 ]٣١:  النور   [   ) أبصارهن      من   يغضضن   للمؤمنات     وقل (: تعاىل قال خالفه السماع

 القراءة      هذه    إنّ  :  نقول    أو  .  وىلاأل بطريق هذا يف حيذف إنه: قال مالك ابن أنّ على
 فيندفع    التكلف    من   بريء     حسن   وجه    وهو    اجتمع    مبعىن )  يقار    -  قار  (  من هي إمنا

))باالجتماع ال باالستقرار األمر على املعىن أن لوال وغريه حامت أيب اعتراض
)١(.  

  

  

  

  

  

  

  

  
                               

 ١٥/٥٤٥اللباب يف علوم الكتاب ) ١(



  .مراعاة املعىن: ثانيا: الفصل الرابع 
 

٦٦٥  

  .مراعاة المعنى: ثانيا

فاإلعراب عنده متفرع من املعىن،              ، )  املعىن  ( يتردد كثريا يف تفسري ابن عادل كلمة     
  :ومراعاة املعىن من األصول اليت اعتمدها يف تفسريه، ونستطيع أن حندد هذه العالقة مبا يأيت

  :توقف اإلعراب على فهم املعىن أوالً -١
 يورث    رجل    كان    وإن   : ( يف قوله تعاىل    )  الكاللة   ( قال ابن عادل عند إعرابه              
 ذكر    من   لإلعراب      التعرض     قبل   بد   وال    هذه    يف   العلماء  أقوال اضطربت(() : كاللة
 يف الناس اختلف: ، فتقولذلك على متوقف اإلعراب واشتقاقها، فإنّ) الكاللة( معىن
والد،     وال له ولد ال الذي امليت إنه: وغريهم اللغويني مجهور فقال) . الكاللة( معىن
: وقيل  .  عمر   قول    فقط، وهو      له  والد     ال   الذي   :  وقيل . مسعود وابن علي قول وهو
 األقوال      هذه    أم، وعلى       وال    أب    يرثه    ال من هو: وقيل. فقط له ولد ال الذي: وقيل
 والولد، قاله         األبوين      عدا ما الورثة: الكاللة: وقيل. امليت على واقعة الكاللةف كلها

 بذهاب    امليت    بذلك؛ ألنّ       ومسوا     -  عنه   اهللا    رضي   -  بكر   أيب   اختيار قطرب، وهو
))به أحاطوا: الورثة، أي تكلله طرفيه

)١(.  
  :مينع اإلعراب املؤدي إىل فساد املعىن -٢

األمثلة على هذا كثرية جدا منها، قوله يف تأويل حديث خالف القواعد النحوية، 
 متنوا وال تؤمنوا حىت اجلنة تدخلوا ال بيده نفسي والذي: ((احلديث ويف((: قال
 لفساد ناهية ال نافية) تؤمنوا( و) تدخلوا( على الداخلة) ال(ـ ف)) حتابوا حىت
))عليه املعىن

)٢(.  

                               
 ٦/٢٢٣اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
، ٥/٢٧٦، ٥/١٨٩، ٥/١٤٢، ٣/١٠٦، ٣/٨١، ٢/٦٨، ١/٣٦٣: ، وينظـر ٨/٢٥٣اللباب يف علوم الكتـاب  ) ٢(

١٣/٢٤١، ١٠/٥٣٨، ٩/٢٩٧، ٨/٢٥٧، ٧/٦٠٨، ٦/٤١٥، ٦/٣٣٣، ٦/٣٠٨، ٦/٢٩٥، ٥/٣٤٦ ،
١٧/٢٢١، ١٤/٣٨٥، ١٤/٢٧٢. 



  .مراعاة املعىن: ثانيا: الفصل الرابع 
 

٦٦٦  

  :وال يؤيد اإلعراب الذي ال يساعد عليه املعىن -٣
 -  األصل    يف  - ؛ ألنه) جنات( من احلال على نصب حمل يف أنه: أحدها((: قال

 من )  للذين  (   به   تعلق   مبا   متعلق   أنه  :  الثاين   .  حاالً    نصب   قدم    هلا، فلما     صفة
) خري(ـ ب علقته إذا بالفاعلية، أما) جنات( فعارا خربا، أو جعلناه االستقرار، إذا

ـ ل   معموال    يكون    أن  :  الثالث   .  االستقرار      تضمينه   فال؛ لعدم    )  أؤنبئكم   (   أو  
 تعلق   ، كما  )  خري (ـ ب متعلق أنه: الرابع. املعىن عليه يساعد ال وهذا، ) جتري(
))تقدم كما، ) للذين( به

)١(.  
  :قرآنمراعاة املعىن قبل اللفظ أوىل يف اللغة وال -٤

 ا   أريد     فإن  ،  مذكر    مفرد    فلفظها ، ومعىن لفظ هلا وأخواا) نم( أنّ واعلمقال 
 قام   نم   جاء  :  فتقول  ،  أخرى     ومعناها   ،  مرة    لفظها   تراعي     أن    فلك ،  ذلك    غري 

 ثانيا ، واملعىن) يقول من: (فقيل أوال اللفظ روعي كذلك الكرمية واآلية، وقعدوا
 الرتبة، وال       يف   اجلمع    قبل   الواحد ألنّ؛ ذلك سنح: عطية ابن وقال. ) آمنا( يف

 من   الناس     ومن  : ( قلت   فلو .  توحيد    إىل    مجع   لفظ   من   متكلم   يرجع    أن    جيوز  
 مراعاة     من   عمن   ألنه    وذلك   ،  نظر   عطية   ابن   عبارة ويف. جيز مل وتتكلم) يقومون
 عليه   يرد  ،  أوىل     أوال     اللفظ    مراعاة   أنّ إال، جائز وذلك، املعىن مراعاة بعد اللفظ

  :الشاعر لقو
  األعادي خيل كافحته إذا ن  يستكينو أو يكع ممن لست

، )  خالدين   : ( قال    أن    إىل    ] ١١:  الطالق   [   ) ويعمل    باهللا    يؤمن    ومن  ( :  تعاىل    وقال   
املعىن،     مراعاة      بعد   اللفظ    ، فراعى    )  رزقا     له  اهللا    أحسن    فقد : (قال مث، املعىن فراعى
، )  إذا كافحته     : ( ى اللفظ يف   ، مث راع     )  أو يستكينون    : ( املعىن يف قوله     راعى     وكذا   

طية،                              وشر لة  موصو ا  كو من  عين  أ  ، هلا ا حو أ يف مجيع  فيها  ز  جا حلمل  ا ا  هذ و
))واستفهامية

)٢(.  

                               
 ٥/٨٥اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ١/٣٣٠اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(



  .اعتماده على الصناعة النحوية: ثالثًا: الفصل الرابع 
 

٦٦٧  

  .اعتماده على الصناعة النحوية: ثالثًا

يف تفسريه أحيانا يف مقابل           املصطلحات اليت يذكرها ابن عادلٍ              الصناعة النحوية من       
  :هذا تفسري إعراب، أو صناعة حنوية، ولذلك أمثلة منهااملعىن، فيقول هذا تفسري معىن، و

: -  رادا على الزخمشري رأيا حنويا ونافيا أن يكون قصد تفسري إعراب -  قال  - 
  :وجهان) أن( يف جيوز) اتقوا أن: (قوله((

 فلما ،  اتقوا     بأن  :  تقديره   ،  اخلفض    حرف    حذف    على   مصدرية     تكون    أن  :  أحدمها   
 ما   بعد   ألا  ؛ املفسرة تكون أن: والثاين. املشهور اخلالف فيها جرى احلرف حذف

 مجلة )  تكفروا     وإن   : ( قوله   أن    والظاهر    ،  الوصية    وهو    حروفه     ال ،  القول     مبعىن   هو 
: الزخمشري وقال. الوصية معمول يف داخلة ليست احلال هذه بأنّ لإلخبار؛ مستأنفة

بالتقوى،      وأمرناكم     ،  أمرناهم    :  املعىن    ألنّ ) اتقوا( على عطف) هللا فإنّ تكفروا وإن(
 اجلملة كون ينفي، القول تقديره ألن، نظر كالمه ويف) تكفروا إن: (ولكم هلم وقلنا

 تفسري   يقصد   مل   وهو  ، النحوية الصناعة إىل بالنسبة الوصية حيز يف مندرجة الشرطية
 ، و )  اتقوا   (   على   عطف :  قوله   بدليل  ؛  اإلعراب       وتفسري    هو   قصده    بل ،  فقط   املعىن

))مفسرة أم مصدرية) أن( أجعلت الوصية، سواء حيز يف داخل) اتقوا(
)١(.   

 أنّ: الثاين الوجه((: - يرد على رأي أيب البقاء من جهيت املعىن والصناعة  -  وقال  - 
 أن تصدقوا وال: والتقدير، املتأخر) أحد( من مستثىن وهو) دينكم تبع ملن( يف زائدة الالم
) أحد( من االستثناء على منصوب) تبع ملن(ـ ف ،دينكم تبع من إال أوتيتم ما مثل أحد يؤتى

  :أوجه ثالثة) يؤتى أن( حمل يف البقاء أبو زجو الوجه هذا ، وعلى

  
 من املفعول على النصب: الثالث. تقدما وقد، وسيبويه اخلليل مذهب: والثاين األول
 وال، املعىن جهة من يصح ال -  الثالث الوجه وهذا. يؤتى أن خمافة: تقديره، أجله

                               
 ٧/٦٠اللباب يف علوم الكتاب ) ١(



  .اعتماده على الصناعة النحوية: ثالثًا: الفصل الرابع 
 

٦٦٨  

 املستثىن على املستثىن تقدمي فيه فإن الصناعة وأما فواضح املعىن أما، الصناعة جهة من
))جائز غري وهو، عليها أن صلة يف ما تقدمي -  أيضا -  وفيه، عامله وعلى، منه

)١(.  

 اهللا يؤت وسوف: (قوله((: - مراعيا الصناعة النحوية ورسم املصحف - وقال   - 
 تثبت أن يائه فحق، مرفوع مضارع وهو) ياء( دون) يؤت( رمست) عظيما أجرا املؤمنني

 يف والالم اللفظ يف الياء ومها[ الساكنني اللتقاء؛ الوصل يف لفظا حذفت أا إال، وخطا لفظا
 اتباعا ياء دون عليه يقفون والقراء، بعضها تقدم نظائر وله، للفظ تابعا الرسم فجاء ]اجلاللة
 الكسائي عن أيضا ذلك وروي، األصل إىل نظرا؛ لياءبا يقف فإنه، يعقوب إال، للرسم
 دون الرسم يف كما عليها وقف إن ألنه؛ عليها يوقف أال ينبغي((: عمرو أبو وقال، ومحزة

 الوقف ألنّ؛ قال مبا بأس وال،  ))املصحف رسم خالف بالياء وقف وإن، النحويني خالف ياء
 ألنّ؛ الرسم يتابع أن فينبغي، وحنوه نفس لقطع؛ واقف إليه اضطر فإن، ضروريا ليس

: غافر[ )يومئذ السيئات تق ومن(: قوله املوضع هذا يشبه ومما، حذفها كثر قد األطراف
؛ شيء الفعل من حذف إذا أنه: النحويني وعند، سكت هاء دون، بقاف) تق( رسم فإنه ]٩

 جربا؛ آخره يف السكت اء اإلتيان وجب، عليه ووقف، واحد حرف إال منه يبق مل حىت
 بنية على لزيادته؛ املضارعة حبرف يعتد ، وال) يعه مل( و) عه( و) يقه مل( و) قه: (حنو؛ له

 خالف، سكت هاء بغري وقف إن ألنه؛ عليه يوقف أال ينبغي: فنقول، هذا تقرر فإذا، الكلمة
))..))املصحف رسم خالف اء وقف وإن، النحوية الصناعة

)٢(.  

: لقوله معمول هو: وقيل((: كقوله: لى ترجيح بعضهمالنحوية ع بالصناعةويرد   - 
 والسالم الصالة عليه نعته وهو، ليحاجوكم ربكم عند من اهللا فتح مبا: أي) اهللا فتح مبا(

 مبا هو عليهم االحتجاج ألنّ؛ الصحيح هو: وقال بعضهم حهورج. بتصديقه ميثاقهم وأخذ
: بقوله متعلق) ليحاجوكم( أنّ وذلك، الصناعة جهة من نظر هذا ويف. الدنيا يف كان

ه معمول وبني) فتح( وهو -  العامل بني به الفصل فيلزم، تقدم كما األظهر على) أحتدثوم(

                               
 ٦/٥٠٥اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٧/٩٣اب يف علوم الكتاب اللب) ٢(



  .اعتماده على الصناعة النحوية: ثالثًا: الفصل الرابع 
 

٦٦٩  

))منهما أجنيب ألنه؛ جيوز ال وذلك ربك عند وهو - 
)١(.  

 جلربيل عدوا كان من(: تعاىل قوله((: كقوله: رأي باملعىن والصناعة علىويرد   - 
، تقدم كما الصحيح هو ما على خربه) كان( و، باالبتداء رفع حمل يف شرطية) نم( )فإنه

. وحنوه غيظا فليمت أو، لعداوته وجه فال جلربيل عدوا كان من: تقديره حمذوف وجوابه
  :لوجهني للشرط جوابا) نزله فإنه( يكون أن جائز وال

  .املعىن جهة من: أحدمها
  .الصناعة جهة من: والثاين

  .مستقبال إال يكون ال واجلزاء؛ املضي متحقق الترتيل فعل فألن: األول أما
 يف قالوا كما، نزله أنه تبني فقد: واملعىن، التبيني على حممول هذا: يقول أن لئولقا
  .وحنوه ]٢٧: يوسف[ )فكذبت دبر من قد قميصه كان وإن(: قوله
: جيوز    فال   الشرط     اسم   على   يعود   ضمري من اجلزاء مجلة من بد ال فألنه: الثاين وأما
 يكون   فال )  من (   على   يعود  )  نزله    فإنه  : ( قوله   يف   ضمري  وال  ،  منطلق   فزيد    يقم   من 

))للشرط جوابا
)٢(.  

 فيتعلق) آية(ـ ل صفة) ربكم من: (قوله((: ، قالومينعه صناعةً رأيا؛ معنى ويصحح   - 
 )ربكم من( يتعلق أن وجيوز، جمازا لالبتداء) من(ـ ف، ربكم عند من بآية: أي، مبحذوف

 إن،  ))بآية حمتجا((: بقوله -) بآية: (قوله يف -  احلال البقاء أبو وقدر. أيضا -  ايء بنفس
، ألماكنا هذه يف يضمر مل إذ؛ يصح مل الصناعة جهة من عىن وإن، صح املعىن جهة من عىن
))املطلقة األكوان إال

)٣(.  

: لوجهني أظهر كان وإمنا((: قال: بسبب موافقته على صحة املعىن والصناعة وخيتار  - 
  .املعىن جهة من: والثاين، الصناعة جهة من: أحدمها

                               
 ٢/٢٠٠اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٢/٣٠٩اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٥/٢٤٠اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(



  .اعتماده على الصناعة النحوية: ثالثًا: الفصل الرابع 
 

٦٧٠  

 املستثىن    أن    وذلك   ،  إسنادية     فيه   النسبة    لكون    الصلة    على   عطفه   فألنّ  :  األول      أما  
، الصلة    على   العطف    قدرت     فإذا   ،  منه   املستثىن    حكم   خبالف  ،  له حمكوم عنه حمدث
 يف  تقييدا    يكون    فإنه  ،  الصفة    على   عطفته   إذا     ما   خبالف  ،  عطفته   مبا   عنه   حمدثا  كان

 تكون   أن    بني   األمر     دار     ومىت  ،  صاحبها   عن   احملدث     الصلة    يف   قيد   هم  الذين) قوم(
  .الستقالهلا أوىل إسنادية جعلها كان، تقييدية تكون أن وبني إسنادية النسبة
 التعرض    ترك    سبب  أنّ    يؤدي     الصلة    على   العطف    أن    وذلك: املعىن جهة من والثاين

 أن إىل يؤدي الصفة على والعطف، قريب سبب وهذا، عنه ويهم قتالال تركهم هلم
 وإذا   ،  بعيد   سبب  وهذا   ،  القتال     عن  كافني قوم إىل وصوهلم، هلم التعرض ترك سبب

))أوىل القريب فاعتبار، بعيد وآخر قريب سبب بني األمر دار
)١(.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                               
 ٦/٥٥١اللباب يف علوم الكتاب ) ١(



  .غري الصحيحعدم األخذ باألعاريب املؤدية إىل محل القرآن الكرمي على : رابعا: الفصل الرابع 
 

٦٧١  

  .ن الكريم على غير الصحيحعدم األخذ باألعاريب المؤدية إلى حمل القرآ: رابعا

  :ويتمثل هذا يف بعض الصور منها

  .القُرآن الكرمي على أفصح الوجوه املمكنة والبعد عن التكلف محل  - 
فأما   ( :  قوله تعالَى   (( :  مشريا إىل عدم محل القرآن على وجه ضعيف          /قَالَ الْمؤلِّف 
 مرفوع    أنه  :  - األظهر وهو - ظهرمهاأ: قوالن املوصول هذا حمل يف )الذين كفروا

ء، واخلرب           على   أن   مقدر، على      بفعل   منصوب    أنه  :  الثاين   .  بعدها    وما    الفاء     االبتدا
ضعيف؛   وجه    ضمريه، وهذا       يف   عمل   قد   بعده    الفعل  إذ، االشتغال باب من املسألة
ال يليها إال املبتدأ وإِذَا مل يلها إال املبتدأ امتنع محل االسم بعدها على إضمار ) ما(ألنّ 

ا ينبغي أن ال يجوز         . .  .  بأنه يضمر الفعل     :  فعل، ومن جوز ذَلك قَال           لعدم   وهذَ
))يف أفصح الكالم ضعيف جدااحلاجة إليه مع ارتكاب وجه 

)١(.  
: حمذرا من ارتكاب تكلف وإذا كان ال بد فبوجه ينتظم به الكالم                          -  وقَالَ أيضا     

املتقدمة،     التكلُّفات   ر، وأراح نفسه من تلْك يف اآلية إضمار آخ: قَالَ بعض العلماِء((
النبيني لتبلِّغن الناس ما آتيتكم من كتاب                      :  تقدير اآلية     :  فقَال   وإذ أخذ اُهللا ميثاق 

الم القسم إمنا تقع على          لداللة الكالم عليه؛ ألنّ          )  لتبلغن ( وحكمة إال أنه حذف         
ثُم (: عل جاز حذفه اختصارا، مث قَال بعدهالفعل، فلما دلَّت هذه الالم على هذَا الف

      كُمعا ملِّم قدصولٌ مسر آَءكُمج (   حممد  وهو     )      هنرنصلَتو بِه ننمؤوعلى    ) لَت
لنظم          ا لتقدير يستقيم  ا ا  ىل تكلُّف       ،  هذَ حيتاج إ ام               وال  لتز ا  نبد م ال  كَانَ  ا  ذَ ، وإِ

))أَولَىجليا ا ظم به الكالم نظمضمار الذي ينتاإلضمار، فهذَا اإل
)٢(.  

  :جتنيبه ما نص على أنه ضرورة  - 
إِذَا قصد به الذُّكُور؛          : يعين.  ))ثالثة أنفس: كما تقول((: قَالَ الزمخشرِي((: /وقَال 
  :كقوله

                               
  ٥/٢٧٢اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٥/٣٦٢اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(



  .عدم األخذ باألعاريب املؤدية إىل محل القرآن الكرمي على غري الصحيح: رابعا: الفصل الرابع 
 

٦٧٢  

دثَالَثُ ذوفُسٍ وثَالَثةُ أَن    . . . . . . . . . . . . .  
أنه ضرورةٌ، فاَألولَى أن يعود على الكفار الذين اختصتهم                   نصوا على ولكن النحاة 

))كما قَالَ ابن عطيةاآلية؛ 
)١(.  

منكرا على الزمخشرِي ختريج آيات من القرآن على ما نص على أنه                         / وقَالَ 
وهذَا ينبغي أن يخص بالضرورة، كما نص عليه بعضهم، والزمخشرِي                       (( : ضرورة

))ج عليه بعض أي القُرآنجييز ذَلك، وخير
)٢(.  

  :جتنيبه القول الرديء املنكر الذي الينبغي للكالم البشري فَكَيف بكتاب اهللا   - 
والفاعل ال يقدم       :  وقوله  (( :  للمنكر   يف عدم إنكاره         على ابن عطية      غاضبا   / قَال   

وال يرى ذَلك، ل ئفإن الكويف جييز تقدمي الفَاعلِ، فيحتمل أَنْ يكُونَ هذَا القا) ممنوع(
! شك أن هذَا قول رديء منكر ال ينبغي أن جيوز مثله يف الكالم، فَكَيف يف القُرآن               

لعجب من ابن عطيةَ كَيف يورد هذه األشياء حاكيا هلا ومل                      فالشيخ معذور،        وا
))؟يعقِّبها بنكري

)٣(.  
 فليس ))التمتع به يستحق ال فرالك ألنّ((: قوله أما((: -منتقدا أبا البقاء  -و قَال 
 وإن    التمتع    فإنّ    وأيضا   .  بالكفر    مستحقَّان   النار إىل واملصري القليل التمتع مبسلّم، بل

 وهو  ،  به   مستحق   هو   ما   عليه   عطف   قد   بالكفر؛ ولكن       مستحقا   ليس   أنه    سلّمنا
 المه؛ ألنه    ك   ناقض    فقد   وأيضا   .  خربا    مجيعا   يقعا   أن    ذلك    النار، فناسب    إىل املصري
ء      شرطية، وهل      تكون    أن    فيها   جوز   ؟ عليه   بالشرط، ومترتب         مستحق   إالَّ    اجلزا

وأما جتويزه زيادة الفاء، وحذف اخلرب، أو جواب الشرط                        . به املشبه اخلرب فكذلك
))فأوجه بعيدة ال حاجة إليها

)٤( .  

  

                               
  ٢/٥٠اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
  ٢/٢٨٨يف علوم الكتاب  اللباب) ٢(
  ٢/٢٥٥اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
 ٢/٤٧٤اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  
  

  الفصل اخلامس

  :يشتمل على
  موقفه من املذاهب النحوية

 .البصريني النحاة موقفه من:  أوالً

  .الكوفيني النحاة موقفه من  :ثانياً
  .حناة األندلسموقفه من : ثالثاً
  .موقفه من حنويني آخرين: رابعاً

 



  .موقفه من النحاة البصريني: أوال: الفصل اخلامس 
 

٦٧٤  

  الفصل اخلامس
  موقفه من املذاهب النحوية

  .البصريينمن النحاة موقفه : أوال

مييل ابن عادل غالبا إىل رأي البصريني، وينهج جهم ويعتمد على أصوهلم، ويأخذ 
بأقواهلم ويرجح مذهبهم، وتراه كثريا ما يردد بعض العبارات اليت تدل على مزيد عنايته 

  :بالبصريني؛ من أمثلتها
  .)١(وهو اختيار البصريني -١
  .)٢(على املختار عند البصريني -٢
  .)٣(وهو قول مجهور البصريني -٣
  .)٤(وهذا عند البصريني ال جيوز -٤
  .)٥(وهذا أحسن وجارٍ على مذهب البصريني -٥
  .)٦(والذي تقرر عند البصريني -٦
  .)٧(ضعيف عند البصريني -٧
  .)٨(وهو ممنوع عند الصريني -٨
  .)٩(البصريني قواعد على ضعيف وهذا -٩

                               
 ٧/١٥٣اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٧/١٣٧اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٧/٨٧اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
 ٧/٤٦اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(
 ٦/٢٠٨اللباب يف علوم الكتاب ) ٥(
 ٤/٤٢٧ علوم الكتاب اللباب يف) ٦(
 ٣/٤٨٩اللباب يف علوم الكتاب ) ٧(
 ٢/٤٣٤اللباب يف علوم الكتاب ) ٨(
 ٥/١٤٨اللباب يف علوم الكتاب ) ٩(



  .موقفه من النحاة البصريني: أوال: الفصل اخلامس 
 

٦٧٥  

  .إخل. . . )١(هذا ليس مذهب البصريني - ١٠
سه بصريا وال حيسب من أنصارهم َألنه أحيانا يؤيد رأي الكوفيني ولكنه ال يعد نف

ا ينهج رأيا خمالفًا للمذهبني مما يدلل على استقاللية رأيه                  رأي البصرِيين وأَحيان         ويرفض
  .وقوة شخصيته

  :وأنشدوا أيضا على رهنٍ ورهن قوله((: قال
نائنأَب نم يهطعالَ ن تا   ا آلَيدأَفْس قَد نكَم مهفِْسدا فينهر  

إنَّ رهنا مجع رهان، ورهان مجع رهن، فهو مجع اجلمع، كما قالوا يف مثار مجع         : وقيل
                             دمجع اجلمع غري مطر عند سيبويه   مثر، وثُمر مجع مثار، وإليه ذهب الفراء وشيخه، ولكن

))ومجاهري أتباعه
)٢(.  

أَولَم يرواْ أَنَّ اهللا الذي خلَق               ( :  وقوله تعاىل    (( :  ذهبني، قال    ويعرف الفروق بني امل          
؛ ألنه يف    )  الباء   ( زيدت    ،  ] ٣٣:  األحقاف    [   ) السماوات واألرض ولَم يعي بِخلْقهِن بِقَادرٍ                 

فال   الكوفيون واألخفش        وأما    .  وهذا على رأي سيبويه وأتباعه            أو ليس اهللا بقادر،          :  معىن 
))شيء من هذاحيتاجون إىل 

)٣(.  
ومما يدل على حسن رأيه يف البصريني غالبا، أنه إذا مل يكن مثت مانع، فإنه يرجح                                 

وحيتمل أال يكُونَ هلا حمل من اإلعراب بلْ         ((: بسبب موافقة رأي البصريني، كما تقدم، قَالَ
                ، ةةٌ للوصي لتفسري فهِي جملةٌ مفسر ا أحسن     جيء ا للبيان وا هبِ        وهذَ وجار علَى مذْ

 ،نيرِيصقَالَالب هرِي، فَإنشخمذَا إمجالٌ تفصيلُه      : وهو ظاهر عبارة الزظِّ     ( وهثْلُ حلذَّكَرِ مل
  .)٤()))ٱُألنثَيينِ

                               
 ١/٤٥٢اللباب يف علوم الكتاب ) ١(

  ٤/٥٠٨اللباب ) ٢(

 ٢/٣٦٣اللباب ) ٣(
   ٦/٢٠٨ اللباب يف علوم الكتاب )٤(



  .موقفه من النحاة البصريني: أوال: الفصل اخلامس 
 

٦٧٦  

 كراهة     إالَّ    البصرِيونَ فقدره((: ويشدد أحيانا على وجوب األخذ برأي البصريني، قال
 ؛ ألنَّ  أوىل     البصرِيني     قول    أنَّ    مرارا      تقدم    وقد  تكونا،   ال أن إالّ الكوفيون رهتكونا، وقد أنْ

ارممِ إضاالس إضمار من أحسن فاحلَر((
)١(.  

 التمييز شرط ألنّ ؛ وذلكألبتة جيوز ال وهذا((: وحيتج على خمالفيه مبنهج البصريني، قال
 املعارف؛ ألا         أعرف قبيل من عندهم حيزها يف ماو) أن( نكرة، و يكون أن البصريني عند
))؟منه املبدل حمل حيل البدل متييزا؛ ألنّ يقع ذلك، فكيف تقرير تقدم املضمر، وقد تشبه

)٢(.  
لبصري                       ا املذهب  وسوف  ،  وسيتناول احلديث اآليت موقفه من بعض شخصيات 

ن املذهب أحسن       يقتصر الكالم على ثالثة من أبرز هذه الشخصيات، أحسب أم ميثلو         
  .سيبويه، واملربد، والزجاج: متثيل؛ وهم

  :موقفه من سيبويه  -أ 
  :لِسيبويه خاصة مكَانة متميزة عند ابن عادل، ونرى ذلك يف الصور اآلتية

أَنْ يكُـونَ  : أحدها((: فهو عنده اإلمام األستاذ؛ قَالَ: إطالق األلقاب احلسنة عليه -١
مضمرةً، وإمنا حذفت لتقدم ذكرها مرتني وحرف ) يف(جمرورا بـ  )اختالَف اللَّيلِ(

  :اإلمام األستاذ سيبويهاجلر إِذَا دلّ عليه دليل، جاز حذفه وأَيضا عملـه وأنشد 
))فَاذْهب فَما بِك واَأليامِ من عجبِ    أآلن قَربت ْجونا وتشتمنا

)٣(.  
))إمام الصناعة انتهى ما زعم أنه رد على((: الَويصفه بإمام الصناعة؛ قَ

)٤(.  
ويكفي أن ينص سيبويه على شيء ليكون ذَلك دستورا حيتذى                  :  نصه حجة عنده     -٢

))بنص سيبويها حرف جواب وإِذً((: ويؤخذ به؛ قَال
)٥( ..  

))تقع موقع احلال الاملصدرية ) أَنْ(على أنّ  فقد نص سيبويهوأَيضا ((: وقَالَ
)٦(.  

                               
 ٩/٥٦اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
  ٤٧٢ -  ٧/٤٧١ب يف علوم الكتاب اللبا) ٢(
 ١٧/٣٤٢اللباب يف علوم الكتاب  )٣(
  ٧/٣٢١اللباب يف علوم الكتاب  )٤(
  ٧/٣٢١اللباب يف علوم الكتاب  )٥(
  ٤/١٣٦اللباب يف علوم الكتاب  )٦(



  .موقفه من النحاة البصريني: أوال: الفصل اخلامس 
 

٦٧٧  

على أَنه ال    نص سيبويه   الفاِء جائزا يف القُرآن، وهذا   جعلـه حذف: الرابع((: وقال
  :يجوز إال ضرورةً، وأنشد

))والشر بالشر عند اللَّه سيان  من يفْعلِ احلَسنات اللَّه يشكُرها
)١(.  

ب عن الوجه األول ما تقدم جوابا عما قَالَـه الزمخشرِي، وقد واجلوا((وقَالَ 
))اهللا فاضرِبه عبد: وقد يحسن ويستقيم: ، فإنه قَالَويؤيده نص سيبويهتقدم، 

)٢(.  
ذَلك لكنت مبرتلة      أي إِنك لو فعلت    )إِنك إِذَا لَّمن ٱلظَّالمني(: قوله تعالَى((: وقَالَ

نفسهم             أ كفرهم، وظلمهم  لقوم يف  ا   ( و  .  ا ذَ ء          ـح )  إِ ا ب وجز بنص  رف جوا
))ويهسيب

)٣(.  
 أنه: - الصحيح وهو - سيبويه مذْهب ذلك؛ ألنَّ وجاز((: قال: )٤(وجيعل له مذهبا -٣

جلُملِ    عطْف   يف   يشترطُ    ال   أنه   لطلبية    تعطَف   معنى، بل     التوافُق      ا رية؛  اخلَب    على   ا
))وبالعكس

)٥(.  
ل                                ا عارضه مذهب سيبويه، قا ملعربني إذ كثر ا ل به أ لرأي وإن قا : وينتقد ا

 ملصدر   نعتا   جيعلون    املعربني     وأكثر   .  نصب   حملّ   يف )  آمن    كما : ( قوله   يف   والكاف((
: حثيثًا   عليه   سري:  يف   يقولون     الناس، وكذلك      كإميان إميانا آمنوا: حمذوف، والتقدير

 منصوبا يكون أن وحنوه هذا يف مذهبه ، إمنايبويهس مذهب ليس وهذا احثيثً سريا أي
))املتقدم الفعل من املفهوم واملضمر املصدر من احلال على

)٦(.  
غريه،     لوقوع     سيقع  كان    ملا   حرف  )  لو ( (( :  قال  :  ويفضل عبارته على عبارة غريه       -٤

 لصحة   المتناع     امتناع     حرف    وهي  ،  غريه    عبارة     من   أوىل     وهي    سيبويه   عبارة    هذه
: الكهف  ،  )  ريب    لكلمات    مدادا      البحر    كان    لو : ( تعاىل    قوله   حنو   يف   األوىل    العبارة

                               
  ٣/٢٣٢اللباب يف علوم الكتاب  )١(
  ٧/٣٢١ا اللباب يف علوم الكتاب  )٢(
   ٣/٤٩اللباب يف علوم الكتاب  )٣(
 .مرات ١١٠يف تفسريه ) مذهب سيبويه: (تردد ) ٤(

 ١/٤٤٦اللباب يف علوم الكتاب ) ٥(
 ١/٣٠٤ اللباب يف علوم الكتاب )٦(
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 الثانية   صحة وعدم. يعصه مل اهللا خيف مل صهيب، لو العبد نعم: × قوله ويف، ١٠٩
 يلزم   ال   حيوانا؛ إذ        لكان    إنسانا     كان    لو :  قوهلم   حمررا، ولفساد سيأيت كما ذلك يف
))احليوان عامتنا اإلنسان امتناع من

)١(.  
 ارورة    )  خلق (   على عطف) والفلك: (تعاىل قوله((: قال: ويرى مذهبه هو األصح -٥

: واحدا؛ كقوله        يكون  )  الفلك  (   باإلضافة، و ارورة) السموات( على ال) يف(ـ ب
: يونس[ )م وجرين لفلكا يف(: كقوله ، ومجعا]٤١: يس[ )املشحون لفلكا يف(

 مجع   أنه  :  -  سيبويه   قول    وهو    -  أصحها :  أقوال      ، ففيه  اجلمع    به   أريد     فإذا   ،  ] ٢٢
))تكسري

)٢(.  
 إال العدد تنوين جييز ال أنه سيبويه عن عطية ابن ونقل((: ويصحح النقل عنه، قال -٦

) رجال ثالثة( حنو األمساء يف ذلك سيبويه قال ، إمناعنه نقله كما وليس. شعر يف
))املتقدم التفصيل ففيها الصفات وأما

)٣(.  
  .)٤(حيث تردد مئات املرات: د امسه كثريا يف تفسريهويترد -٧

. ومل مينعه هذا اإلعجاب الشديد بسيبويه أن ينتقده، بل أن خيالفه يف بعض األحيان                               
 إم  :  العرب   من قال من سيبويه طوغلّ((: فقد نقل معارضة النحاة له يف تغليطه العرب، قال

 الواضعون     اللسان، وهم    أهل طغلّ إنه حيث من ذلك يف عليه الناس ذاهبون، وأخذ أمجعون
 فالناس  :  اجلملة    غالطون، ويف  العرب عامة إىل بالنسبة بأم الواضع، وأجيب من املتلقون أو
 اخلرب    قبل   مطلقًا، أعين    )  إنّ  (   اسم   حمل   على   عطفًا   الرفع    جواز: املذهب، أعين هذا ردوا قد

 بعد   احملل    على   الرفع  جواز على اإلمجاع بعضهم ظهر، ونقل أو االسم إعراب وبعده، خفي
))بشيء اخلرب، وليس

)٥(.  

                               
 ١/٤٠٠ اللباب يف علوم الكتاب )١(
 ٢/١٢١ اللباب يف علوم الكتاب )٢(
 ١٤/٢٩٠اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(

 .مرة ٥٦٠تردد امسه أكثر من ) ٤(
 ٧/٤٤٥الكتاب اللباب يف علوم ) ٥(
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 أنّ   إال  )  لدن  ( ـ ل   الوقاية   نون يلحق مل أنه: فيه والوجه((: ورد عليه بقراءة قرآنية، قال
،   )) وقاية     نون    املتكلم، دون   ياء مع) لدن(ـ ب تأيت أن جيوز ال((: وقال ذلك من منع سيبويه
 اتصلت    الوقاية، وإمنا          نون    النون     هذه    إنّ  :  يقال    ال   مل :  قيل   ، فإن   عليه   حجة   القراءة    وهذه

 من   ذلك    يصح   ال :  قيل ؟  القراءة       هذه    سيبويه، مع     قول    يتوافق     حىت )  لدن  (   يف لغة) لد(ـب
  :وجهني
 سكوا، ودون       على   الكسر؛ حمافظة       الكلمة    ا؛ لتقي     جيء    الوقاية، إمنا         نون    أنّ  : أحدمها

: يقال    أن مينع سيبويه أنّ: الثاين. النون إىل حاجة مضمومة، فال الدال سكون؛ ألنّ ال النون
))بالتخفيف) لدين(

)١(.  
: ، وقوله) بعدي من يأيت: (ولهق((: قال، وقد يضعف الرأي وإن كان سيبويه جيوزه

 احلال على نصب موضع يف) أمحد امسه( أو. لرسول نعتا جر موضع يف ، مجلتان) أمحد امسه(
 من ضعيف، إلتياما حالني حاالً، وكوما نعتا، والثانية األوىل تكون أو. ) يأيت( فاعل من

))زهجيو سيبويه كان وإن النكرة
)٢(.  

  :موقفه من املربد  - ب 
ا                    ترددت كثري ليت  ا ء  ألمسا ا ملربد من  ا ينقل عنه               ) ٣( اسم  ابن عادل، فهو  تفسري  يف 

قسو عليه أحيانا     ويستشهد بأقواله، ويسمي رأيه مذهبا، ويترحم عليه أحيانا، وينتقده بل ي             
ويكثر من    .  أخرى، وينقل أعاريبه فمرات يعلق عليها أو ينقل تعليقات اآلخرين دون تعليق       

  :النقل عنه يف اللغة ومعاين الكلمات، وسوف نسوق بعض الصور اليت متثل موقفه منه
، فقد حلّن املربد قراءة أيب      عندما يرد قراءة أو يلحنها ينتقده بشدة، ويتهمه باجلرأة -١

) بارئكم     إىل  : ( قوله (( :  عمرو، فامه ابن عادل باجلرأة واجلهل بأشعار العرب، قال     
 أيب   عن   وروي    .  إعراب      حركة    اهلمزة؛ ألا        كسر   ، واملشهور     )  توبوا   ( ـ ب   متعلق 
احملض،     خفية، والسكون        حبركة    اإلتيان      وهو  :  االختالس    :  أخر    أوجه     ثالثة    عمرو  

                               
 ١٢/٥٣٩اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ١٩/٥٢اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 .مرات) ٢٠٨(تردد اسم املربد يف تفسري ابن عادل ) ٣(
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 وقال. عمرو أيب على الغلط إىل راويها االنحاة، ونسبو من مجاعة فيها طعن قد وهذه
 ال(( :  املربد     وقال   .    )) يضبط   ومل    سكن  الراوي      فظنه عمرو أبو اختلس إمنا((: سيبويه

 أيب   شعر، وقراءة       وال كالم يف اإلعراب حرف يف احلركات توايل مع التسكني جيوز
) حلن   عمرو    يف  السكون     ، فإن   العرب     بأشعار    املربد، وجهل        من   جرأة     وهذه   .    )

  :القيس ئامر قول كثريا؛ منه الشعر يف ورد قد اإلعراب ركاتح
))واغل وال اهللا من إمثًا  مستحقبٍ غري أشرب فاليوم

)١(.  
: وقد متىن ابن عادل لو أنّ املربد اعتذر عن أيب عمرو كما فعل سيبويه، قال

 دائرة عمرو أيب رواية ومجيع. عمرو أيب عن االعتذار يف بسيبويه اقتدى املربد وليت((
))اهلمزة، ويسكن املثلني، واملتقاربني، ويسهل يدغم ذلكلالتخفيف، و على

)٢(.  
 ال  أنه    على   البصريون      النحويون      أمجع  (( :  وقد صرح برأيه يف موضع آخر، قال  

 فلم   عمرو    أيب    عن روي ما فأما، الشعر ضرورة يف إال اإلعراب حركة إسكان جيوز
 هو   وهذا   وخيتلسها،      احلركة     فخيف   كان    هأن    سيبويه   عنه القراء، وروى عنه يضبطه

  :القيس ئامر قول حنو الشعر يف اإلسكان جيوز وإمنا احلق
))مستحقب غري أشرب فاليوم

)٣(.  
( :  وقال بعد أنّ حتدث عن بعض القراءات، وخترجياا                        من   تلخص   ما   فهذا  (

 فال له، حتقق ال مبا بعضها يف الناس بعض طعن األربع، وقد القراءات هذه وجيهاتت
 تشديد    يعين) حلن هذا: (- منه جرأة وهي - املربد قال. كالمه إىل يلتفت أن ينبغي

))عليه مردود وهو.  ))خارج ملّا زيدا إنّ: تقول ال العرب ألن((: قال؛ ) املّ(
)٤(.  

مع الشرط، فقد ذهب املربد إىل            ) كان( وأشد معارضاته النحوية مع املربد كان يف -٢
للمستقبل كما تعمل مع كافة األفعال، وعلّل ) كان(قلب معىن الشرطية ال ت) إنّ(أنّ 

 ، ليس) إنْ( مع حكما الناقصة) كان(ـ ل أنّ املربد وزعم((: ، قال) كان(ذلك لقوة 

                               
 ٢/٨٠اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٢/٨٠اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ١٠/٤٧٣اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
 ١٠/٥٨٥اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(
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 معناها    تقلب   ال   الشرطية  ) إنْ( أنّ) كان( لقوة أنه فزعمالناقصة،  األفعال من لغريها
 لالبقاء، وعلّ        أبو    ذلك    يف   ، وتبعه   املضي    من   معناها    على   تكون    االستقبال، بل       إىل  

 اجلمهور، ألنّ       عند   مردود      حدث، وهذا        على   دالة     غري   استعملوها    كثريا بأنّ ذلك
 قميصه   كان    إنْ  ( :  حنو   ذلك    غري   ظاهره     ما   املستقبل، وتأولوا      يف يكون إمنا التعليق

 إن   ( :  التبيني، والتقدير   على ، وإما) إن( بعد) يكن( بإضمار إما، ]٢٦: يوسف[) قد
 جعل   بعضهم   على   املعىن    هذا    خفي   وملا  .  )  قميصه   كونه    يتبني   إنْ    قميصه، أو يكن

)))إذْ( مبرتلة هنا) إنْ(
)١(.  

 يف  مضيها   على   خاصةً )  كان  (   يبقي  املربد أنّ تقدم وقد((: وقال يف موضع آخر
))بشيء وليسالشرط،  أدوات مع املعىن

)٢(.  
: لثاينا((: ب الكوفيني، وسيبويه، قال؛ ويفرق بينه وبني مذهوجيعل له مذهبا خاصا -٣

 هذا وجهه، ويف حسن برجل مررت: به؛ كقولك باملفعول التشبيه على منصوب أنه
 ومذهب. ونثرا نظما مطلقًا، أعين اجلواز: الكوفيني فمذهب: مشهور خالف الوجه
))الشعر يف النثر، وجوازه يف منع: سيبويه مطلقًا، ومذهب املنع املربد

)٣(.  
 كون   إنّ  :  عطية   ابن    وقال   (( :  قال  على معرفته مبذهبه بتصحيح النقل عنه؛            ويدلل  -٤

 ؛ ألنّ  وهم    وهو  سيبويه،     رأي     هو   متقدما    املربد، وكونه         رأي     هو   حمذوفًا     اجلواب    
 األرض     يف   يفسدون     آدم     بين   أن    صادقني    كنتم   إنْ  :  التقدير     أنّ    املربد     عن   املنقول   
))فأنبئوين

)٤(.  
 متعلقة   أا  :  الثالث   (( :  قال  بصريني وقواعدهم؛        وينتقده يف خروجه عن مذهب ال             -٥

 جار   غري   وهذا     املربد     قول    وهو  .  لرم    رهبتهم    هم   الذين   : حمذوف، تقديره مبصدر

                               
 ١/٤٣١اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٨/١١٨اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٤/٥١٣اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
 ١/٥٢٠اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(
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 يف إال ممتنع معموله، وهو املصدر، وإبقاء حذف منه يلزم ألنه، البصريني قواعد على
))فصاحته عن للكالم خمرج تقدير فهو شعر، وأيضا

)١(.  
  :طرفة كقول((: قالقته ملذهب الكوفيني؛ ويكشف عن مواف -٦

  خملدي أنت اللذات، هل أشهد وأن  الوغى أحضر الزاجري أيهذا أال
 بأن   ، أو   حيضر   أن    عن :  ها، والتقدير   حيفر بأن: أي، هاحيفر مره: العرب عن وحكي

مواضع يف جيوز ينقاس، إمنا ال) أنْ( إضمار نظر، فإنّ ها، وفيهحيفر النحويون،  هاعد
، )  أنْ  (   حذفت    للكوفيني، وإذا         خالفا    الصحيح    قليالً، وهو   شاذًا سواها ما علواوج

بالوجهني،    ،  الوغى     وأحضر   ،  حيفرها    مره  :  وروي    ،  والرفع    النصب جواز فالصحيح
))رفعه التزم حيث، احلسن أليب خالفا والكوفيني املربد رأي وهذا

)٢(.  
زائدة،       هنا )  أنْ  (   أنّ  :  رجاين  اجل    وزعم   (( :  ، قالاملخففة) أنْ(وانتقده يف قوله بعمل  -٧

 سيبويه   لنص   عليها، خمالفة  دليل ال دعوى اهللا، وهي احلمد دعواهم وآخر: والتقدير
لنحويني،       ا ملربد     وزعم   و يضا    ا نّ  :  أ ملخففة  )  نْ أ (   أ عماهلا     جيوز    ا ، كهي     إ  خمففة

))مشددة
)٣(.  

ـ ب   تعلقم )  بنورهم   (   و (( :  قال  ،  )  أذْهب   ( و  )  ذَهب  ( ونقل رد اجلمهور عليه؛ يف    -٨
. اجلمهور     مذهب    التعدية، هذا        يف   للهمزة   مرادفة وهي للتعدية فيه ، والباء) ذهب(

 للمفعول   الفاعل     مصاحبة    معها   يلزم    الباء     أنّ    فرقًا، وهو بينهما أنّ العباس أبو وزعم
 بد   فال ،  بزيد    ذهبت  :  قلت   فإذا  . ذلك فيها يلزم ال بله، واهلزةق الذي الفعل ذلك يف
 قد   يكون    أن    جاز    أذهبته   : قلت وإذا. معه فذهبت الذهاب يف هصاحبت قد تكون أن

 هلم، تعاىل مصاحبته ؛ ألناآلية ذه املربد على اجلمهور رد وقد. يكون وأال صحبته
))مستحيلة الذهاب يف

)٤(.  

                               
 ٩/٣٣٠اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٢/٢٢٨اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ١٠/٢٧٣اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
 ١/٣٧٧اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(
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: قال  وذكر أنّ ابن قتيبة سقط سقطة فاحشة، مث ذكر أنّ ذلك يعزى للمربد؛                          -٩
 أصله    مصغر، وأنّ     )  مهيمنا (   أنّ    زعم    حيث   فاحشة    سقطة  قتيبة   ابن    سقط  وقد  (( 
 ذلك    ، ويعزى) هراق(ـ ك هاء مهزته قلبت فاعل، مث اسم) مؤمن( تصغري) مؤمين(

 وهو  ،  العربية     طريق    على   حسن   وهذا   :  قال    الزجاج   أنّ أيضا، إال املربد العباس أليب
 جاج الز    قاله    الذي     وهذا   .  )  مؤمن  : ( مهيمن   معىن   أن    من   التفسري  يف جاء ملا موافق

))تبعهما من املربد، وعلى عليه، وعلى الناس أنكره؛ واستحسنه
)١(.  

قال عند إعرابه قوله         ويوافق على نقد مكي وأيب البقاء له وال يرى فيه حتامالً؛                        - ١٠
 يف  واختلفوا    (( :  ، ] ١٤٦: آل عمران[ )كثري ربيون معه قاتل نيب من وكأين(: تعاىل

ءة،         هذه    توجيه   كائن،     فهو   كان، يكون       من   فاعل    ماس   أا    املربد     عن   فنقل القرا
البقاء،      أبو    وكذلك  . السكون على بعده، ولبنائه) نم( إلتيان: مكي، قال واستبعده

( :  قال    معىن   فيه   يكن   معربا، ومل       لكان    كذلك    كان    لو   الصحة؛ ألنه       بعيد   وهو  (
، البناء     فإن    -  أيضا    -  له  الزم     هذا    ؛ فإنّ   املربد     على   حتامل هذا: يقال ال.  ))التكثري
 يف  تقدم    كما   -  ذلك    مثل فيه عهد التركيب ألنّ - أيضا - عارضان التكثري ومعىن

سبب،   غري   من   معىن، ويبىن      إىل    قلين   مفرد    لفظٌ   ا، وحنومها، وأم   ) لوال( ، و) كذا(
))نظري له يوجد فلم

)٢(.  

  :موقفه من الزجاج  - ج 
. ويه، واملربد      من تردد اسم سيب      ) ٣( تردد اسم الزجاج يف تفسري ابن عادل؛ أكثر       

  :وهو قد يوافقه، أوخيالفه يف مسائل منها
 الَ،  حركة    أن    الزجاج      وزعم   (( :  ، قال   النافية للجنس    )  ال ( خالفه يف إعراب اسم          -١

 الرجوع     ذلك    على   ختفيفًا، ويدل       التنوين     حذف    إعراب، وإمنا حركة ونحوِه رجلَ
  :كقوله األصل هذا إىل

                               
 ٧/٣٦٦اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٥/٥٨١اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 .مرة) ٧٧٤(تردد امسه ) ٣(
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  تبِيت محصلَة علَى يدلُّ  اخير اُهللا جزاه رجالً أالَ
))؟رجالً تروننِي إَالَ: التقدير ألن له دليل وال

)١(.  
الثناء على صاحبها                وقال كأنه يوافقه يف رد قراءة                 -٢ : ، قال عنها مشهورة، ونقل 

) اجليم( لضمة إتباعا بالضم) جعفر أبو( باحلَرف، وقرأ) املالئكة( تاء جر شهوراملو((
: تعاىل    بقوله   بعضهم   ، وشبهه  الفارسي     وخطأه     الزجاج      وغلّطه  بالساكن،     تديع ومل

 )   قَالَتو     جرتلك   بصحيح، ألنّ      التأنيث، وليس        تاء    بضم ،  ] ٣١:  يوسف [   )   اخ 
 حيصل هناك واملقصود، ا يتالعب فالإعراب،  حركة الساكنني، وهذه التقاء حركة

))كانت حركة بأي
 هذه توجيه الناس أكثر وإمنا((: رجياتمث قال بعد ذكر عدة خت. )٢(

ة      ء لقَعقَاع    بن  يزيد    جعفر   أيب    قارئها     جلاللة    القرا ، املدينة     أهل    شيخ  نافع    شيخ  ا
))مشهورة وترمجتها

)٣(.  
( :  وقال مصححا رأيه        -٣  من   عمن   أعجمي    اسم   إنه  :  فيه، فقيل     اختلف  )  إبليس  (   و (

 أنه  :  وغريه؛ وقيل      ،  جاج  الز  :  ، قاله   الصحيح    هو   وهذا   والعجمة،       للعلمية   الصرف   
الَس( من مشتقتعاىل - اهللا رمحة من اليأس وهو) اإلب - عنها والبعد((

)٤(.  
 يف  جمزوم   )  يخرِج  : ( قوله (( :  وقال كأنه يرجح رأيه بتضعيف الزجاج للرأي اآلخر       -٤

 فهوضع، ) ليخرج: (مقدرة، أي األمر) مال(ـ ب مزوجم: بعضهم وقال. األمر جواب
))تعاىل اهللا شاء إن األمر الم حذف على الكالم يأيتوس الزجاج

)٥(.  
، قال منتصرا له ضد أيب علي الفارسي، ومتهما إياه                  وأحيانا ينتصر ابن عادل له           -٥

 أن   واألجود    : أيضا الزجاج قال: اخلامس((: بالتحامل عليه، بسبب شيء وقع بينهما
 يف  ما   على )  يعلمون  (   ذكر    عن   فاستغين )  فيتعلّمون    يعلّمان  (   على   معطوفًا    يكون  

                               
 ١/٢٦٥اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ١/٥٢٦اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ١/٥٢٧اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
 ١/٥٤٠اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(
 ١/١١٥اللباب يف علوم الكتاب ) ٥(
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: لقوله   وجه    ال (( :  الزجاج؛ فقال         قول    علي   أبو    واعتراض     .  عليه   الدليل     من   الكالم   
 علي   أيب    من   االعتراض       وهذا   .   ))النص يف موجود ؛ ألنه) يعلمان( ذكر عن غينتاس

 على   عطف )  فيتعلمون  (   أنّ    يرد    مل   الزجاج      ؛ فإنّ   ) ١( بينهما   وقع    لسبب   عليه   حتامل  
 النص، وإمنا     يف مذكورا يكون حىت) يعلمان وما: (قوله يف) ما(ـ ب فياملن) يعلمان(

))) فيتعلمون يعلمان: (وهو الكالم قوة عليه يدل مضمرا فعالً مث أنّ أراد
)٢(.  

 جلواز    العددين      مجع (( :  الزجاج      قال  ((: ، قالويكشف عن موافقته ملذهب الكوفيني -٦
 وثالث    مثىن ( :  أو، ومنه       مقام تقوم قد الواو ؛ ألنّ ))سبعة أو ثالثة عليه أنّ يظن أن

 ؛ فإم   الكوفيني     عند   يتمشى  إمنا وهذاالتخيري،  احتمال فأزال، ]٣: النساء[ )ورباع
))أو مقام الواو يقيمون

)٣(.  
، وذكر أنّ رأي الزجاج يتماشى               وانتقده يف طعنه على من روى قراءة أليب عمرو -٧

 عمرو   أيب    عن   روى     من   على   الزجاج      وطعن  (( :  مع مذهب البصريني يف هذا، قال            
 وقد  .  عمرو    أيب    على   وغلط    خطأ   هو :  وقال. ) لكم( الم يف) يغفر( من الراء إدغام
 كان   الناس، وإن         للعرب، نقلها      لغة   هو   بل ،  غلط   وال    خطأ   ال   حتقيقه، وأنه       تقدم  

))الزجاج يقول كما ذلك جييزون ال البصريون
)٤(.  

إنّ ذلك غلط من النحويني، واامه      ، وقوله) إذْ(ونقل كالم الزجاج يف رده زيادة  -٨
: الرابع    (( :  أبا عبيدة بأنه ضعيف يف النحو، ومل يعقب على ذلك، فكأنه يؤيده، قال            

 غلط عمران، وهذا امرأة قالت: عبيدة، والتقدير أيب قول زائدة، وهو) إذ( تكون أنّ
 من   ف حر   إلغاء     شيئًا؛ ألنّ     هذا    يف   عبيدة    أبو    يصنع   مل   الزجاج      النحويني، قال        من 

))النحو يف يضعف عبيدة أبو جيوز، وكان ال ضرورة غري من، تعاىل اهللا كتاب
)٥(.  

                               
األغفال أو األغفال فيه نقد للزجاج ال خيلو من : ا يؤيد كالم ابن عادل أن أبا علي الفارسي وضع كتابا عنوانهمم) ١(

 .حتامل أحيانا، وقد رد عليه ابن خالويه
 ٢/٣٤٨اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٣/٣٨٤اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
 ٥/١٥٧اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(
 ٥/١٦٨وم الكتاب اللباب يف عل) ٥(
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: ، ومل يرد عليه؛ كاملوافق، قال              ونقل كالما يتهم فيه الزجاج بالضعف يف اللغة                -٩
 أشياء   -  فصيحه   يف   -  ثعلب   على   رد    اللغة، ولذلك        يف   فيضع   الزجاج      وكان   (( 

 ومل   ثعلب   العرب، فحفظها       قالتها  :  ده، وقالوا    ر عليه الناس العرب، فرد عن أنكرها
)) منها هذا فليكن. الزجاج حيفظها

وكان األليق بابن عادل أن يعقب على هذا                 .  ) ١( 
 .القول بالنكري ألنّ أغلب رجوعه، يف اللغة إليه، واعتماده عليه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                               
 ٥/٣٣٢اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
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  .موقفه من النحاة الكوفيين: ثانيا

ادل متعصبا ألي مذهب أو رأي بل يراه مستقالً يف رأيه ال يرى الناظر يف تفسري ابن ع
واختياره يؤيد ذلك بالدليل والربهان يف غالب أمره، وهو ليس بصريا وإن مال يف كثري من      

، ألننا نراه يؤيد الكوفيني حبرارة إذا كان الدليل           ) شأن أكثر املتأخرين(اختياراته للبصريني 
  :ومن أمثلة هذا. لبت القاعدة النحوية على البصرينيمعهم، وخاصة إذا تابعوا السماع وغ

وجب إبراز الضمري مطلقًا على           إالَّ أنَّ الصفة إذا جرت على غري من هي له           ((: قال -١
           سلْبأو مل ي لون        .  مذهب البصريني ألْبسا الكوفيني فيفصأمإذا جرت     :  ، فيقولون    و

            لْبس أ فإنْ   ، هي له  نعلى غري م لصفة  هو مذهب                ا لضمري، كما  ا  ز ا بر إ  بجو
زيد عمرو ضاربه هو، إذا كان الضرب واقعا من زيد على عمرو،                : البصريني؛ حنو

إذا تقَرر هذا فَمذهب الزجاجِ زيد هند ضاربها، : فإن مل يلْبس مل يجِبِ اإلبراز، حنو
استدلَّ من نصر     و .  مذهب حسن    يف اآلية إنما يتمشى على رأي الكوفيني، وهو                  

: األحزاب    [ )إىل طَعامٍ غَير ناظرِين إِناه(، فمنه قراءة من قرأ مذهب الكوفيني بالسماعِ
ومنه   .  غري ناظرين إناه أنتم  : مع عدم بروز الضمري، ولو أبرزه لقال) غري(جبر ،  ]٥٣

  :قول اآلخر
وهانب دا املَجي ذُرمقَو تملع قَدطَانُ   ا وانٌ وقَحندع كذَل هبِكُن  

))بانوها هم: ومل يقل
)١(.  

( :  ، قال   وخيالفهم ملخالفتهم السماع         -٢ ) إن  ( وأما الكوفيون فيوجبون اإلمهال يف                 (
 ،ةٌ عليهماملخففةجح ماع؛ بدليل هذه القراءة املتواترة؛ وقد أنشد سيبويه على    والس
  :ه احلروف خمففة قول الشاعرإعمال هذ

))كَأنْ ظبيةٌ تعطُو إىل وِارقِ السلم   . . . . . . . . . . . 
)٢(.  

  وهذا قول، ) بِه(العطف على الضمريِ يف : والثاين((: وقال مؤيدا رأي الكوفيني -٣

                               
   ٦/٢٣٣ اللباب يف علوم الكتاب )١(
  ١٠/٥٧٧اللباب )٢(
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هنني، والذي حسى   ( كون    الكُوفيكْرذ  (         مصدري وهو    -يف تقدير حرف )  ْأن  (- 
مررت   :  حلسن معها حذف حرف اجلر، فهو أحسن من          ) أنْ(الفعل لو صرح بـ و

قْديرإذ الت ،ديزو ذَكِّر: بِكألن تنذر به وبأن ت((
)١(.  

على البصريني يف مسألة العطف على الضمري ارور                رأي الكوفيني        مرجحا  وقال     -٤
وكفر به، وباملسجد، : ، أي) بِه(اِء يف أَنه عطف على اهل: الثاين((: بدون إعادة اجلار

لكُوفيني             يتخرج على قولِ ا لعطف على                 .  وهذا  البصريون؛ فيشترطُون يف ا وأما 
الضمري ارور إعادة اخلافض إِالَّ يف ضرورة، فهذا التخريج عندهم فاسد وال بد من 

ول وباهللا التوفيق اختلف النحاةُ يف             التعرض هلذه املسألة وما هو الصحيح فيها؟ فنق                
  :العطف على الضمري ارورِ على ثالثة مذاهب

  .وجوب إعادة اجلار إِالَّ يف ضرورة: -وهو مذهب البصريني - أحدها
أَنه جيوز ذلك يف السعة مطْلقًا، وهو مذهب الكُوفيني، وتبعهم أبو احلسن                           :  الثاين   

  .نيويونس والشلوب
: التفصيلُ، وهو إِنْ أُكِّد الضمري؛ جاز العطف من غري إعادة اخلافض حنو           : والثالث

                                ،إِالّ فال جيوز إال ضرورةً، وهو قول اجلَرميو ،نفِسك، وزيد بِك ترروالَّذي    م
ده                                اعتضا نعني و به، وضعف دليل املا ارد  الو لسماع  ازه مطلقًا لكثرة ا ينبغي جو

عطفًا  )  فَرسه ( ما فيها غَيره، وفرسه جبر         :  ففي النثْرِ كقوهلم     :  السماع   أَما    . بالقياس   
، يف قراءة مجاعة ]١: النساء[ )تسآَءلُونَ بِه واألرحام(: وقوله) . غَيره(على اهلاِء يف 

ا هذه اللغة،      ، روو    ولوال أَنَّ هؤالء القراء  كثرية، منهم محزةُ كما سيأيت إن شاَء اُهللا، 
))لكان مقبوالً باالتفاق، فإذا قرُءوا ا يف كتاب اِهللا تعاىل كان أَولَى بالقبول

)٢(.  
فعلٌ مضارع    )  نعبد ( و  (( : حول رافع الفعل املضارع، قال ويؤيد الكوفيني يف رأيهم -٥

لوقوعه موقع االسمِ، وهذا رأي               :  مرفوع؛ لتجرده من الناصبِ واجلازِم، وقيل                   

                               
    ٢٤٠١اللباب ش  )١(
  ٤/١٠ اللباب يف علوم الكتاب )٢(
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))لبصرينيا
وواضح من كالم ابن عادل اختياره ملذهب الكوفيني يف هذه املسألة، . )١(

بدليل تقريره أوالً أن الفعل املضارع مرفوع بسبب جترده من الناصب واجلازم، وهذا 
) وقيل: (هو عني رأي الكوفيني، مث يذكر رأي البصريني بصيغة التمريض والتضعيف

بقوله، وهذا رأي البصريني، وهذا يتماشى مع                   ، مث يؤكد ميله عن رأي البصريني             
منهج ابن عادل يف فكرة استصحاب احلال أي أن األصل يف الفعل املضارع الرفع،              

  .بوال يزول عن هذا األصل إال لسبب، وهو دخول الناص
منها جتويز الكوفيني تقدمي الفاعل، ويلوم ابن                    وقد يشتد غضبه يف بعض املسائل          -٦

( :  د ذكره، قال      عطية كيف مل ينكره عن        فإنّ )  ممنوع  (   يقدم    ال   والفاعل    :  وقوله  (
 هذا أنّ شك والذلك،  يرى لئالقا هذا يكون أن الفاعل، فيحتمل تقدمي جييز الكويف

معذور،  فالشيخ القرآن يف الكالم، فكيف يف مثله جيوز أن ينبغي ال منكر رديء قول
))؟بنكري يعقبها ومل هلا حاكيا األشياء هذه يورد كيف عطية ابن من والعجب

)٢(.  
م، وسنسوق موقفه من ثالثة من                             هذا موقف ابن عادل من الكوفيني بشكل عا

  .الكسائي، والفراء، وثعلب: أعالم املذهب الكويف هم

  :موقفه من الكسائي  - أ
امسه كثريا يف تفسري ابن  )٣(الكسائي هو كبري حناة الكوفة، وهو من القراء، وقد تردد

عند ابن عادل ورمبا يف كثري من التفاسري يف رواياته،                      عادل، وأغلب ورود امسه              
وحمكياته عن العرب، مث بعد ذلك، تأيت قراءاته، مث آراؤه النحوية، وموقف ابن عادل 

  :منه تتمثل يف األمور اآلتية
فعندما يقول أحد رأيا سبقه إليه الكسائي فإنّ ابن                    معرفته اجليدة مبذهب الكسائي  -١

  :أوجه ثالثة فيه) احلكيم العزيز: (قوله((: لهعادل يبينه، من ذلك، قو

                               
  ١/١٩٧اللباب يف علوم الكتاب  )١(
 ٢/٢٥٥اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 .مرة) ٣٥٩(ورد امسه ) ٣(
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) هو(ـ ل نعت أنه: الثالث. مضمر مبتدأ خرب أنه: الثاين. ) هو( من بدل أنه: أحدها
))الغائب الضمري وصف يرى ه؛ فإنالكسائي مذهب على يتمشى إمنا وهذا، 

)١(.  
: روية، قال     ؛ بقراءة م      )  أو  ( أنّ أصلها    )  أو  ( ، كرأيه يف      تأييده بعض آراء الكسائي      -٢

)))حتريك على اجلمهور) يؤمنون ال أكثرهم بل منهم فريق نبذه عهدا عاهدوا ماكلّأو 
 إنّ :  األخفش     فقال  :  أقوال      ثالثة    على   ذلك  يف النحويون ، واختلف) كلما أو( واو

 هي   الكسائي  وقال. زيادا جواز يف رأيه على وهذا زائدة والالستفهام، والو اهلمزة
)ساكنة قرأها من قراءة ويؤيده. الواو حركت مناإو) بلْ( مبعىن ليتا العاطفة) أو((

)٢(.  
ئي؛          -٣ لكسا مه ا ليه                       احترا إ نه فعل ذلك وإن ذهب  ، مث صرح أ رأيا استبعد  حيث 

 عليكم   كتب :  ، أي   )  الصيام   : ( قوله   من   بدالً    يكون    أن  :  والثاين    (( :  الكسائي، قال   
  :لوجهنيجدا؛  بعيد الكسائي إليه ذهب كان الوجه، وإن وهذارمضان،  شهر

  .منه واملبدل البدل بني الفصل كثرة: أحدمها
االشتمال،      بدل    عكس   اإلمشال، وهو      بدل من إال ذاك إذا يكون ال أنه: والثاين

 فيه قتال احلرام الشهر عن يسألونك(: املصادر؛ كقوله غالبا االشتمال بدل ألن
))]٢١٧: البقرة[ )فيه قتال قل

)٣(.  
موصولة،     تكون  )  نم (   و (( :  ، قال   )  نم ( خالفه يف زيادة        :  سائل خمالفته يف بعض امل  -٤

  :عنترة بقول زيادا على الكسائي واستدل. خالف فيه؟ زائدة موصوفة، أو ونكرة
  حترم مل وليتها علي حرمت  له حلت ملن قنص من شاة يا

 على   املبالغة، أو        على   إما  )  قنص ( ـ ب   موصوفة    تكون    أن    جلواز  ، فيه دليل وال
))الواحد واجلمع للتثنية ، وتصلحضافم حذف

)٤(.  

                               
 ٥/١٠١لكتاب اللباب يف علوم ا) ١(
 ٢/٣١٨اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٣/٢٧٤اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
 ١/٣٢٨اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(
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 كان((: دافع عنه عندما حاول أحدهم الغمز مبعرفته العربية، قال: ويدافع عنه أحيانا -٥
 لعجب ا بالعربية، و       علمه   مع )  وادعس: (الكسائي قراءة من يتعجب سليمان بن علي
))عجبهت من

)١(.  

  :موقفه من الفراء   -ب 
الكوفيني، ولكن احلق أنّ الفراء كان أكثر                     ال شك أنّ الكسائي كان زعيم          

من اسم الكسائي، ألنّ         ) ٢( مشاركة يف اخلالفات النحوية، ولذا تردد امسه أكثر                       
ويبدو أنّ الفراء مل ينشغل بغري . أقل تمشاركات الكسائي يف اخلالفات النحوية كان

العرب،  ويلحظ أنّ مسامهات الكسائي يف الرواية عن. النحو، كما انشغل الكسائي
ويتجلى موقف ابن       .  أكثر من مسامهته يف اخلالفات النحوية، والفراء بعكس ذلك                   

  :عادل منه يف األمور اآلتية
  :يف قوله تعاىل) كان(أوالً، عند إعرابه ) كان(يف زيادة  صرح مبخالفته للفراء -١

 نؤته    الدنيا   حرث يريد كان ومن حرثه يف له نزد اآلخرة حرث يريد كان من(
 جزم   زائدة، ولذلك          هذه  )  كان( أنّ الفراء وزعم((: ، قال]٢٠: الشورى[ )منها

 الشرط، ولو        هو )  يريد  (   لكان    زائدة      كانت    لو   ، إذ   يصح   ال   هذا ولعلجوابه، 
))يرد كان من: يقال جنزم، فكان الشرط، ال كان

ونلحظ هنا األدب اجلم يف . )٣(
ح ابن عادل      ولعل هذا ال يصح، مث بسط حجته، وقد صر    : اخلالف، حيث قال

  .)٤(مبخالفته للفراء يف عدة مواضع أخرى
) لعل ( ، فقد حكم ابن عادل على عدم صحة نصب             وخالفه بدون ذكر امسه           -٢

( :  ذلك، قال      واملشهور أنّ الفراء، وبعض أتباعه جييزون                    لالمسني،     ) لعل (   ويف  (
  :ا؛ قال جير كثرية، وقد لغات

                               
 ١٠/٥٧٣اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 . مرة) ٧٧١(تردد اسم الفراء يف تفسري ابن عادل ) ٢(
 ١٠/٤٥٣اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
 ٣/٣٨، ١٤/٥٢٣، ٨/٢٧١، ٣/١١١، ١/٤٦٧: ينظر) ٤(
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  شرمي أمكم أنّ بشيء    علينا فضلكم اِهللا لعلّ
))الصحيح على االمسني تنصب وال

)١(.  
غري  : ( يف قوله تعاىل    )  غري ( قال ابن عادل عند إعرابه       : دفاعه عن اختيار الفراء -٣

 ال) ال( ألنّ: ؛ قالالفراء ومنعهاملنقطع،  االستثناء على وقيل(() : املغضوب عليهم
  :الشاعر نفي، كقول تقدمها إذا إال تزاد
  عمر وال بكر أبو يبانوالط  فعلهما اهللا رسول يرضى كان ما

 أال   منعك   ما   قال  ( :  تعاىل    قوله   يف   مثلها   زائدة      صلة)  ال (   بأنّ    وأجابوا     
  تسخرا أال البيض ألوم فما: الشاعر وقول؛ ]١٢: األعراف[ )تسجد

  :اآلخر وقول 
  غافل غري دائب داع وللهو     أحبه أال اللهو يف ويلحينين

  :اآلخر وقول
  نائله اجلود مينع ال فىت من عمن    به واستعجلت البخل ال جوده أىب
 مل  الفراء      ألنّ  ؛  نظر   اجلواب هذا ويف. صلة كلها املواضع هذه يف) ال(ـ ف

 املتقدمة باملواضع وتنظريهماآلية،  يف زائدة) ال( إنّ: زائدة، وقوهلم غري إا: يقل
))تفيد ال

)٢(.  
( :  قال  :  وخيصه مبذهب مييزه عن مذهب غريه            -٤  خفي   إن  :  ) ٣( الفراء      ومذهب   (

 إنك  : ( كالمهم    من   اللفظية، وحكي الكراهية ذلك؛ لزوال االسم، جاز إعراب
 بظاهر    مطلقا؛ ويستدل       اجلواز      وهو  :  الكسائي     مذهب  : الرابع، ) ذاهبان وزيد
  :الربمجي بئضا وبقول، اآلية) هادوا والذين آمنوا الذين إنّ: (تعاىل قوله

))لغريب ا وقيار فإين  رحله باملدينة أمسى يك فمن
)٤(.  

                               
 ١/٤١٣اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ١/٢٢٢اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 .مرة يف تفسري ابن عادل ٢٨) مذهب الفراء(ورد ) ٣(
 ٧/٤٤٥اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(
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  :موقفه من ثعلب   -ج 
ا للمربد، وكان وقتها كبري حناة الكوفة، إال أنّ اهتمامه بلغات                               كان ثعلب معاصر
العرب، ومرويات الشعر، كان أكرب من مشاركاته يف اخلالفات النحوية، فال عجب 

 )١( إذن أن يقل تردد امسه يف كتب اخلالفات النحوية، ومع هذا فقد تردد امسه كثريا         
ابن عادل ألنه كان ينقل عنه النحو واللغة، ولكن تردده أقل بكثري من                              يف تفسري  

  :وقد متثل موقف ابن عادل منه يف األمور اآلتية. تردد اسم الكسائي، والفراء
) ما(، ) استيسر فما: (قوله((: ، قالجعل له مذهبا كغريه من كبار النحاة -١

  :أقوال ثالثة يهاموصوفة، وف نكرة جعلها الذي، ويضعف: موصولة، مبعىن
))ثعلب مذهب وهذافلينحر،  فليهد، أو: نصب، أي حمل يف أا: أحدها

)٢(.  
 يف فيضع الزجاج وكان((: قال: انتصر له، وفضله على الزجاج يف اللغة  -٢

 العرب، فرد عن أنكرها أشياء -  فصيحه يف -  ثعلب على رد اللغة، ولذلك
))الزجاج حيفظها ومل ثعلب فظهاالعرب، فح قالتها: رده، وقالوا عليه الناس

)٣(.  
: مثاله : يدلل على احترامه، أنه يرد الرأي ولو قال به ثعلب، إن مل يكن صوابا -٣

 عن   منقوالً    كان    وإن     -  بسديد    وليس  املدح،       من   مقلوب    احلمد  :  وقيل ((: قال
الً    قل أ   املقلوب     ألنّ    -  ثعلب  ، وهذان        املقلوب     من   استعما  يف  مستويان     منه

 مادتني     العكس، فكانا      من أوىل اآلخر من أحدمها قلب ادعاء سالستعمال، فليا
) مستقلتني  (

للفظتني يف                     .  ) ٤(  ، وهي تساوي ا بعلة قوية فهنا يرد دعوى القلب 
االستعمال، وإذا كان األمر كذلك فكيف حيكم على األصل والفرع، ألنه لو                       

خر فرع كان أحدمها أكثر استعماالً يف لسان العرب، حلكمنا أنه هو األصل واآل
  .)٥(عليه، فإذا تساويا بطل القلب وثبت أنّ كل واحد منهما أصل بذاته

                               
 .مرة) ٧٢(تردد اسم ثعلب يف تفسري ابن عادل ) ١(
 ٣/٣٦٩اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ١٩/٥٥١: ، ونصره على الفراء ينظر ٥/٣٣٢تاب اللباب يف علوم الك) ٣(
 ١/١٦٨اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(
 ١/١٦٨اللباب يف علوم الكتاب ) ٥(
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ال يرى ابن عادل تفضيل قراءة متواترة على مثلها      : يعجب برأيه ويستدل بقوله -٤
: تفضيالً ينقص من شأن األخرى، ولذا فهو يستدل على رأيه بقول ثعلب، قال        

 يسقط   يكاد    ترجيحا    األخرى      على   اءتني   القر    إحدى     فريق    كل   حرج    وقد  (( 
 ما   ذلك    على ويدل، متواترة كلتيهما ؛ ألنمرضي غري وهذااألخرى،  القراءات

 عن القرآن يف اإلعراب اختلف إذا: قال أنه - تعاىل اهللا رمحه - ثعلب عن روي
الناس،      كالم    إىل    خرجت    القرآن، فإذا          يف   إعراب  على إعرابا أفضل السبعة، مل

األقوى لتفض((
)١(.  

) الرمحن   ( استغرب ابن عادل قول ثعلب واملربد أنّ كلمة                   :  قوله  ويستغرب    -٥
 ب؛ ليس   معر   أنه  )  الرمحن   (   فيه   نقل   ما   غريب    ومن  (( :  معربة، وأا باخلاء، قال       

  :القائل قول ، واملربد، وأنشدثعلب ، قالهاملعجمة باخلاء األصل، وأنه بعريب
  ضمرانا نبوتالي جتعلوا أو باخلز    عباءتكم تشروا أو اد تتركوا لن
))قربانا رمخان صلبهم ومسحكم    هجرتكم القسني إىل تتركون أو

)٢( .
فهنا ابن عادل اكتفى باالستغراب، احتراما لشيخني جليلني ثعلب، واملربد، 

  .ألما ثقة عنده، وليس لديه برهان يرد به عليهما
ال نظري هلا،    أنه   )  تهلُكة : ( مل يوافقه ابن عادل يف كلمة: ويعترض عليه يف اللغة -٦

 تكلفات من كثريا هلا، وليس نظري ال) كةلُ( أنّ واجلارزجني ثعلب وزعم((: قال
 جمهول   أعرايب      عن   نقالً   وجدوا    أم املواضع، وذلك هذه أمثال يف النحاة هؤالء
 قد :  قاطعا، وقالوا         قوية، ودليالً        حجة   به، واختذوه        فيه، ففرحوا حجتهم يكون

 من   له  املشهور     تعاىل    اهللا    كالم    يف   هذا    ورد     ، وقد   العرب؛ فكيف    عن هذا نقل
)) واملخالف      املوافق   من واحد كل

وغضبة ابن عادل هنا على النحويني غري              .  ) ٣( 
مربرة، وهو مل يوضحها، فما املانع أن تكون الكلمة ال نظري هلا، وقد وردت يف    

، أا      ) ) ال نظري هلا   (( : قد يكون السبب أنّ ابن عادل فهم من قول ثعلب. القرآن
                               

 ١/١٨٥اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ١/١٥٠اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٣/٣٥٣اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
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 هذه   صحة  على   ذلك    يدل    ال   كيف (( :  غري صحيحة أو غري فصيحة، ولذا قال           
التهلكة، واهلالك،          بني   فرق    ال   أنه  :  واملشهور    .  اللفظة، وفصاحتها، واستقامتها 

منه،    التحرز     ميكن   ال   ما :  منه، واهلالك        التحرز     أمكن    ما :  التهلكة  :  قوم    وقال   
))عاقبته ضرت ما هي: املهلك، وقيل الشيء نفس هي: وقيل

)١(.  
اعترض ابن عادل على قول ثعلب أنّ اجلملة القسمية          : ويعترض عليه يف النحو -٧

مبتدأ،   )  هاجروا      فالذين   : ( قوله (( :  ال تقع خربا، وحجه بآيات من القرآن، قال           
 القسم    ألكفرن، وهذا         واهللا   :  حمذوف، تقديره         قسم   جواب   )  ألكفرن   : ( وقوله

 والذين    ( :  تعاىل    قوله   من   ونظائرها      اآلية     هذه    ويف  .  املبتدأ     هلذا    خرب   وجوابه    
  :الشاعر وقول، ]٦٩: العنكبوت[ )سبلنا لنهدينهم فينا جاهدوا
  مناص حني ت فال أتاك وإذا    ليأتني جشأت اللذ فقلت جشأت

هذه: يقول أن خربا، وله تقع ال القسمية اجلملة أنّ زعم ؛ حيثثعلب على رد 
))نظائر وله، اخلرب هو مضمر لقول معمولة

)٢(.  
أبو عمرو من أجلة القراء والنحاة، واجلميع : ويتهمه باجلراءة على أيب عمرو -٨

يوقرونه، وحيترمونه، ولكن عندما يقول ثعلب عن رأي أليب عمرو أنه كالم 
 اللغة أهل يعرف ومل((: جمانني فذاك ما يستحق غضب ابن عادل وغريه، قال

العالء،  بن عمرو أيب عن بيدةع أبو حكاه ما إال) أسرى( و) أسارى( بني فرقًا
. األسرى اليد، فهم يف كان األسارى، وما فهم) الوثاق يف كان ما: (قال فإنه

 األسرى، وما فهم مستأسرا جاء ما: آخر، فقال مبعىن الفرق عنه بعضهم ونقل
 الفرق هذا مسع ملا ثعلب؛ أنه من النقاش األسارى، وحكى أيديهم، فهم يف صار
))عمرو أيب على منه جراءة وهي،  ))اانني كالم هذا((: قال

)٣(. 
  

                               
 ٣/٣٥٤اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ١٥/٣٧٩، ١٢/٦٠: ، وينظر٦/١٢٧تاب اللباب يف علوم الك) ٢(
 ٢/٢٥١اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
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  .موقفه من نحاة األندلس: ثالثًا

اسم   ) ١( فتة ال يتردد يف تفسري ابن عادل أمساء كثريمن النحاة األندلسيني، فيتردد بكثرة       
أيب حيان األندلسي الغرناطي، وابن عطية، ومكي القريواين مث القرطيب، وابن مالك األندلسي 

أيب علي : مثل )٣(ابن عصفور، والسهيلي، وبقلة: مثل )٢(وأقل من ذلك أمساء آخريناجلياين، 
  .الشلوبني، وابن الطراوة، واملالقي، وابن ملكون

ويلحظ أن ابن عادل مل يفرق بني األندلسيني، وغريهم ومل جيعل هلم أو للممغاربة                                
لس أو املغرب، ولو مرة           مذهبا خاصا م، كما صنع غريه، بل مل يذكر نسبتهم إىل األند                   

واحدة، وال جتد يف تفسريه إال ذكر املذهبني؛ البصري والكويف، وكأنه يرى أن بقية املذهب 
ماهي إال تبع ألحد هذين، حىت أنه مل يذكر البغداديني إال مرة واحدة، ومل ينسب هلم                                     

، كلمة                         .  ) ٤( مذهبا   ا يردد كثري ، أبو حيان فقد كان  لذين فرقوا يعين   أصحابن  :  ومن ا ؛  ا
 الأصحابنا؛   جييزه ال كَانَ خربِ وحذْف((: حيان أبو قال((: قالاألندلسيني أو املغاربة عامة، 

  :وجهني من طلبه تأكّد اخلرب أنَّ وهي. كتبهم يف ذكروها اقتصارا، لعلَّة اختصارا؛ وال
مطلوبيته،  تأكدت ماقبله، فل للفعل معموالً كونه: والثاين. عنه خمرب عن خربا كونه: أحدمها

))..))حذفه امتنع
 إذا إذا، وال موقع تقع ال إذ أن إىل احملققني أكثر وذهب((: وقال املرادي. )٥(

 ملا املستقبلة األمور وحنوها، بأن اآلية هذه عن ، وأجابوااملغاربة صححه الذي وهو. إذ موقع
خبار     يف   كانت   ملاضي    بلفظ   عنها   عرب   ا   مقطوعا    تعاىل، متيقنة      اهللا    إ ا   .  ا  أجاب    وذ

))عطية، وغريمها لزخمشري، وابنا
)٦(.  

                               
 .مرة) ٦٤(مرة ، واسم ابن مالك ) ٨٩٩(مرة، واسم ابن عطية ) ١٣٤٥(تردد اسم أيب حيان ) ١(
 .مرة) ٢٦(تردد اسم ابن عصفور، والسهيلي ) ٢(
 .وابن ملكون مرة واحدةمرات، واملالقي، ) ٧(مرات، وابن الطراوة ) ٤(تردد اسم الشلوبني ) ٣(
 ١٧/٢٠٠اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(
 .١٠/١١٦، ٦/٤٥، ٥/٥٢٤، ٥/٥٠٦، ٥/١٥١: ، وينظر٤/٤٦٥اللباب يف علوم الكتاب ) ٥(
 ٢١٢اجلىن الداين ) ٦(
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  :موقفه من أيب حيان  -أ 
إنّ من يقرأ تفسري ابن عادل يتضح له أنه جيله ويقدره ويأخذ بآرائه، واختياراته، ولكنه                                       

وأشد معارضته     .  خيالفه يف بعض األحيان، ورمبا اشتدت هذه املخالفة وحتولت إىل منازعة                    
له                            إياه كان حول رأ          مله على الزخمشري بسبب اعتزا البيان، وحتا . ي أيب حيان يف أهل 

  :وسأخلص هذه يف األمور التالية
 اإلنشاء     مبعىن   اخللق    كان    ولو  (( : حيان أبو قال((: قال: يوافقه يف الرأي بدون تعليق -١

 ينشأ كُن، وال: له يقال ال خلق ما ؛ ألن) كُن: (بقوله يأت مل - التقدير مبعىن ال -
))..))فيه الروحِ نفْخِ عن عبارةً) كُن( لَه قَالَ ثُم: معىن كان إن إال

)١(.  
 املهدوي     يذكر    الزخمشري، ومل         بتدأ  ا   وبه  (( :  حيان    أبو    قال  (( :  قال  :  ويصحح نقله     -٢

) أسلمت : ( قوله   على   عوده     ذكر    ، وإمنا    هذا    يذكر    مل   اهللا    رمحه    والزخمشري    . غريه
) العاملني     لرب    أسلمت : ( لقوله )  ا (   يف   والضمري   :  ي الزخمشر     الق. بالكلمة لتأويله

 )باقية    كلمة  وجعلها(: قوله يف الضمري رجوع واجلملة، وحنوه الكلمة تأويل لىع
 ٢٦-:  الزخرف   [ )فطرين الذي إال تعبدون مما برآء إنين (: قوله إىل، ]٢٨: الزخرف[

)).. ))ةالكلم معىن على التأنيث أن على دليل) باقية لمةك: (وقوله، ]٢٧
)٢(.  

( :  قال  :  ويعترض على اعتراضه        -٣ االستفهام،      مهزة    من   مبدلة    إا  :  قال    من   ومنهم  (
 -  ينقس   مل   وإن     -  هاء    اهلمزة إبدال كثر إنكار، وقد استفهام وهو؟ أأنتم: واألصل

 احلسن    العالء، وأيب        بن  عمرو    أيب    قول    وهذا   ،  هرقت، وهرحت، وهنرت            قالوا   
 يف  ذلك    يثبت   مل   إنه حيث نظر؛ من فر، وفيهجع أبو األخفش، ومجاعة، وأستحسنه

 ذلك    يثبت   مل  وإذا؟ زيدا أتضرب مبعىن - زيدا هتضرب: يسمع االستفهام، مل مهزة
 األئمة، وإذا         هؤالء     على   حيان    أبو    به   اعترض    ما معىن هذا؟ عليه هذا حيمل فكيف

 ها، وهذاغري استفهام، وال مهزة كوا إىل نظر األمر، وال هان هاء اهلمزة إبدال ثبت
ءة      ظاهر    -  هاء    أبدلت     استفهام    مهزة    كوا    أعين    -  ال  قنبل، وورش؛ ألما           قرا

                               
 ٢/٢٥١اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٢/٥٠١اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
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 توايل    الستثقال    كان    ملا   األلف     إدخال      ؛ ألنّ   )  أنتم  (   ومهزة     اهلاء     بني   ألفا    يدخالن   
))فاصلة إىل حيتج لفظا؛ فلم الثقل زال هاء اهلمزة أبدلت مهزتني، فلما

)١(.  
األحيان ال يرد بنفسه، وإمنا يرد بواسطة غالبا يكون     يف كثري من: يرد عليه بواسطة -٤

) يؤتى    أن  (   ينتصب   أن  : الرابع لوجها((: ، قال) شهاب الدين(من رد السمني احلليب 
 ما   مثل   أحد يؤتى ألن إنكار) دينكم تبع ملن إال تؤمنوا وال: (عليه مقدر، يدل بفعل
 معموله، ومل   وحذف نهيال حرف حذف فيه بعيد؛ ألنه وهذا: حيان أبو قال. أوتوا
 على حذفه جاز دليل العامل على دل مىت: الدين شهاب قال. لسام من ذلك حيفظ

))كان حالة أي
)٢(.  

: يف كثري من األحيان يرد هو بنفسه، من ذلك قوله                 :  يرد عليه ابن عادل بنفسه          -٥
 حيان،    أبو    بثالث، قاله       بالك    جبملتني، فما     االعتراض       منع   قد   الفارسي  كان وإذا((

))واحدا شيئًا الشيئني يصري متعاطفة، والعطف هنا اجلمل فإنّنظر؛  وفيه
)٣(.  

 يزاد كما: قوله وأما((: موقفه من أهل البيان ليس حسنا، قال: موقفه من أهل البيان -٦
 حذاق    عند   املختار     قيل، ولكن      قد   قول    فهذا    -  أنت  :  تريد    -  يفعل   ال   مثلك :  يف 

 -  طوله   على   -  االعتراض       وهذا   :  الدين     شهاب   ال ق .  تزاد     ال   األمساء    أنّ النحويني
 بلحييه   اللغة    علك   وإن     واللغوي      -  كشافه    خطبة   يف   -  القاسم    أبو    قاله    ما   جوابه   

 الطرائق، وال تلك لسلوك أحد يتصدى ال - سيبويه من أحنى كان وإن - والنحوي
 بالقرآن     خمتصني   علمني   يف   برع    قد   رجل    احلقائق، إال        تلك   من   شيء   على   يغوص  

))أزمنة عنهما التنقري يف آونة، وتعب ارتيادمها يف ومتهل - والبديع يناملعا
)٤(.  

                               
 ٢/٥٠١: ، وينظر٥/٣٠١اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
، ٢٧٦/ ٥،  ٢٣٨/ ٥،  ٢٣٦/ ٥،  ٤٢٧/ ٤،  ٤٠١-٤٠٠/ ٤،  ٢٧٦/ ٤:  ، وينظر   ٥/٣٢٣اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(

٥/٥٨٣، ٥/٤٠٧، ٥/٣٨٣. 
 .١٠/٤٢٣، ٦/٢٠٩، ٣/٢٨٣، ٦/٤٣٩، ٦/٣٩٩، ٥/٣٧٩: ، وينظر٦/٤٠٦اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
 ٥/٣٨٥اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(
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ال شك أنّ أبا حيان يكره االعتزال وأهله، ولكن         : حتامل أيب حيان على الزخمشري -٧
م،                                    لظن  ا ة  ء ، وإسا هله لتحامل على أ ا ىل  يدفعه إ لكره إىل أن  ا ا  أن يصل هذ

 قال((: قالعادل، وقبله السمني احلليب،  ما مل حيتمله ابنوالتشكيك يف نواياهم، هذا 
 إىل   أحسن  :  قولك    يف   موقعها    حنو :  ؟ قلت  )  مث (   موقع    كيف :  قلت فإن: الزخمشري
 إىل   اإلحسان      بني   ما   ؛ لتفاوت    )  مث ( ـ ب   تأيت  ،  كرمي    غري   إىل    حتسن   ال   الناس، مث     

 عند   بالذكر     أمرهم     حني   بينهما، فكذلك      ما   غريه، وبعد       إىل    الكرمي، واإلحسان         
 إحدامها      ، وأنّ    اإلفاضتني     بني   ما   لتفاوت   )  أفيضوا     مث : ( عرفات، قال        من   ضةاإلفا   

 صلحا له، و   مثّ   الذي     املثال     نظري اآلية وليست: حيان أبو قال. خطأ والثانية صواب
 بعدها    ملا   بالتفاوت، والبعد        مساه غريه معىن هلا الترتيب، وأنّ تسلب) مث( أنّ ذكر ما

 بينهما، وال     ما   لتفاوت   )  مث (   جتيء    حىت   اخلطأ    ضةإفا    اآلية     يف يذكر قبلها، ومل عما
 ناقش الذي وهذا: الدين شهاب قال) . مث(ـ ل املعىن هذا إثبات إىل سبقه أحدا نعلم

الرتبتني،      بني   الواقع      التراخي      والبعد     بالتفاوت      يعين   ، فإنه   عليه   حتامل    به   الزخمشري  
))الرجل هذا مثل على ا يرد ال األشياء هذه نظائر، ومبثل له وسيأيت

)١(.  
 حيان   أبو    ورد   (( :  قال  :  واعترض على أيب حيان يف إساءته األدب مع الزخمشري                     -٨

 فأساء رأيت،       كما   إليه    مسبوق    وهو    فاحشا    غلطا تقدم، وجعله مبا الزخمشري على
))بصحته أعلم اهللا غريه عن نقله بشيء األدب عليه

 قال((: ورد عليه بواسطة، قال. )٢(
 كتاب   محله    إال    هذا    حنو   يتقن   وال    مطاوعا   )  أفعل  (   بناء    من   شيء   وال  :  الزخمشري    

 سيبويه   كتاب يف نص من وكم، سيبويه بكتاب يتبجح الرجل وهذا. انتهى ))سيبويه
 كتابا    نفص  معزوز    بن  يوسف   احلجاج     أبا    اإلمام  إن حىت عنه وبصريته بصره عمي
 شهاب  ال ق .  انتهى  .  سيبويه   كتاب    من  جهله وما، فيه الزخمشري غلط ما فيه يذكر
 به   طرز    عنه   أسلفته   الذي     الزخمشري      كالم    أخذ    كيف   الرجل    هذا إىل انظر: الدين
 الكلمات    تلك   لقنه   ما   جزاء     األدب      بإساءة     عليه   ينحي   أخذ مث حبرف حرفا عبارته

للصريورة،  اهلمزة وأنّ) أكب( ال) انكب) (كب( مطاوع إنّ: يقول الرائقة، وجعل
                               

 . ١٩/٣٥٨، ١٦/٥٢٢، ١١/١٨٠: ، وينظر٣/٤٢٨اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٧/٢٩٥اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
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 يذكر أخذ ، مثأبدا قاهلا ملا إياها ملقن غري دهره قيب لو وباهللالشيء،  يف للدخول أو
سيبويه،    كتاب  من نصوص يف غلطه أنه القمر مع كالسها القاسم أيب مع إنسان عن
  :بصحتها أعلم واهللا

  السقيم الفهم من وآفته    صحيحا قوالً عائبٍ من وكم
 )١(. ))سقاطته عدت من فالفاضل، التسليم تقدير وعلى

 الصفات بني املتوسطة الواو: الزخمشري وقال((: مثاله: ح أهل البيانيرد عليه مبصطل -٩
 يف  العطف    أنّ    نعلم  وال((: حيان أبو قال.  ))منها واحدة كل يف كماهلم على للداللة
 ، وتقدم   البيان     علماء    علمه   قد :  الدين     شهاب   قال  .  الكمال   على يدل بالواو الصفة
))..))العرب لسان من ذلك لىع أنشدته البقرة، وما سورة أول يف حتقيقه

)٢(.  
 رمحه    حيان    أبو    قال  (( :  مثاله  :  على أخرى      ويعترض عليه يف تفضيله قراءة متواترة   - ١٠

: املنتخب    يف   وقال   ،  ظلموا    الذين     على   وقدرته      اهللا    قوة ترى ولو: املعىن ويصري؛ اهللا
 - الموالس الصالة عليه - النيب ألن: التاء؛ قال قراءة من أوىل بعضهم عند الياء قراءة

 إسناد   يعلموه؛ فوجب  الكفار، فلم الكفار، وأما يشاهده ما قدر علموا قد واملؤمنني
))متواترتان القراءتني مردود؛ فإن أمر وهذا، إليهم الفعل

)٣(.  
( :  قال  :  وامه يف نقله كالما أليب علي الفارسي، ومل يعزه له                     - ١١ رسي     قال  ( : الفا

الثمن،  ذو يشترى يشترى، وإمنا ال لثمنا أن ترى مثن؛ أال ذا به نشتري ال: وتقديره
 البائع، وليس        عن  إبعاد البيع لغة، ألنّ جاء البيع، وإن مبعىن هنا االشتراء وليس: قال

 هذا   حيان    أبو    نقل   وقد  احلق،      على   له  واإليثار       به   التمسك    معناه    عليه، إمنا      املعىن  
))علي أليب يعزه ومل بعينه الكالم

)٤(.  

                               
 ١٩/٢٥٤اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
، ٥٧/ ١٦،  ١٩/ ١٥،  ٢١٩/ ١٣،  ٢٤٤/ ٩،  ٦١٧/ ٧،  ٦١٢/ ٧، ٥/٦٠: ، وينظر٥/٩١اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(

٢٠/٢٨٩، ١٨/٤٦٤، ١٦/١٨٣، ١٦/٥٩، ١٥/٢٧١، ١٥/٢٥٩، ١٥/٢٥٤، ١٥/٢٢٣، ١٦/١٨٤. 
 ٣/١٤٢اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
 ٧/٥٧٥اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(
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( :  قال  :  يب حيان ضد الزخمشري       ويستعمل ردا سابقًا أل        - ١٢  إذ (   و :  الزخمشري      وقال   (
 ما   على   القرية     من   ثان    بدلٌ    أنه  :  بدل، يعين      بعد   بدل  )  يعدونَ   إذ( من بدلٌ) تأتيهم
))هنا فيعود عليه حيان أيب رد تقدم وقدعنه،  تقدم

)١(.  
 مستغىن   ىل األو     خرب   أنّ  :  لثالث  ا (( :  قال  :  وصرح برد رأي أيب حيان وأنه ال حيسن  - ١٣

 أيب   قول    معىن   عليه، وهذا       بعده    ما   لفظًا؛ لداللة       حمذوف     أنه  : ، يعينالثانية خبرب عنه
 وحينئذ.  ))عنه أغىن الثانية خرب اللفظ؛ ألنّ يف األوىل) إن(ـ ل خرب ال: وقيل((: البقاء

 األوىل، وجعل   حكم ألغى جبيد؛ ألنه ليس وهذا((: بقوله عليه حيان أيب رد حيسن ال
))..))جيوز ال وهو، تقدم ما عكس للثانية، وهو احلكم

)٢(.  
 مجع - بالضم -) مجاالت( يكون أن: أحدمها((: قال: ورد عليه بأنه حيتاج إىل نقل - ١٤

) مجاالت( أنّ إثبات يف وحيتاجحيان،  أبو قال ، كذا) مجلة( مجع) مجال(ـ ف، مجال
))نقل إىل بالضم) مجلة( مجع

)٣(.  
منسوبة للحسن البصري، أنكرها           حيان عن قراءة         ونقل ابن عادل اعتذار أيب               - ١٥

( :  قال  :  بعضهم، وأما أبو حيان فحاول أن جيد هلا تأويالً                      البصري    احلسن    وقرأ   (
)تصح   أن    ينبغي   ال :  غريه    وقال، مردودة وهي: عطية ابن قال. امليم بفتح) ذبذبنيم 

 فتح بأنّ بكالمه الناس احلسن، واحتجاج فصاحة ألجل عنها حيان أبو واعتذرعنه، 
 امليم    حركة  )  مننت (   يف   أتبعوا     قد   كانوا     وإذا    :  الذال؛ قال    حبركة إتباعها ألجل امليم

 الراء     حبركة    الدال      حركة أتبعوا) منحدر: (حنو بينهما، ويف احلاجز التاء، مع حبركة
. أوىل) مذبذبني: (حنو يف يتبعوا الزمة؛ فألن غري اإلعراب حركة أن الرفع، مع حالة
 هو   إمنا    ونظائرها   أوردها اليت األمثلة يف اإلتباع فاسد؛ ألنّ وهذا: ينالد شهاب قال

                               
 ٩/٣٥٨اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ١٢/١٦٩اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٢٠/٨٠اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
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 يتبعوا   فخفيفة، فلم     الفتحة    والكسرة، وأما          الضمة    قوية، وهي       احلركة     كانت    إذا   
))ألجلها

)١(.  
نسب أبو حيان قراءة البن كثري وأيب عمرو، وهي عن ابن          : وانتقده يف نسبة قراءة - ١٦

 كثري، وأيب      البن    هنا   حتت   من   الياء     قراءة      ان حي   أبو    ونسب  (( :  كثري وحده، قال       
))وحده كثري ابن عن هي عمرو، وإمنا

)٢(.  
يف هذه املسألة من باب التنازع حيسن كالم أيب                  :  ويصرح حبسن اختيار أيب حيان   - ١٧

: بني   التنازع      باب    من   حمذوف، واملسألة          األول      املفعول     أن  :  الثالث   (( :  حيان، قال  
 ولنورد   حيان،      أيب  رااختي وهذا) العذاب( لفظ فيه ازع، واملتن) أتاكم( و) أرأيتكم(

 يف  حكمها   على   بقية   أا    خنتاره     الذي: فنقول((: قال حسن كالم فإنه ليظهر كالمه
 أو   استفهامية    محلة إال باالستقراء جنده مل منصوب، والثاين اثنني، فاألول إىل التعدي
 باب   من حمذوف، واملسألة يةاآل هذه يف األول املفعول: فنقول هذا تقرر فإذا قسمية

، )  أتاكم   (   الثاين، وهو    فأعمل) اهللا عذاب( على والشرط) أرأيتكم( التنازع، تنازع
 بالنصب، ونظري     )  عذاب   : ( التركيب     لكان    األول      أعمل    به، ولو    )  عذاب   (   فارتفع
 من   جلاز، وكان        نصب   ، ولو   )  جاءك   (   إعمال     على ،  زيد    جاءك     إن  اضرب: ذلك

) تدعون     اهللا    أغري  (   االستفهام     من   اجلملة    الثاين، فهو       فعول امل    وأما   .  األول      إعمال   
لكشفه،    تدعون     اهللا    أغري  :  تقديره     احملذوف      األول      ول فعبامل    اجلملة    هلذه    والرابط     

 تدعون    اهللا    أغري    - أتتكم إن الساعة أو - أتاكم إن اهللا عذاب أرأيتكم: قل: واملعىن
))..))نوازهلا لكشف لكشفه، أو

)٣(.  
وذلك قول الزخمشري إنه مسع من : قده للزخمشري موضوعيا مقبوالًوأحيانا يكون ن - ١٨

 ختتص ولكنها) نعم: (مبعىن جواب حرف) إي) (وريب إي: (قوله((: إيوا، قال: يقول
 مبعىن: وإي((: الزخمشري قال. ) نعم( خبالف القسم يف إال تستعمل ال: بالقسم، أي

                               
 ٧/٨٦اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ١٨/٣٩اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٨/١٤٠اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
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 ومسعتهم  خاصة،     االستفهام     يف )  قد : ( مبعىن )  هل (   كان  خاصة؛ كما القسم يف نعم
 أبو    قال  .    )) وحده     به   ينطقون    القسم، وال       بواو     فيصلونه  )  إيو ( التصديق يف يقولون
 من   وكالم     كالمه لفسادمسعه؛  من كالم يف احلجة لعدم مسعه فيما حجة ال((: حيان
))كثرية بأزمان قبله

)١(.  
مبتدأ،   )  شهادة  (   أنّ  :  لثالث  ا (( :  ومثاله   :  لوجه إعرايب        ويتعجب من عدم استدراكه - ١٩

 ما على) حني( املوت، و حضور وقت يف الشهادة وقوع: ، أي) حضر إذا: (وخربه
 ظرفًا    يكون    أن  :  هذه    فيه، واحلالة        جيوز    آنفًا، وال       الثالثة     األوجه      من   فيه   تقدم  

 مر، وملا      جيوز؛ ملا      ال   صلته، وهو     متام    قبل   املوصول    عن اإلخبار يلزم لئال؛ للشهادة
))منه عجيب وهوهذا،  يستدرك الوجه، مل هذا حيان أبو ذكر

)٢(.  
 وقته    به   يرد    مل   ما   فاملتصرف   (( : قال: ويفضل عبارة قاهلا هو، على عبارة أيب حيان - ٢٠

 فهذا ،  حىض  اجلمعة    يوم    أتيتك  :  قلت   فإن  . مربك ضحى ضحاك: حنو بعينه يوم من
 حيان   أيب    عبارة   من أحسن العبارة وهذهالظرفية،  على النصب يلزم يتصرف، بل ال

بعينه؛    يوم    من   كان    إذا     ف متصر   نكرة، وغري       كان    إذا     متصرف ظرف: قال حيث
 يتصرف، وليس    ال فإنه التعريف أنواع من كان نوع بأي معرفة كان مىت توهم ألنه

 أنه مع بالقسم جمرورا فاستعمله، ]١: الضحى[ )والضحى(: تعاىل قال كذلك األمر
القسم    حبرف    جره  ،  ] ١:  الشمس  [   )وضحاها والشمس(: تعاىل بأل، وقال فمعر 

))النهار وامتداد الشمس امتداد باإلضافة، وهو معرف أنه مع أيضا
)٣(.  

  :موقفه من ابن عطية  - ب 
يف تفسري ابن عادل، ويتلخص موقفه منه يف النقاط  )٤(يتردد اسم ابن عطية كثريا

  :التالية

                               
 ١٠/٣٥٣اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٧/٥٦٥اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٩/٢٣٦اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
 .مرة ٩٠٠أكثر من ) اللباب يف علوم الكتاب(يتردد اسم ابن عطية يف ) ٤(
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١-            ا يف التركيبقال  :  يرى يف كالمه إلباس  : ))  قوله   مجلة   يكون    أن    عطية   ابن    ز وجو :
 الباري     كالم  من) كثريا به ويهدي: (قوله الكفار، ومجلة كالم من) رياه كثب يضل(

))التركيب يف إلباس ألنه بظاهر ليس وهذا. تعاىل
)١(.  

( :  قال  :  ويغلط ما نقله      -٢  على   يعود  :  وقيل  .  اهللا    على   يعود    ضمري)  استوى  (   وفاعل   (
 أنه  :  والثاين. عليه يدل ما عدم: حدمهاأ: لوجهني غلط وهو. عطية ابن نقله الدخان

))]١١: فصلت[ )دخان وهي ءالسما إىل استوى مث(: تعاىل قوله يرده
)٢(.  

ليه استعمال مصطلح كويف          -٣ ل  :  وينسب إ ( :  قا بن  :  قال  ( او    منصوب  :  عطية   ا  بو
إعرابا،  يقتضي كان الفعل أن) الصرف واو( ، ومعىنالكوفيني عبارة وهذه، الصرف
))النصب إىل نهع) الواو( فصرفته

)٣(.  
( :  قال  :  وامه مبخالفة مذهب اجلمهور           -٤ ) نسبح   وحنن  : ( مجلة   أنّ    زعم    من   وأبعد   (

 مع عطية ابن واستحسنه؟ نتغري أم نسبح وأحنن: تقديره رمقد استفهام حيز يف داخلة
 مهزة   حذف  :  ، أعين   اجلمهور     يأباه وهذا) أجتعل: (قوهلم يف احملض باالستفهام القول

: تعاىل قوله ذلك من وجعل، األخفش رأي وهو املعادلة) أم( ذكر غري من االستفهام
))نعمة وأتلك: أي، ]٢٢: الشعراء[ )علي متنها نعمة وتلك(

)٤(.  
 نظريه   تقدم  )  صادقني    كنتم   إن  : ( قوله (( :  قال: النحوية يتهمه بالوهم يف نقل اآلراء -٥

 اجلواب  أن يرون دواملرب والكوفيني. صادقني، فأنبئوين كنتم إن: أي حمذوف وجوابه
 لوجبت    جوابا     كان    لو   ألنه  ،  فعلت   إن    ظامل    أنت  :  بقوهلم    مردود      املتقدم، وهو هو

 رأي    هو   حمذوفًا     اجلواب  كون إنّ: عطية ابن وقال. متاخرا معه جتب كما معه الفاء

                               
 ١/٤٧١اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ١/٤٨٨اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ١/٥٥١: ، وينظر١/٥٠٤ب اللباب يف علوم الكتا) ٣(
 ١/٥٠٧اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(
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: التقدير     أنّ املربد عن املنقول ؛ ألنوهم وهوسيبويه،  رأي هو متقدما املربد، وكونه
))فأنبئوين األرض يف يفسدون آدم بين أن دقنيصا كنتم إن

)١(.  
 أقوال     اجلملة    هذه    يف )  األرض      تثري : ( قوله (( :  قال  :  خمالفة للنحو، ولرأي اجلمهور     -٦

) ذلول   (   يف   املستكن    الضمري    من   احلال     على   نصب   حمل   يف   أا  :  أظهرها   :  كثرية  
 الصفة    ضعمو   يف   مجلة   قوم    عند   وهي: عطية ابن وقال. إثارا حال تذل ال: تقديره

 يف  اجلملة    هذه    تكون    أن    جيوز    وال  :  أيضا    وقال   .  مثرية    ذلول     ال :  أي  )  بقرة  ( ـ ل 
 كانت    البقرة     أنّ    منه   يلزم    فإنه  الصفة موضع يف: قوله أما. نكرة احلال، ألا موضع
. اهللا    شاء   إن    بعضهم، وسيأيت      به   قال    ، بل  اجلمهور     به   يقل   مل   وهذا لألرض،  مثرية
 ال  اأن  :  فاجلواب    .  نكرة    ؛ ألا   )  بقرة  (   من   يعين   حاال    ون تك   أن    جيوز  ال: قوله وأما

 هي   بل : تقول تقدم، أو كما) ذلول( يف الضمري من ، بل) بقرة( من حال أا نسلم
 وصفت وإذا، ) ذلول ال: (بقوله وختصصت وصفت قد النكرة النكرة؛ ألن من حال

))اتفاقًا منها احلال إتيان ساغ النكرة
)٢(.  

: ألنّ مجع املذكر باأللف والتاء ال ينقاس، قال                    :  ال مجع ويل    ويالت مجع ويلة،         -٧
  :أيضا وقال((

  مرجلي إنك الويالت لك: قالت   عنيزة خدر اخلدر دخلت ويوم
 األلف املذكر مجع ؛ ألنّعطية ابن زعم كما) ويل( مجع ال) ويلة( مجع) ويالت(ـ ف

))ينقاس ال والتاء
)٣(.  

 قال .  )  توليتم ( الضمري من بدل أنه: لسادسا((: قال: نفي واعترضه يف جواز تأويل -٨
 النفي    معناه  )  توليتم  (   نفي؛ ألنّ      فيه   يتقدم    مل   الكالم     أنّ    مع   ذلك    وجاز   :  عطية  ابن

 منعه   البدل     جواز     من   ذكره     الذي     قليل، وهذا       إال    بامليثاق     تفوا    مل :  قال    كأنه  
 حمل   حيل   بدل ال    ألنّ  :  قالوا   .  البدل على، ) زيد إال القوم قام( جييزون النحويون، فال

                               
 ١/٥٢٠اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٢/١٦٩اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٢/٢٠٨اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
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 تأويل     يف   إنه  :  قوله   وأما   .  ممتنع   ، وهو   )  زيد    إال    قام  : ( قولك    إىل    فيؤول     منه   املبدل 
 يف) زيد إال القوم قام: (قولك أن ترى ، أالذلك فيه ميكن إال موجب من فماالنفي، 
 كان ضده أو نقيضه نفي أخذت إذا موجب فكل، ) زيد إال جيلسوا مل: (قوله حكم

، زيد    إال    القوم     قام  :  النحويون      أجاز كالمها، وإمنا يف هذا عربال تعترب كذلك، ومل
))تقديره تقدم كما الصيغة على بالرفع

)١(.  

: قال  ،  ] ٨٤:  البقرة   [   ) مث أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم          (: واعترض عليه يف إعراب -٩
) هؤالء( متقدم، و خرب) أنتم( أنّ، الباذش ابن، شيخه عن عطية ابن، ونقله: الثالث((

 تقدم   جيز   مل   وتنكريا     افًتعري    استويا    مىت   اخلرب  و   املبتدأ    ؛ ألنّفاسد وهذا. ؤخرم مبتدأ
))فمتأول يوهم ما منه ورد اخلرب، وإن

)٢(.  
: عطية   ابن    وقال   (( :  فا شكروا يل، أفصح من اشكروين، قال              :  ليسا مبعىن واحدا       - ١٠

: ، ومعناه    الشكر    مع   وأشهر    أفصح  )  يل (   و .  واحد     مبعىن   واشكروين    ،  يل   واشكروا    
وذكرته،       صنيعك  لك   شكرت   فاملعىن  .  شكرتك :  قلت   إذا  وأيادي، وكذلك نعميت

 من   حذف    معا، فما     مسديها    اليد، وذكر        ذكر    الشكر    معىن   املضاف؛ إذ        فحذف  
))حذف ما على بقي ما لداللة اختصار ذلك، فهو

)٣(.  
 يف)  شهر(   راء   عمرو أبو وأدغم((: قال ردا عليه: إذا صح النقل ال يعارض بالقياس - ١١

 على   ساكنني   بني   مجع   إنه   حيث استضعفها؛ من من إىل يلتفت ، وال) رمضان( راء
 ؛ فإنه   منه   مقبول    غري ،    )) األصول   تقتضيه ال وذلك((: عطية ابن حديهما، وقول غري
))بالقياس يعارض النقل، ال صح إذا

)٤(.  
 عمل ليس، ولعملها عمل عاملة) ال( تكون أن: والثاين((: قال: خرجه بوجه ضعيف - ١٢

) رفث  (   النفي؛ فيكون       ينتقض   اخلرب، وال       يتقدم    االسم، وأال        تنكري :  شروط    ليس 

                               
 ٢/٢٤٣اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٢/٢٤٧اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٣/٧٦اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
 ٣/٢٧٥يف علوم الكتاب اللباب ) ٤(
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 التقادير      من   تقدم    ما   حسب   على   اخلرب  )  احلج    يف (   عليه، و     عطف  بعده امسها، وما
 مل ليس عمل) ال( إعمال ؛ ألنّضعيف الوجه، وهو ذا عطية ابن جهوخر. قبله فيما
  :سيبويه حمتملة، أنشد ءأشيا أنشدوا صريح، وإمنا دليل عليه يقم

))براح ال قيس ابن فأنا  نرياا عن صد من
)١(.  

القداح،  خطوط عدد على األصمعي وعند((: قال: ويتعجب من ختطئته لألصمعي - ١٣
 عجيب ذلك، وهذا يف األصمعي عطية ابن وخطأ. جزءا وعشرين مثانية على فتقسم

 مثانية على ومرة عشرة، على مرة تقسمها كانت العرب أنّ حيتمل ؛ ألنهمنه
))العرب تفعله كانت اليت القمار أصل فهذا. وعشرين

)٢(.  
 فاعل  )  هقلب (   مبتدأ، و    )  آمث  (   يكون    أن  :  لرابع   ا ((: قال: ينوه أنه أخذ برأي الكوفيني - ١٤

؛ البصريني     عند   جيوز    ال   وهو  عطية،     ابن    ، قاله   )  إنّ  (   خرب  اخلرب، واجلملة مسد سد
 قائم ما: استفهام؛ حنو نفي، أو على اعتمد إذا الالفاعل، إ اسم عندهم يعمل ال ألنه

 هذا   جيوز    إخوتك؟ وإمنا         ضارب    قومك، وهل       قائم    وما  ؟  أخواك     قائم أبواك، وهل
 الزيدان، وقائم           قائم  :  جييزان     البصريني؛ إذ        من   الكوفيني، واألخفش   من الفراء عند

))الكرمية اآلية يف الزيدون، فكذلك
)٣(.  

وال يأمركم      ( :  قال ابن عادل عند إعرابه قوله تعاىل        : طأوينوه بأنه مل يبني وجه اخل - ١٥
 معطوفًا    يكون    أن  :  الثالث   (( :  ] ٨٠:  آل عمران     [   ) أن تتخذوا املالئكة والنبيني أربابا      

 به   يلتئم   ال   خطأ  وهذا((: عطية ابن قال. الطربي قاله - العامة قراءة يف) يقول( على
))املعىن التآم دمع وال، اخلطأ وجه حممد أبو يبني ومل،  ))املعىن

)٤(.  
مردود،  خطأ عبيدة أبو قاله وما: عطية ابن قال((: قال: ويعلل لرده كالم أيب عبيدة - ١٦

 ال  فقط، وأنه     )  ئمة قا   أمة  (   هو )  ليس (   اسم   أنّ    توهم    وكأنه   ،  اخلطأ    وجه    يبني   ومل  

                               
 ٣/٣٩٦اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٤/٣٥اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٤/٥١٣اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
 ٥/٣٥١اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(
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 مل حمذوف - مث - قدر التالية، فإذا القائمة األمة تفاوت الغرض ليس ؛ إذمث حمذوف
 تقدم   وقد    ضعيفة  لغة   بأا    قوله   رد    بعضهم   أنّ    إال مردودا خطأ عبيدة أيب لقو يكن

قائمة،     أمة    الكتاب     أهل    من   سواء ليس: أي: املعىن به يصح الذي والتقدير. فيها ما
 أبو    إليه    حنا   الذي     املعىن    به   يصح   التقدير     كافرة، فبهذا        ذكر، وأمة        مبا   موصوفة  

))عبيدة
)١(.  

الضاد،      بضم )  يضركُم    ال : ( مزاحم    بن  الضحاك   وقرأ((: لقا: فاتته قراءة الضحاك - ١٧
 مل  عطيةَ   ابن    وكأن   .  الساكنني     التقاء     من   تقدم    ما   على   -  املكسورة      الراء    وتشديد
))قراءةً أعرفه فال الكسر فأما: قال قراءةً؛ فإنه حيفظها

)٢(.  
 ثالثة   نصبه يف) مؤجالً اكتاب: (قوله((: قال: أين الذات املبهمة اليت حتتاج إىل متييز؟ - ١٨

: مضمر، تقديره       قبله، فعامله       اليت اجلملة ملضمون مؤكِّد مصدر أنه: أظهرها: أوجه
 وعد  ( :  وقوله  ،  ] ٨٨:  النمل  [   ) اللَّه    صنع( :  تعاىل    قوله   كتابا، حنو     ذلك اهللا كتب

( :  ، وقوله   ]٦: الروم[ )اللَّه  ابتك    اللَّه   كُملَيمنصوب   أنه  :  الثاين   .  ] ٤:  النساء   [   ) ع 
منقول،     وغري    منقول    التمييز    ؛ ألن   مستقيم   غري   عطية، وهذا ابن ذكرهالتمييز،  على

 إىل   حتتاج    اليت    املُبهمة    الذات      فأين    منها، وأيضا       شيئًا  هذا    حمصورة، وليس وأقسامه
))؟تفسري

)٣(.  
 على   القراء      اتفاق     فنقل ،  عطية   ابن    ووهم   ((: قال: ويتهمه بالوهم بالنقل عن القراء - ١٩

 يف  هذا، بل      يف   اتفاقهم     ، وليس   ] ١٠:  املمتحنة  [   )أنفقتم مآ واسألوا(: حنو يف اهلمز
))تقدم كما) أنفقوا ما وليسألوا(

)٤(.  
البدلية،      أو    التكرير     على )  لو (   جواب الالم) فلقاتلوكم: (قوله((: قال: تسمية غريبة - ٢٠

 هي :  عطية   ابن    وقال   .  وكملقاتل اهللا شاء عليكم، ولو لسلطهم اهللا شاء ولو: تقديره

                               
 ٥/٤٧٦اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ١٠/٣٧٥: ، وينظر٥/٥٠٤اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٥/٥٧٦اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
 ٦/٣٥٣اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(
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. )  لقاتلوكم   : ( تقول    كنت   األوىل      تكن   مل   األوىل، لو        مبثابة    واالزدواج   احملاذاة الم
يبة    تسمية   وهي   ليها    سبقه  ، وقد   غر  من )  فلقاتلوكم   : ( على   مكي، واجلمهور        إ

))املفاعلة
)١(.  

: ل ، فقا  الكوفيني     بعبارة     عطية   ابن    وعرب  (( :  قال  :  ويتهمه بالتعبري بعبارة الكوفيني           - ٢١
 يف  قبله    ما   مع   الفعل    تشريك    عدم  :  بالصرف     ويعنون     )) الصرف     على   العني    بفتح (( 

))اإلعراب
)٢(.  

 وهذا    لفظه   من   له  واحد     ال   مجع   اسم   هو((: ةعطي ابن: قال((: قال: وينقده يف اللغة - ٢٢
 مل  اجلموع     ختص   صيغة  على   كان    أنه    على   نصوا    قد   النحويني     ؛ ألن   بشيء    ليس 

 كالم   ، فظاهر   )  مشاطيط  (   و )  عباديد   ( ـ ك   مجع وه: يقولون مجع، بل اسم يسموه
: ومجع: قال الطاء، فإنه بفتح، سطر: مجع، أساطري أنّ: - تعاىل اهللا رمحه - الراغب

))..))وأساطري أسطار - بالفتح يعني -، سطر
)٣(.  

: فقد أنكر قراءة ابن عامر           :  أخذ عليه إنكار قراءة متواترة، وردها بأقوال النحاة             - ٢٣
 عطية ابن قال((: ، قال)٤() من املشركني قتل أوالدهم شركاؤهموكذلك زين لكثري(

 إىل   الفعل    أضاف    أنه    ، وذلك    العرب     استعمال    يف ضعيفة قراءة وهذه((: - اهللا رمحه
 العربية ورؤساءباملفعول،  إليه واملضاف املضاف بني فصل الشركاء، مث الفاعل، وهو

  :كقوله ؛شعر يف إال هذا مثل يف بالظروف الفصل جييزون ال
  . . . . . . . . . .     يهودي  يوما بكف الكتاب خط كما

 يف وردت أا: ضعفها على وجهها ولكن؟ كالم أفصح يف باملفعول فكيف البيت
  :األخفش، فقال احلسن أبو أنشده شاذ بيت

                               
 ٦/٥٥٥اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٧/٨٢اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٨/٨٤اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
منصوب على املفعول ) أوالدهم(مرفوع على ما مل يسم فاعله، و) قتلُ(مبين للمجهول، و) زين: (قراءة ابن عامر) ٤(

 .وهي قراءة سبعية يل هي أعالها سندا. بإضافة املصدر إليه، من إضافة املصدر إىل فاعلهجمرور ) شركائهم(به، و
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))..))مزاده أيب القلوص زج    مبزجة فزججتها
)١(.  

) التبيان( إنّ: عطية ابن وقال((: قال: يف كوا اسم) التبيان(خيالف النحويني يف  - ٢٤
))خالفه على والنحويون، مبصدر وليس اسم

)٢(.  
. رؤبة عن عطية ابن نقله((: قال: كيف يرد على أصحاب اللسان مبن ينقل عنهم - ٢٥

 على يرد كيف منه عجيب وهذا. الفراء قال ما الصحيح بل بصحيح ليس: وقال
))عنه – زاذَانَ رواية يف -  ئيالكسا ؟ وقرأعنهم يأخذ من بقول اللِّسان أصحاب

)٣(.  

  :أيب طالب بن موقفه من مكي  - ج 
 ذكره) تر أَلَم: (وله منق) تر( فيه العاملَ أَنَّ: الرابع((: ، قالوصف رأيه بأنه ال شيء -١

ؤية َألنَّ؛ بشيٍء ليس وهذا، تعاىل اهللا رمحه مكيالَ على الرنظريها    يف   املذكورين      ك 
)))ويميت يحيِي الَّذي ربي: (قوله وقت يف تكن مل

)٤(.  
بالظرف،      التشبيه    على  إما: نصب حمل يف) كيف( و((: ، قالتفسري معىن ال إعراب -٢

. ] ٢٨:  البقرة   [   ) تكفرون     كيف ( :  قوله   يف   تقدم    باحلال، كما       التشبيه    على   وإما   
 ، ال معىن   تفسري   وهو  املوتى،       حتيي   حال    بأي  :  مكي   وقدره    )  حتيي (   فيها   والعامل    
))إعراب

)٥(.  
 مكي   حكاه    التمييز    على   منصوب    أنه  :  لثالث  ا (( :  قال: صحيح على رأي البصريني -٣

 الكوفيون     البصريني، وأما    عند وهذانكرة،  إال يكون ال التمييز بأنّ وضعفوه؛ وغريه
ة   [   ) نفسه   سفه  من   إال  ( :  عندهم    ، ومنه   تنكريه    يشترطون     فال  لبقر ، ] ١٣٠:  ا
))]٥٨: القصص[ )معيشتها بطرت(و

)٦(.  
                               

 ٨/٤٤٧اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ١٢/١٤٠اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ١٦/١٢٣اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
 ٩/١٨٤: ، وينظر٤/٣٣٩اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(
 ٤/٣٦٤اللباب يف علوم الكتاب ) ٥(
 ٧/٤٧١: ، وينظر٤/٥١٣اللباب يف علوم الكتاب ) ٦(
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  :أوجه ثالثة اجلملة هذه يف) وشهدوا(((: قال: ال فساد يف هذا الرأي -٤
) قوما  ( ـ ل   نصب؛ نعتا     حمل   يف )  كفروا   (   و )  كفروا   (   على معطوفة أا: أحدها

 واحلويف عطية ابن ذهب هذا األمرين، وإىل هذين بني مجع من يهدي كيف: أي
 لفساد )  كفروا   (   على )  شهدوا  (   عطف   جيوز    ال :  ، فقال   مكي وردهالبقاء،  وأبو
 والشهادة، فلذلك          الكفر    بني   الترتيب     فهم   الفساد، فكأنه       جهة يبني ومل. املعىن
 ابن    قال    ، ولذلك    ترتيبا    تقتضي   ال   الواو      الزم؛ فإن      غري وهذا. عنده املعىن فسد
))ترتب ال الكفر، والواو قبل الشهادة أنّ مفهوم املعىن: عطية

)١(.  
 احلسن    وخرب، وقرأ        مبتدأ  )  موالكم     اهللا    بل : ( قوله (( :  ل قا :  مل يطلع على أا قراءة    -٥

 الذين تطيعوا ال: األول، والتقدير الشرط عليه يدل فعل إضمار اجلاللة؛ على بنصب
 -  اهللاَ    بل :  الفراء      وأجاز    :  مكي   وقال   .  صفة)  موالكم   (   اهللا، و      أطيعوا     كفروا، بل  

))قراءة أا على يطلع مل كأنه، - بالنصب
)٢(.  

  :أوجه ستة فيه) استجابوا الذين: (قوله((: قال: رأيويغلّطه يف  -٦
 وقال  ) .  عظيم أجر واتقوا منهم أحسنوا للذين: (قوله مبتدأ، وخربه أنه: أحدها
 مبفيد   ليس   هذا    ؛ ألنّ   غلط   وهذا  ) القرح أصام بعدما من( وخربه ابتداء: مكي

)))استجابوا(ـ ب متعلق) بعد من( ألبتة، بل
)٣(.  

 مل  األوىل، لو   مبثابة واالزدواج احملاذاة الم هي: عطية ابن وقال((: قال: تسمية غريبة -٧
مكي،    إليها    سبقه  غريبة، وقد       تسمية   وهي  .  )  لقاتلوكم   : ( تقول كنت األوىل تكن

))املفاعلة من) فلقاتلوكم: (على واجلمهور
)٤(.  

 احلال    على   نصب   موضع   يف   هو :  طالب  أيب بن مكي وقال((: قال: ويصحح كالمه -٨
))الصحيح هو وهذا، ) يحلّم( يف املضمر من

)٥(.  
                               

 ٥/٣٧٣اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ١٨/٣٩٤، ١٨/٣٩٢، ١٥/٣١٥، ١٠/٣١٩، ٨/٣٣٦: ، وينظر٥/٥٩٣اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٢٠/٦٨، ٦/٣٨٦: ، وينظر ٦/٥٤اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
 ٦/٥٥٥اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(
 ٧/١٧٤علوم الكتاب  اللباب يف) ٥(
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 عمله    بطل   وصف   مىت   الفاعل    اسم ؛ ألنّ) آمني(((: قال: كأنه يتبع املذهب الكويف -٩
ـ ل   صفة  اجلملة    هذه    مكي   وأعرب    .  ذلك    يف   الكوفيون      وخالف   .  الصحيح    على 

))الكوفيني ذلك يف تبع تقدم، وكأنه ملا جبيد ، وليس) آمني(
)١(.  

 الرجل     يقول    أن    ذلك   ونظري: - أيضا - مكي وقال((: قال: مكي ممن يعرف النحو - ١٠
 أمر    األول؛ ألنه         بدخوهلا   تطلق مل) إن( الدار، بكسر دخلت إن طالق أنت: المرأته

 كان   ملا   علة   هو   ملا )  أن  (   ووقع، ففتح       كان    أمر    عليه؛ ألنه      لطلقت   فتح ينتظر، ولو
 الذي    وهذا     امعنييهم   على   حسنان    منتظر، والوجهان         ألمر    هو   إمنا ووقع، وكسرها

))يعرفه ال من وبني، النحو يعرف من بني الفقهاء فيه فصل مكي قاله
)٢(.  

، املذهبني     مكي   خلط   وقد  :  الدين     شهاب   قال  (( :  قال  :  وجيمع مكي رأيني متنافيني       - ١١
، فقال         مذهبا    وجعلهما   ا من   البدل     على   نصب   موضع   يف )  ليجمعنكم : ( واحد 

 على   ذلك    أوجب   :  مبعىن   ؛ أنه     ) كتب (   جواب     القسم، فهي      الم    والالم    )  الرمحة   ( 
مكي،    غري   على   حيان    أبو    أورده       عما   جواب     يظهر   القسم، وقد       معىن   نفسه، ففيه   

احملذوف،       وقسيمها    هي   يعين   -  الرمحة     من   بدال  )  ليجمعنكم (   جعلوا    أم    وذلك   
 جوابا هذا يظهر فال مكي وأما. مذكور غري وهو سيما القسم، ال رذك عن واستغنوا
 ال)  كتب ( ـ ل   جوابا     جعله   حيث فمن، ) كتب(ـ ل جواب أنه على نص له، ألنه

 اآلية   هذه يف ينبغي والذيالنصب، فتنافيا،  حمله كان بدالً جعله حيث له، ومن حمل
 قسم   جواب   )  ليجمعنكم : ( قوله و .  )  الرمحة   : ( قوله   عند   الوقف     يكون    أن    الكرمية   

جلملة       واهللا   :  أي    حمذوف     حيث   من   بلهاق   مبا   هلا   حمل   ال   القسمية    ليجعنكم، وا
))املعىن حيث من به تعلقت اإلعراب، وإن

)٣(.  
  مايل بعض وأتلف أصادفه  لييت: قال إذ جابر كمنية((: قال: مينع غري ممنوع - ١٢

                               
 ٧/١٧٨اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٧/١٨٥اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٨/٤٦اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
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 من منع من قول إىل يلتفت فصيح، وال جائز النحو هذا يف النون حذف أن واعلم
 حيث البط أيب بن  مكي على عيب الكالم، وهلذا من قليل أو ضرورة يف إال ذلك
 ال للوزن، والقرآن الشعر يف جيوز مكروه، وإمنا قبيح العربية يف بعيد احلذف((: قال

))..))إليه تدعو ضرورة ال إذ؛ فيه ذلك حيتمل
)١(.  

: طالب    أيب   بن  مكي   وقال   ((: قال: ويلومه على اعتراضه على قراءة سبعية متواترة - ١٣
 بعيدة، وقد       قراءة      فيه )  ء الشركا   (   وخفض  )  األوالد( ونصب القراءة هذه قرأ ومن((

باملفعول،      إليه    واملضاف      املضاف     بني   التفرقة     على   عامر، وجمازها         ابن    عن   رويت   
)) ..))بالظرف يكون ما الشعر، وأكثر يف النحويني عند جيوز إمنا وذلك

وقال ابن      .  ) ٢( 
 ال  مبا   قارئها     على   الناس من كثرية جترأ صحيحة، وقد متواترة القراءة وهذه((: عادل

 على   قرأ    فإنه  :  سنده   علو   أما  .  هجرة  وأقدمهم سندا السبعة القراء أعلى ي، وهوينبغ
 سفيان، واملغرية       أيب   بن  عبيد، ومعاوية       بن  األسقع، وفضالة       بن  الدرداء، وواثلة   أيب

 ولد    فإنه    هجرته    قدم   وأما. فسهن عثمان على قرأ أنه الذماري حيىي املخزومي، ونقل
 شيوخ أحد عمار بن هشام أن به وناهيك) وسلم يهعل اهللا صلى( اهللا رسول حياة يف

))أصحابه أصحاب عن أخذ البخاري
)٣(.  

  :أوجه فيه) استعجاهلم: (قوله((: قال: ليس رأيا لسيبويه - ١٤
 استعجاهلم، مث     مثل   استعجاال  :  ، تقديره    التشبيهي    املصدر    على منصوب أنه: أحدها
 ولو  :  ، فبقي  )  مثل (   مقامه، وهي       صفته ، وأقام) استعجال( املوصوف، وهو حذف
: مكي   مقامه، قال       إليه املضاف املضاف، وأقام حذف استعجاهلم، مث مثل اهللا يعجل
 على   منصوب    هذا، أنه       يف   سيبويه  مذهب أن مرارا تقدم وقدسيبويه،  مذهب وهذا
 ما   نسبة   غريه، ففي      املعربني     أقوال     مشهور كان ، وإناملقدر املصدر ذلك من احلال

))نظر لسيبويه أوال ذكرناه
)٤(.  

                               
 ٨/٢٥٤اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٨/٤٤٦اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٨/٤٤٤اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
 ١٠/٢٧٣اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(
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 مادة    من   فهو   هذا    سيود، وعلى   ميوت: يف، دوسي تمي((: قال: ويصحح رأيا ملكي - ١٥
 يكون   أن    جيوز    وال  :  مكي   وقال   .  البقاء     أبو    قتيبة، وتبعه      ابن ذهب هذا الواو، وإىل

 حترير    تقدم  وقد، صحيح وهذا. زولنا فيكون الواو يف يلزم يزول؛ ألنه زال من فعلنا
))]١٦: األنفال[ )فئة إىل حيزامت أو(: قوله يف ذلك

)١(.  
 عند   يعمل   ال   املصدر     اسم   أن  :  مكي   ونقل  (( : قال: ويشكك يف نقله عن البصريني - ١٦

 املنع، ومنهم      نقل من ؛ فمنهمالبصريني عن النقلة اختلف وقدشعر،  يف إال البصريني
))اجلواز نقل من

)٢(.  
 مث.  سور   ضرب :  أي  مزيدة،     )  الباء   : ( مكي   وقال   (( :  قال : رمبا غلط عليه النساخ  - ١٧

 غلط   قد   يكون    أن    ، إال  متناقض وهذا. بسور ضربا: أي باملصدر متعلقة والباء: قال
الظرف،      الفاعل     مقام    باملصدر، والقائم          متعلقة   والباء    :  ، واألصل    النساخ     من   عليه 

))البقرة أول يف اشتقاقه وتقدم احمليط البناء: ضعيف، والسور هو اجلملة وعلى
)٣(.  

 ، كقوله  )  قدام   (   مبعىن   يستعمل )  وراء    (   أنّ  :  وثالثها   (( : قال: حقيقةظاهر كالمه أنه  - ١٨
. ] ٧٩:  الكهف[ )ملك ءهمراو وكان(، ]١٦: إبراهيم[ )جهنم ورآئه من(: تعاىل
 استعري   أنه    حقيقة، والصحيح    أنه هذا عنك، فظاهر لتواريه) وراء( مسي: مكي وقال

)))قدام(ـ ل
)٤(. 

  
  
  
  

                               
 ١٠/٣١٦علوم الكتاب  اللباب يف) ١(
 ١٢/١٢١اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ١٨/٤٧٣اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
 ٢٠/٥٣اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(
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  .موقفه من نحاة آخرين: رابعا

  :موقفه من الزخمشري -أ
، وعلى    ) ١( أكثر أمساء النحاة ترددا يف تفسري ابن عادل على اإلطالق  ) الزخمشري(اسم 

أنه من أهل البيان، : األول: الرغم من كونه من املعتزلة نال تقدير واحترام ابن عادل، لسببني
ومساندا ضد أيب  اريأنه وجد يف السمني احلليب نص: ليهم كثريا، والثاينإوكان ابن عادل مييل 

حيان يف حتامله عليه، كما مر بنا قريبا عند احلديث عن أيب حيان، وسوف أخلص موقف                            
  :ابن عادل منه يف النقاط اآلتية

صفة،   أنه  - أيضا - فيه نقل ما غريب ومن((: قال: اسم ال صفة) اهللا(لفظ اجلاللة  -١
 تعاىل   -  املسمى، واهللا        ف يعر   االسم لك؛ أنذ إىل الذاهب هذا باسم، واعتل وليس

 قائم    العلم    صفاته؛ وألن       تعرفه    امسه، وإمنا        يعرفه    بديهة، فال      وال    حسا   يدرك     ال -
: معناه مبا القول هذا الزخمشري رد وقد. تعاىل اهللا حق يف ممتنع اإلشارة، وذلك مقام
 عظيم، ورجل       شيء :  تقول    كما   واحد     عظيم   إله    فتقول    به تصف تصفه، وال أنك
 صفة  لوقع    صفة  كان    رجل، ولو     ،  شيء :  تقول    ال   إله، كما      شيء: تقول وال كرمي
))موصوفا ال لغريه

ومث سبب آخر وهو أنّ هللا تعاىل صفات كثرية، فلو كان لفظ         . )٢(
  صفة أيضا، فمن نصف؟) اهللا(اجلاللة 

  .لالستغراق: قيل) احلمد( يف والالم: واأللف((: قال: ويبني معىن كالمه -٢
  :الشاعر وقال؛ الزخمشري واختاره ،اجلنس لتعريف: وقيل

  احملمد اجلواد القرم املاجد إىل     . . . . . . . . . 
 أن   ، ويشبه   ذلك    وجهة    يبني   ومل  لالستغراق،       كوا    الزخمشري     للعهد، ومنع: وقيل
 كوا    يستحيل   به، وحينئذ      اإلخبار      احلمد، ال      إنشاء     العبد    من   املطلوب     إنّ  :  يقال

                               
 .مرة ٢٧٠٠أكثر من ) اللباب يف علوم الكتاب(تردد اسم الزخمشري يف تفسري ابن عادل) ١(
 ١/١٤٣اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
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 كوا    غريه، خبالف       ومن    منه   احملامد     مجيع   ينشىء    أن  بدالع ميكن ال لالستغراق، إذ
))للجنس

)١(.  
  :قوله يف التفاتات ثالث القيس امرؤ التفت وقد((: قال: ويدافع عنه -٣

 ترقد ومل اخلليلي ونام     باألمثد ليلك تطاول
  األرمد العائر يذ كليلة    ليلة له وباتت وبات
  األسود أيب عن وخربته    جاءين نبأ من وذلك

التفاتات،   ثالثة هذا جعله يف - تعاىل اهللا رمحه - الزخمشري بعضهم خطأ وقد
 الغيبة    ، إىل   ) ليلك: (قوله يف به اخلطاب من خروج: أحدمها: التفاتان مها بل: وقال

 من: (قوله التكلم، يف إىل الغيبة هذه من اخلروج: والثاين. ) ليلة له وباتت: (قوله يف
 كان   التفات؛ ألنه        فيه ) ليلك تطاول: (أوال قوله أن: واجلواب) . وخربته جاءين نبأ

 إىل   التكلم    مقام    من   املقصود، فالتفت        هو   ليلي؛ ألنه     تطاول: يقول أن الكالم أصل
 هو   الذي     التكلم    إىل    الغيبة    من   الغيبة، مث      إىل    اخلطاب     مقام    اخلطاب، ومن        مقام  

))األصل
)٢(.  

  :األلف؛ وانشدوا ، مز) لضألنيا( شاذًا ئوقر((: قال: وخيالفه يف التقاء الساكنني -٤
 فادهأمت بيضها بياضا، وأما    فتجللت سودها أما ولألرض

 فعلوا وقد. الساكنني التقاء من اهلرب يف ذلك، للجد وفعلوا: الزخمشري قال
  :الشاعر ساكنان؛ قال ال حيث ذلك

  العأمل هذا هامة وخندف
  آخر وقال. العأمل) مز

  . . . . . . . . . . . .     زورأة صفوان بين نعام وىل
: ذكوان ابن قراءة يف قالوا مطردة؛ فإم لغة أا زورأة، والظاهر، ألف مز 
))ساكنة مهزة ألف، فقلبت صلهاأ إن: ساكنة مز) منسأته(

)٣(.  
                               

 ١/١٧٠ اللباب يف علوم الكتاب) ١(
 ١٩٩ -١/١٩٨اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ١/٢٢٤اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
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 أا وهو، واحد وجه من واجلر((: قال: وخيالفه يف حذف حرف القسم وبقاء أثره -٥
 ذلك أجاز) ألفعلن اِهللا: (كقوهلم عمله يالقسم، وبق حرف ا، حذف مقسم

 اجلاللة خصائص من ذلك ؛ ألنّضعيف وهذااهللا،  رمحهما البقاء الزخمشري، وأبو
))غريها فيه يشاركها ال املعظمة

)١(.  
 الثانية إبدال ورش عن وروي((: قال: وينفي عنه الصواب يف تلحينه قراءة متواترة -٦

 منه وهذا. بني بني هو إمنا: ، قالللحن ةالقراء هذه الزخمشري ونسب. حمضة ألفا
))تواترا القراءة هذه ، لثبوتبصواب ليس

)٢(.  
لباء يف خرب                -٧ زيادة ا لفه يف  ( :  قال  ) :  ما ( وخا  لفارسي، وتبعه     ا   أبوعلي     وزعم   (

 بقول   مردود      وهذا   عاملة،      كانت    إذا     إال    خربها    يف   تزاد     ال )  الباء   (   أنّ    الزخمشري    
  :متيمي الفرزدق، وهو

  متيسر وال معن ئمنس وال  حقه بتارك نمع ما لعمرك
 صرح) الباء( سقطت ملا حجازية؛ ألنه تكون أن) ما( يف املختار أنّ إال
: يوسف[ )بشرا هذا ما(، ]٢: اادلة[ )أمهام هن ما(: تعاىل اهللا قال بالنصب

٣١[((
ذا أنّ الباء ال تزاد إال إ: هنا خالف ابن عادل الفرزدق يف مسألتني، األوىل. )٣(

أنّ : كانت عاملة، ورد ببيت الفرزدق وهو متيمي، وبنو متيم ال يعملوا، والثانية
الواردة يف القرآن الكرمي على لغة أهل احلجاز ألنّ الكتاب ) ما(املختار أن تكون 

  .نزل بلغتهم
 حيث   من :  أي  )  اهللا    خيادعون    (   ومعىن  (( :  قال) : اهللا(يف إقحام لفظ اجلاللة  وخالفه -٨

. خيادع ممن ظنوه وصفاته تعاىل باهللا عرفام لعدم: وقيل. املعىن حيث من ال الصورة
 من آمنوا، ويكون الذين خيادعون: مقحم، واملعىن تعاىل اهللا اسم إنّ: الزخمشري وقال
 لذكر    توطئة ) زيد( ذكر زيد، وإمنا كرم أعجبين: واملعىن. وكرمه زيد أعجبين: باب

                               
 ١/٢٥٢اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ١/٣١٤اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ١/٣٣١اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
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، ]٦٢: التوبة[ )يرضوه أن أحق ورسوله واهللا(: تعاىل قوله نظري ذلك وجعل. كرمه
 صح إذا ؛ ألنهمرض غري منه وهذا، ]٥٧: األحزاب[ )ورسوله اهللا يؤذون الذين إن(

 اسم زيادة ادعاء إىل تدعو ضرورة املتقدمة، فال باألوجه تعاىل اهللا إىل خمادعتهم نسبة
 جبملته، مث  )  زيد  (   إىل    أسند   اإلعجاب      ، فإنّ   )  وكرمه     زيد    أعجبين  (  وأما. تعاىل اهللا

 من للشرف، فصار الصفات سائر بني من الصفة هلذه متييزا صفاته بعض عليه عطف
ا    املعىن    حيث  لبقرة   [   ) وميكال     وجربيل     ورسله     ومالئكته   ( :  تعاىل    لقوله   نظري : ا

٩٨[((
)١(.  

 تكون   أن    جيوز : الزخمشري وقال((: قال: عوض عن ياء املتكلم) أل(وخالفه يف أنّ  -٩
 أنّ يعين) أارها: (أي، ]٤: مرمي[ )شيبا الرأس واشتعل(: كقوله مريالض من عوضا
، البصريني     مذهب    ليس  وهذااملتكلم،  ياء عن) أل( رأسي، فعوض واشتعل: األصل

 الضمري، ملا      من   عوضا )  أل  (   كانت    لو   بأنه    مردود      وهو الكوفيني؛  بعض به قال بل
  :النابغة بينهما؛ قال مجع بينهما، وقد مجع

  املتجرد بضة الندامى جبس  رقيقة منها اجليب بقطا رحيب
))منها اجليب: فقال

)٢(.  
 قال ،  )  مثرة    من   منها   رزقوا      كلما : ( عند إعرابه قوله تعاىل        :  وخالفه يف املصطلح       - ١٠

 من   نظر؛ ألنّ      أسدا؛ وفيه       منك   رأيت   :  كقولك    للبيان  ) من( أنّ الزخمشري وأجاز((
اجلنسية،   )  أل  ( ـ ب   حملى   لهاقب   ما   يكون    موصول، وأن        حملها   حيل   أن    ذلك    شرط 

نا    ا، وكوا       يتبني   شيء   قبلها   فليس   وأيضا    ،      بعيد   بعدها    ملا   بيا ا غري   وهو  جد 
))املصطلح

)٣(.  
 مجلة   على   عطفت   خربية    جلمة   تكون    أن    وجيوز   (( :  قال  :  وأحيانا يرى رأيه حسنا           - ١١

 ريغ   العلم    ومفعول   .  حق   أنه    علمهم   مع   احلق    كتمهم  عليهم نعى تعاىل طلبية، كأنه
                               

 ١/٣٣٧اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ١/٤٥٢اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ١/٤٥٣لكتاب اللباب يف علوم ا) ٣(
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 تعلمون :  به، والتقدير        للعلم   حذف  :  وقيل  .  العلم    ذوي   من وأنتم: املعىن مراد؛ ألنّ
 البسون    أنكم    علمكم   حال    يف   تعلمون    وأنتم   :  الزخمشري      وقدره    .  الباطل من احلق

ملفعول     كامتون، فجعل      لكتم     اللبس    ا ا ملفهومني     و لفعلني    من   ا بقني     ا لسا  وهو  .  ا
))حسن

)١(.  
 على   عاطفة  )  الفاء   ) ( فانفجرت   : ( قوله (( :  قال  : رابكأنه يريد تفسري معىن ال اإلع - ١٢

) الفاء   (   هذه    إنّ  :  عصفور    ابن    قال  .  فانفجرت     فضرب  :  تقديره     من   بد   ال   حمذوف   
) انفجرت   (   على   الداخلة      احملذوف، والفاء           الفعل    ذلك    على   الداخلة      هي   املوجودة 

 لثانيةا) الفاء( عليه، وحذفت الثاين لداللة األول الفعل حذف: يقول حمذوفة، وكأنه
  .قبلها عطفته الفاء، وما حذفت: يقال ذلك، بل إىل حاجة وال. عليها األوىل لداللة

انفجرت،      فقد   ضربت   فإن    أو  :  قال    مقدر    شرط   جواب     الزخمشري      وجعلها  
 ال املعىن تفسري يريد وكأنه. بليغ كالم يف إال تقع ال فصيحة فاء هذا على وهي: قال

))اإلعراب
)٢(.  

) باءوا    (  فاعل من احلال موضع يف) بغضب: (قوله((: قال: ويتقوى برأي الزخمشري - ١٣
: الزخمشري وقال. ) بزيد مررت(ـ ك به مفعوال عليهم، وليس مغضوبا رجعوا: أي
 ومكافأته، أي     له ملساواته به قتلي بأن حقيقًا كان إذا بفالن فالن باء: قولك من هو

))للحال الباء كون ينبغي التفسري هذا وعلى. بغضبه أحقاء صاروا
)٣(.  

 لغري اليت) ما(ـ ب جاء كيف: قلت فإن الزخمشري قال((: قال: املشهور خالف قوله - ١٤
 وكأنه   ،  لنا   سخركن   ما   سبحان :  كقولك هو: قلت. ) قانتون: (قوله مع العلم أويل
 قد) ما( أنّ إىل منه جنوح لشأم، وهذا وتصغريا هلم حتقريا) من( دون) ما(ـ ب جاء
))خالفه املشهور ولكنالعلم،  أويل على تقع

ويف هذا الكالم تناقض ظاهر، كيف . )٤(

                               
 ٢/٦١: ، وينظر٢/٢٤اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٢/١٠٧اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٢/١٢٦اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
 ٢/٤١٩اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(



  .موقفه من حناة آخرين: رابعا: الفصل اخلامس 
 

٧٢٠  

وقد نقل ابن عادل . ؟) من(، و ) ما(يقصد الزخمشري حتقريهم إذا كان يساوي بني 
))يعقل ملا) من: (العلماء قول دليال وكفاك: الزخمشري قال((: بعد ذلك

)١(.  
  :وجهأ سبعة نصبه يف) نفسه: (قوله((: قال: ويستشهد له باحلديث - ١٥

 يتعدى   الفاء     بكسر )  سفه(   أنّ حكي به؛ ألنه مفعوالً يكون أن املختار وهو: أحدها
لغة،    أا    اخلطاب     أيب    عن   يوالتشديد، وحك         الفاء     بفتح) سفه( يتعدى كما بنفسه
( :  قال    فإنه    الزخمشري      اختيار     وهو    ذكر    ، مث    )) ا   امتهنها، واستخف     :  نفسه   سفه(

 أن الكرب: ((احلديث يف جاء مبا له شاهدا وكفى، ولألا الوجه قال مث. أخرى أوجها
))..))الناس وتغمض احلق تسفه

)٢(.  
  :تأويالن فيه((: قال: عاملة؛ نظر) كان(يف قوله بزيادة  - ١٦

؛ خيفى ال نظر عاملة زيادا ويفزائدة، ) كان( أنّ: -  الزخمشري وذكره -  أحدمها
  :بقوله ذلك على الزخمشري استدل وقد

  كرام كانوا لنا وجريان  قوم دارب مررت إذا فكيف
 رافعة ، وهي) كانوا( بينهما ، وزاد) جريان(ـ ل صفة) كرام: (قوله فإنّ

) جريان(ـ ل (صف الكون مقدما، ومجلة خربا) لنا( تأول ذلك منع للضمري، ومن
((

، نظر، ألنّ النحاة قالوا  ))ويف زيادا عاملة نظر ال خيفى((: ويف قول ابن عادل. )٣(
: ، وهي عاملة كما ترى، وقالوا) ليس كمثله شيء: (ادة، الكاف يف قوله تعاىلبزي

  .حبسبك درهم، مع عملها: بزيادة الباء يف قوهلم
أحيانا يرد بواسطة إذا وجد من يكفيه، وهنا توىل : ال تدلّ على الكثرة) قد نرى(  - ١٧

الرؤية؛  كثرة ناهنرى، ومع رمبا: ) نرى قد(((: الزخمشري وقال((: الرد أبو حيان، قال
  :كقوله

  بفرصاد جمت أثوابه كأن  أنامله مضفرا القرن أترك قد

                               
 ٢/٥٠٦اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٢/٤٩٥اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٣/٢٤اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
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ـ ب) نرى قد( شرح متضاد؛ ألنه التحقيق على هذا وشرحه: حيان أبو قال
 نفسه، أو يف الشيء لتقليل تكون إمنا احملققني مذهب على) رب( و، ) نرى رمبا(

 مذهب على) رب( ملدلول مضاد فهو ، ))الرؤية كثرة ومعناه((: قال مث. نظريه لتقليل
 توضع مل اللفظ، ألنه عليه يدل ال الرؤية كثرة من ادعاه الذي هذا مث. اجلمهور
 متعلق من الكثرة فهمت ال، وإمنا أم املضي به أريد املضارع، سواء مع) قد( للكثرة

))..))التقلب الرؤية، وهو
)١(.  

 الصفات بني املتوسطة الواو((: ريالزخمش وقال((: قال: حماكمته بألفاظ أهل البيان - ١٨
 يف العطف أن نعلم وال((: حيان أبو قال.  ))منها واحدة كل يف كماهلم على للداللة
 ، وتقدمالبيان علماء علمه قد((: الدين شهاب قال.  ))الكمال على يدل بالواو الصفة
))..))العرب لسان من ذلك على أنشدته البقرة، وما سورة أول يف حتقيقه

)٢(.  
 حق   أنه  :  يعين )  البيت حج لناسا على وهللا(((: قوله((: قال: ميدح فصاحة الزخمشري - ١٩

 أنه  :  ومنها  .  عهدته    عن   واخلروج       أدائه      عن   ينفكون رقام، ال يف هللا عليهم واجب
. التأكيد     من   ضربان    ، وفيه   )  سبيال  إليه    استطاع    من ( منهم أبدل ، مث) الناس( ذكر

اإلمجال،       بعد   التفصيل    أنّ  :  والثاين    .  له  وتكرير     د املرا     تثنية   اإلبدال       أنّ  :  أحدمها   
 عادة    الزخمشري، على        قاله  خمتلفتني،     صورتني    يف   له  اإلام، إيراد           بعد   واإليضاح     

 للعهد؛ لتقدم   )  البيت  (   يف   والالم      واأللف    لفظ،     بأقرب     املعىن    فصاحته، وتلخيصه     
 إال   الذهن    يتبادر البيت، مل زار: قيل فإذا. والصعيد كالثريا بالغلبة أعلم ذكره، وهو

))..))اهللا شرفها الكعبة إىل
)٣(.  

 كما   -  أين    من   مبعىن )  أىن  ) ( هذا   أىن( و((: قال: الزخمشري يذهل عن قاعدة حنوية - ٢٠
 عند   من : ( قوله   عليه   ويدل     -] ٣٧:  عمران     آل  [   ) هذا    لك   أىن  ( :  قوله   يف   تقدم  

 إذا    الظرف     نّ بأ   حيان    أبو هيعل ورد. الزخمشري قاله) اهللا عند من: (وقوله) أنفسكم

                               
 ٣٠ - ٣/٢٩ب يف علوم الكتاب اللبا) ١(
 ٥/٩١اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٦/٥٠٦: ، وينظر٥/٤١٥اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
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 داخالً     يقدر    أن    أما  .  )  يف (   جر، غري     حرف    عليه   داخالً     يقدر    ال للمبتدأ خربا وقع
 تعدى   الظرف     أضمر   إذا     ولذلك   )  يف( إسقاط على انتصب إمنا فال؛ ألنه) من( عليه
به،    باملفعول     التشبيه    نصب   فينصبه   الفعل    يف   يتسع   أن    إال  )  يف (   بواسطة    الفعل    إليه  

 من : (وقوله) أنفسكم عند من: (تعاىل بقوله سائغ، واستدالله غري الزخمشري فتقدير
 اليت  القاعدة هذه عن وذهولاللفظ،  يف للسؤال اجلواب مطابقة مع وقوف) اهللا عند

))ذكرناها
)١(.  

 أو أنشأها واحدة نفس من: قيل كأنه: الزخمشري قال((: قال: الواو ال تفيد الترتيب - ٢١
 واحدة     نفس   من   شعبكم  عليه، واملعىن   املعىن لةلدال حذف منها، وإمنا وخلق ابتدأها

 الزخمشري     محل   منها، وإمنا       خلقكم   لكيفية   وتفصيل    بيان    هي   بصفة ،  صفتها  هذه  
 خلق   ألن  ؛  الوجودي       الترتيب     مراعاة      ذلك    على   قبله    الذي     والقائل    تعاىل اهللا رمحه
 ال  الواو      ألن  ،  ذلك    إىل    حاجة    وال    خلقنا   قبل   -  بالزوج      عنها   املعرب    وهي    -  حواء   

))الصحيح على ترتيبا تقتضي
)٢(.  

 يف  هو :  طالب    أيب   بن  مكي   وقال   (( : قال: ال يظهر فيه جميء احلال من املضاف إليه - ٢٢
 ذكره ما وأما. الصحيح هو ، وهذا) يلِّحم( يف املضمر من احلال على نصب موضع

))املستثناة املواضع غري يف إليه املضاف من احلال جميء فيه يظهر فالالزخمشري، 
)٣(.  

 قراءة     على   سيبويه  وفضلها: الزخمشري قال((: قال: مل يفهم الزخمشري كالم سيبويه - ٢٣
 تفضيل نقله ويف. ) فاضربه زيد( من أحسن) فاضربه زيدا( األمر؛ ألنّ العامة؛ ألجل

 يف  الوجه   :  سيبويه   قال  .  سيبويه   بنص   ذلك    نظر، ويظهر      العامة     قراءة      على   النصب  
 وليس. الرفع إال العامة أبت ؛ ولكن) اضربه زيدا: (تقول النصب، كما العرب كالم

 االشتغال    من   ليست   اآلية  هذه أنّ كالمه معىن بل النصب تفضيل يقتضي ما هذا يف
 يقرأها     مل   النصب، ولكن       الوجه     لكان    االشتغال     باب    من   كان    لو   ؛ إذ   شيء   يف 

                               
 ٧/١٣٨، ٧/١٢٨، ٧/١٠٩، ٦/٣٦اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٦/١٤٠اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٧/١٧٤اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
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 كالم على تقدم، ال كما كالمني على حممولة اآلية أنّ على بالرفع، فدل إال اجلمهور
))ظاهر واحد، وهذا

، )  أبت  : ( وإذا كان األمر كذلك فلم اختار سيبويه لفظة                 .  )١(
على غريها من األلفاظ؟ إم معذورون يف فهم أنه يفضل القراءة األخرى على قراءة 

  .اجلمهور
هاجم كثري من النحويني قراءة           :  ينكر عليه إساءة األدب يف إنكار قراءة متواترة                  - ٢٤

 لريدوهم      شركآؤهم     أوالدهم       قتل   املشركني     من   لكثري   زين    ذلك وك  : ( ابن عامر  
ءة                     ،  )  دينهم    عليهم   وليلبسوا    لقرا الزخمشري وحده يف مهامجة هذه ا ومل يكن 

 وهذه  (( :  السبعية، ولكنه أغلظ يف القول وأساء األدب مع قارئها، قال ابن عادل                               
 ينبغي، وهو      ال   مبا   قارئها     على   الناس     من   كثرية    جترأ    صحيحة، وقد     متواترة    القراءة
الدرداء،         أيب    على   قرأ  فإنه: سنده علو أما. هجرة وأقدمهم سندا السبعة القراء أعلى

املخزومي،       املغرية   و سفيان،     أيب   بن  عبيد، ومعاوية       بن  األسقع، وفضالة       بن  وواثلة    
 حياة   يف   ولد    فإنه    هجرته    قدم    وأما   .  نفسه   عثمان    على   قرأ    أنه    الذماري      حيىي ونقل

 عن   أخذ    البخاري      شيوخ   أحد    عمار   بن  هشام    أنّ    به   اهيك ون      اهللا    رسول  
النحاس وأيب علي     : وبعد أن ساق أقوال كثري من العلماء أمثال.  ))أصحابه أصحاب

الفارسي، وأيب عبيد، وابن جين، ومكي، وابن عطية يف إنكارهم، وردهم، وطعنهم       
 ابن    قراءة      وأم     ) ) -  عبارته     يف   وأساء     فأغلظ    الزخمشري   وقال((: يف هذه القراءة، قال

 مردودا      مسجا   لكان  ،  الشعر    وهو الضرورة مكان يف كان لو فشيء - فذكرها عامر
  مزاده أيب القلوص زج: ورود مسج كما

؟ وجزالته      نظمه   حبسن   املعجز    القرآن      يف   به  كيف؟ املنثور الكالم يف به فكيف
 ولو  بالياء،       مكتوبا  )  شركائهم  (   املصاحف     بعض   يف  رأى أن: ذلك على محله الذي

 ذلك    يف   لوجد    أمواهلم      يف   شركاؤهم     األوالد       ألنّ  )  الشركاء    (   و )  األوالد   ( جبر قرأ
 أن القاسم أبو متىن ما بيان سيأيت((: الدين شهاب قال.  ))االرتكاب هذا عن مندوحة

.   )) متناه    ذلك، فلهذا       على  يطلع مل الزخمشري به، فكأن قرأ قد عامر، وأنه ابن يقرأه

                               
 ٧/٣٢٠اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
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 املتواتر، وإن        يف طعن إليها؛ ألا يلتفت أن ينبغي ال مجيعا اذكر اليت األقوال وهذه
 لسان   من   وأورد       يقابلهم    من   هلا   انتصر    فقد   أكابر، وأيضا         أئمة    عن   صادرة   كانت
: األنباري      بن  بكر   أبو    قال  .  لغة   القراءة       هذه    لصحة   يشهد   ما   ونثره     نظمه   العرب   

 (: قوهلم يف باجلملة ايفنياملتض بين فصلت قد العرب كانت وإذا صحيحة قراءة هذه((
 باملفرد    يفصل   أخيك، فأنْ       غالم    هو :  يريدون    )  أخيك    -  اهللا    شاء   إن    -  غالم    هو 

))أسهل
وقد أطال ابن عادل يف هذه املسألة، وأورد أقواالً للعلماء وأشعارا، ليثبت . )١(

  .كثرا يف لسان العرب، ولكن القاعدة النحوية يبدو أا متأصلة راسخة
 واو على دخلت استفهام ألف) عجبتم أو: (قوله((: قال: خمشري املشهورةقاعدة الز - ٢٥

 على   الزخمشري    رالواو، وقد على السابقة اهلمزة هذه يف اخلالف تقدم العطف، وقد
جاءكم،  من: أي) جاءكم أن( وعجبتم أكذبتم: تقديره حمذوفًا عليه معطوفًا قاعدته

))املشهور اخلالف جرى احلرف حذف فلما
)٢(.  

: البقرة     يف   ، وقال) يتمنونه وال: (قوله((: قال: ليست للتأبيد عند الزخمشري) لن(  - ٢٦
 كل   أنّ    يف )  لن (   و )  ال (   بني   فرق    ال :  الزخمشري قال. ]٩٥: البقرة[ )يتمنوه ولن(

 مرة   فأيت  )  ال (   يف   ليس   وتشديدا      تأكيدا   )  لن (  يف أنّ إال للمستقبل نفي منهما واحد
 وهذا  :  حيان    أبو    قال  .  )  يتمنونه    وال  (   لفظه   بغري   مرة  و )  تمنوه ي   ولن( التأكيد بلفظ

 وهو    اجلماعة     مذهب    إىل    التأبيد   على النفي تقتضي) لن( أنّ وهو مذهبه عن رجوع
) تقتضيه   ال   أا   (

، وأثبت أنّ                        .  ) ٣(  اليت تعرضت هلا وهذه من مسائل االختيارات 
  .يءأا للتأبيد، فهذا رأيه ومل يتراجع عن ش) لن(الزخمشري مل يقل عن 

 بطريق املعتزلة ملذهب الزخمشري ومتحل((: قال: وأحيانا يراه يتمحل ملذهب املعتزلة - ٢٧
نا   )  را    إىل  (   يف   التقدمي     جعل   أن    بعد   -  ، فقال   الصناعة     جهة   من   أخرى     مؤذ

                               
 ٨/٤٤٧للباب يف علوم الكتاب ا) ١(
 ١٢/٣٣٧: ، وينظر٩/١٨٢اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ١٤/١٥٠، ١٤/٢٩٤، ٦/٢٧٧: ، وينظر١٩/٧٧اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
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 ما   ناظر    فالن    إىل    نا أ :  الناس     قول    من   يكون    أن    معه   يصح   والذي: - باالختصاص
  :القائل قول ومنهوالرجاء؛  التوقع معىن يب، يريد يصنع

  نعما زدتين دونك والبحر  ملك من إليك نظرت وإذا
أبوام،       الناس     يغلق   حني   الظهر    وقت  )  مكة ( ـ ب   مستجدية    سرية   ومسعت  

 يتوقعون    ال  أم: وإليكم، واملعىن اهللا إىل) نويظرة عيينيت: (تقول مقايلهم إىل ويأوون
 إنّ   يقول    من   على   كاحلوم     وهذا   :  الدين     شهاب   قال  .  رم    من   إال والكرامة النعمة

 النظر    مع) إىل( ودخول: القول، فقال هذا رد قد مكيا أنّ إال، منتظرة مبعىن) ناظرة(
 معه   تدخل    مل   االنتظار      من   كان    ولو    االنتظار      من   العني، وليس       نظر   أنه    على   يدل  

))انتظرت: تقول ال أنك ترى ؛ أال) إىل(
)١(.  

  :موقفه من أيب البقاء العكربي -ب 
يف تفسري ابن عادل، ونراه حينا يوافقه، وأحيانا                       )٢(سم أيب البقاء كثرياتردد ا

كثرية يعارضه، ويغلطه، ويرى رأيه يف نظر، واخلالصة أنه جيرأ عليه كثريا، ولكنه                    
  :يقدره وحيترمه

( :  قال  :  رأيه غري مسلم      -١  هم   وما    اآلخر     وباليوم      باهللا    آمنا    يقول    من   الناس     ومن  ( (
 أن   حتتمل )  من (   مؤخر، و      مبتدأ  )  يقول    من (   و ،  مقدم    خرب   ) الناس     من ) ( مبؤمنني  
 على   يقول، فاجلملة       فريق    يقول، أو       الذي   :  أي    موصوفة    نكرة    موصولة، أو       تكون  
. للمبتدأ    صفة  لكوا  ؛  الرفع     حملها   الثاين     صلة، وعلى     هلا؛ لكوا      حمل   ال   األول    

بأعيام،      ما قو   يتناول   )  الذي   (   ألنّ  :  موصولة، قال       تكون    أن    البقاء   أبو واستضعف
 قوم   يف   نزلت    اآلية     أن    املنقول     ألن  ؛  مسلم   غري   منه   وهذا   .  اإلام      على   هنا   واملعىن   

))ورهطه أيب بن اهللا كعبد بأعيام
)٣(.  

                               
 ١٩/٥٦٣اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 .مرة ١٦٩٥) اللباب يف علوم الكتاب(تردد اسم أيب البقاء يف تفسري ابن عادل ) ٢(
 ١/٣٢٧يف علوم الكتاب اللباب ) ٣(
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 وجمرور     جار  )  كمثل (   و   مبتدأ  )  مثلهم: (قوله((: قال: تنظريه بالبيت ليس كما قال -٢
 كاف :  إنّ  :  يقول    من   خبالف   مباالة الباب، وال قاعدة على مبحذوف خربه، فيتعلق

 عطية   وابن     البقاء أبو وأجاز. كمثل مستقر مثلهم: بشيء، والتقدير تتعلق ال التشبيه
  :الشاعر قول اخلرب، ونظريه هي امسا) الكاف( تكون أن

  والفتل الزيت فيه يذهب كالطعن  شطط ذوي ينهى ولن؟ أتنتهون
  .مطلقا امسا) الكاف( تكون أن جييز: األخفش مذهب وهذا

؛ قال    كما   فليس   بالبيت    تنظريه    وأما   شعر،    يف   إال    ذلك    جييز فال سيبويه مذهل ماوأ
)) اآلية     خبالف  ،  فاعلة    لكوا    امسا    جعلها   إىل    نضطر   البيت   يف ألن

أنّ  :  أما قوله   .  ) ١( 
نا                             حيا ، فغري صحيح، ألنه أ امسا مطلقًا لكاف أن تكون  ا مذهب األخفش جتويز 

  .)٢()ليس كمثله شيء: (يوجب كوا زائدة، كما يف قوله تعاىل
 على   معطوفة    خربية    مجلة )  يرجعون ال فهم: (وقوله((: قال: األحوال ال ترتيب فيها -٣

. ذلك    إىل    حاجة    بالصمم، وال       عليهم   دعاء     األوىل      بل :  وقيل  .  قبلها اخلربية اجلملة
ترتب،   )  الفاء   (   ألنّ  خطأ؛     وهو  حال،    )  يرجعون     ال   فهم : ( وقيل  :  البقاء     أبو    وقال   

))فيها ترتيب ال واألحوال
)٣(.  

 و)  ند (   مجع )  أندادا     : ( البقاء     أبو    وقال   ((: قال: مجع فعيل على أفعال ال يقاس عليه -٤
 شريف :  فاعل، حنو   مبعىن فعيل يف حيفظ أفعاالً نظر؛ ألنّ) نديد( جعله ، ويف) نديد(

  . ))عليه يقاس والوأشراف، 
كان،     خرب )  ريب    يف (   و (( :  قال  :  الشرطية   ) إنْ(ال ختتلف عن أخواا مع ) كان(  -٥

 مستقبلة   فهي   لفظا   ماضية   كانت    إن    اجلزم، وهي      )  كان  (   مبحذوف، وحمل        فيتعلق 
 األفعال     من   لغريها    ، ليس ) إنّ( مع حكما الناقصة) كان(ـ ل أنّ املربد وزعم. معىن

 االستقبال، بل       إىل    معناها تقلب ال الشرطية) إنْ( أنّ) كان( لقوة أنه لناقصة، فزعما

                               
 ١/٣٧٠اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٢/٣٠٣معاين القرآن لألخفش : ينظر) ٢(
 ١/٣٨٣اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
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 كثريا   بأنّ    ذلك    لعلّ ، و  البقاء     أبو    ذلك    يف   وتبعه  املضي،      من   معناها    على   تكون  
 يكون   إمنا    التعليق    اجلمهور، ألنّ      عند مردود حدث، وهذا على دالة غري استعملوها

، ]٢٦: يوسف[ )قد قميصه كان إن(: حنو ذلك غري ظاهره ما املستقبل، وتأولوا يف
 إن   قميصه، أو      يكن   إن  :  تقدير التبيني، وال        على ا، وإم) إن( بعد) يكن( بإضمار إما

) إذ  (   مبرتلة    هنا )  إن  (   جعل   بعضهم   على   املعىن    هذا    خفي   وملا  ،  قميصه   كونه    يتبني 
 لكثرة املكان م، مبرتلة حميطا ظرفًا الريب جيعل إنه حيث من جماز) ريب يف: (وقوله

)) منهم   وقوعه   
ء بني ابن عادل فساد رأي املربد، ومل يبني فساد تعليل أيب البقا                          .  ) ١( 

كذلك، بكثرة استعماهلا غري دالة على حدث، ومعلوم أنّ نصيب أخواا يف هذا                             
) ألا أم الباب       ( أكثر منها، ألم استثنوها من بني أخواا لتدل على حدث وزمان    

  .أي لتكون تامة، فكيف يدعى بعد ذلك داللتها على غري احلدث
  :أوجه مخسة هنصب يف) مسوات سبع: (قوله((: قال: لوجهني رأيه ضعيف -٦

 كقولك، أخوك     )  السماء   (   على   العائد   )  فسواهن   (   يف   الضمري من بدل انه: أحسنها
بعده،  ما يفسره الضمري هذا أيضا، ولكن الضمري من بدل أنه: الثاين. زيد به مررت
به، واألصل،        مفعول  أنه: الثالث. املتقدم الزخمشري قول به ضعف مبا يضعف وهذا

 رجال   سبعني قومه موسى واختار(: تعاىل بقوله هوهوشب، مسوات سبع منهن فسوى
 ضعيف  وهذا   وغريه،       البقاء     أبو    قاله    قومه    من :  أي  ،  ] ١٥٥:  األعراف     [   ) مليقاتنا  
  :وجهني
 من   ليس   فألنه    األول      أما  .  املعىن    إىل    بالنسبة  :  والثاين    .  اللفظ    إىل    بالنسبة  :  أحدمها   
) اختار( و) أمر( يف حمصورة اخلافض؛ ألا بإسقاط: أحدمها. الثنني املتعدية األفعال
سبعا،   مجلتها   من   كثرية، سوى      مساوات      مث   يكون    أن    يقتضي   أنه  :  الثاين   .  أخواا    
))كذلك وليس

)٢(.  

                               
 ٥٣٢ -١/٤٣١اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
  ٤٩٠ -١/٤٨٩اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
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 نفس   عن نفس جتزي ال يوما واتقوا(: قوله تعاىل((: قال: مل ال جيوز أن يكون ظرفًا -٧
، ] ٤٨:  ة البقر  [   ) ينصرون     هم   وال    عدل    منها   يؤخذ    وال    شفاعة   منها يقبل وال شيئا

 أن يوم، وأجيز هول أو يوم عذاب: أي مضاف حذف من بد به، وال مفعول) يوما(
 صفته  يوم    يف   العذاب      واتقوا : تقديره حمذوف الظرف، واملفعول على منصوبا يكون
 يوم   يف   يقع   ال   بالتقوى     األمر     ألنّ  :  ، قالظرفًا كونه، البقاء أبو ومنع. وكيت كيت
 يوم   يف   العقاب     إىل   املؤدية األسباب من باحلذر األمر أنّ: قاله عما واجلواب. القيامة
))القيامة

)١(.  
 من (   و :  وقيل  (( ) :  عظيم   ربكم    من   بالء    ذلكم    ويف  : ( قوله قال يف    :  رأيه فيه نظر      -٨

 يف  هو :  البقاء     أبو    وقال   .  جمازا     الغاية     البتداء    )  من (   ، و  )  بالء  ( ـ ب   متعلق )  ربكم  
 إذا    إنه    حيث   ، من  نظر   هذا    ويف    . مبحذوف     ، فيتعلق  )  بالء  ( ـ ل   صفة  رفع    موضع 

 بعض   إنّ    الصرحية، حىت       مؤولة، قدمت        صرحية، واألخرى    صفتان، إحدامها جتمعا
، مستوىف    معناه    تقدم    وقد  )  بالء  ( ـ ل   صفة) عظيم( ضرورة، و سواه ما جيعل الناس

))السورة أول يف
)٢(.  

 مفرد )  ذلكم: (بعضهم قال) . لكم خري ذلكم: (قوله((: قال: وينقل رده على غريه -٩
 وهذا  :  البقاء     أبو    قال  .  التوبة، والقتل    : اثنان تقدم قد املثىن؛ ألنه) ذانكم( قعوم وقع
))واحد فهو للتوبة تفسري) فاقتلوا: (قوله بشيء؛ ألنّ ليس

)٣(.  
( :  قال  :  ويرى رأيه ضعيفًا يف مسألة          - ١٠ ء    :  من )  طيبات    من : ( قوله (  أو ،  الغاية     البتدا

 من   شيئًا  كلوا  :  حمذوف، أي        واملفعول   . اجلنس نلبيا أو: البقاء أبو: وقال. للتبعيض
))حيذف مث شيء يبني كيف ضعيف؛ ألنه وهذا. طيبات

)٤(.  

                               
 ٢/٤٧اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٢/٦٢اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٢/٨٤اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
  ٢/٩١اللباب يف علوم الكتاب ) ٤(
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 امتناع حرف هذه) لوال) (اهللا فضل فلوال: (قوله((: قال: هذا تكلف ما ال فائدة فيه - ١١
) لو (   و )  ال (   ، و  )  لو (   من   مركبة    هي :  البقاء  أبو وقال بسيطة أا لوجود، والظاهر

املعىن،     يف   نفي   للنفي، واالمتناع     ) ال( غريه، و المتناع الشيء ا ميتنع يبالترك قبل
 إذا املعىن، والنفي يف نفي واالمتناع) لو( امتناعي أحد على) ال(ـ ب النفي دخل وقد

 لوجود    الشيء     ا   ميتنع   هذه  )  لوال  (   معىن   صار مث إجيابا، فمن صار النفي على دخل
))هفي فائدة ال ما تكلف وهذا غريه

)١(.  
  :أوجه أربعة فيه جيوز) خاسئني قردة( و((: قال: القردة غري عقالء - ١٢

 القردية      بني   جامعني    كونوا   :  أي  ،  :  الزخمشري      خربين، قال       يكونا    أن  :  أحدها   
 خرب   مبعىن   قدرمها     يتعدد، فلذلك       ال   اخلرب    أنّ    على   بناء    منه   التقدير   وهذا. واخلسوء

 يكون   ن أ :  والثاين    .  فيه   ول الق    تقدم    وقد  )  حامض    حلو   هذا  : ( باب    من   واحد   
، عقالء    غري   القردة   إنّ حيث من نظر وفيه. البقاء أبو قاله) قردة(ـ ل نعتا) خاسئني(

 يفيد؛ ألنّ     ال   ذلك    أنّ  :  فاجلواب    ؟  عقالء    املخاطبون    :  قيل   فإن  .  العقالء     مجع   وهذا 
 للمخاطبني    تعلق   اخلسوء، وال        صفتهم  من   قدرة     مثل  كونوا: حينئذ عندكم التقدير
 )ساجدين    يل ( :  كقوله   بالعقالء     مشبهون    إم  :  يقال    أن    ميكن   أنه    ، إال   بذلك  

))]١١: فصلت[ )طآئعني أتينا(و، ]٤: يوسف[
)٢(.  

 علم )  سليمان (   و (( :  قال  : علم أعجمي ال يدخله االشتقاق والتصريف) سليمان(  - ١٣
: أسباب    ثالثة    وفيه  :  تعاىل    اهللا    رمحه    البقاء     أبو    وقال   .  ينصرف    مل   أعجمي، فلذلك   

فيه،    االشتقاق     دخول     بعد   يثبت   إمنا    والنون، وهذا          واأللف      والتعريف      مةالعج  
))األعجمية األمساء يف يدخالن ال أما تقدم زيادا، وقد تعرف حىت والتصريف

)٣(.  
 بإدغام  ئقر) السبيل ءاسو ضل فقد: (تعاىل وقوله((: قال: يف اللغة و يصحح كالمه - ١٤

 وسط  مبعىن رفظ السبيل سواء: البقاء أبو قال) سواء( و. وإظهارها الضاد يف الدال

                               
 ٢/١٤١اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٢/١٤٩اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٢/٣٢٤اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
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 ءا سو  يف ( :  تعاىل    قال  .  وسط   مبعىن   جاء  ) سواء( فإنّ صحيح وهذاوأعدله،  السبيل
سوائي؛  انقطع حىت أكتب زلت ما: عمر بن عيسى وقال. ]٥٥: الصافات[ )اجلحيم

  :حسان وقال
  امللحد سواء يف املغيب بعد    ورهطه النيب أصحاب ويح يا

  :زهري قول العدل عىنمب جميئه ومن
))السواء فيها بيننا يسوي   فيها عيب ال خطة أرنا

)١(.  

 وقالت(: يف قوله تعاىل) كذلك(قال عند إعرابه : امسا) الكاف(اجلمهور يأىب جعل  - ١٥
 وهم    شيء   على   اليهود     ليست   النصارى      وقالت     شيء   على   النصارى    ليست اليهود
 وانتصاب  ((: ،]١١٣: البقرة[ )وهلمق مثل يعلمون ال الذين قال كذلك الكتاب يتلون

) يعلمون  ( ـ ب   مفعول    حمذوف، أو        ملصدر    نعت   أنه    على   إما    حينئذ )  قوهلم    مثل ( 
والنصارى،        اليهود     اعتقاد     يعملون ال الذين قال: والنصارى اليهود قول مثل تقديره

املبتدأ،      على   العائد     وله، وهو  مفع أخذ ألنه يقال املفعول نصب ينتصب أن جيوز وال
 الكاف    جعل   يأىب    اجلمهور   أن: أحدمها: وجهني من نظر البقاء، وفيه أبو ذلك ذكر
  .امسا

  :قوله منعه، وجيعلون على ينصون املنصوب، والنحاة العائد حذف: والثاين
  بالباطل حيمد ال باحلق    ساداتنا حيمد وخالد

))ضرورة
)٢(.  

وحيث ما    (   : قال عند إعرابه قوله تعاىل          :  مضمنة وجوبا معىن الشرط        )  حيثما (   - ١٦
) فولوا   : ( قوله   له  والناصب   ،  الشرط    معىن مضمن غري ظرف أا: والثاين((: ،) كنتم
 معىن   تضمنها   وجب  )  ما (   عليها   زيدت     مىت   ألنه  ،  بشيء    وليس  البقاء،       أبو    قاله  

                               
 ٢/٣٨٨اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٢/٤٠٤اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
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، فاستثقلت     :  )  ولوا   (   وأصل  .  الشرط     الياء، فحذفت، فالتقى           على   الضمة    وليوا
))فعوا: الضمري، فوزنه ليجانس قبله ما وضم الياء أوهلما، وهو حذفف ساكنان

)١(.  
  :وجهان) أىن( يف) علينا امللك له يكون أىن: (قوله((: قال: ليس املعىن عليه - ١٧

 أبو    اختاره    أين،      من  مبعىن أا: والثاين. الصحيح هو كيف، وهذا مبعىن أا: أحدمها
))عليه املعىن وليس، البقاء

)٢(.  
 الفعل    يف   النصب    العاملة     هي   عندهم    والالم      كان  (( :  قال  :  العمل ال مينع الزيادة          - ١٨

 أبو    وضعف .  املؤمنني     ليذر    اهللا    كان    ما :  عندهم    والتقدير   ) أن( بإضمار بنفسها، ال
 ا   النصب    كان    الالم، فإن        هذه    بعد   وجد    قد   النصب    بأنّ    الكوفيني     مذهب البقاء

) أن( ألنّ املعىن جهة من فسد) أن( بإضمار النصب كان زائدة، وإن فليست نفسها
 أن   املعىن، فيلزم       يف   االسم    هو )  كان  (   باب    يف   مصدر، واخلرب    بتأويل حيزها يف وما

: وجوابه. حمال امسها، وهو على صادقا - املعاين من معىن هو الذي - املصدر يكون
 أال ،  الزيادة       مينع   ال   العمل    ألن  ممنوع؛      زائدة      فليست   ا   النصب    كان إن: قوله أما

 يف)  كان  (   األخفش، و       عند )  أن  (   وكذلك     عاملة    هي تزاد، و اجلر حروف نّأ ترى
  :الشاعر قول

))كرام كانوا لنا وجريان. . . . . . . . . . . . . . . 
)٣(.  

 من   اهللا    آتاهم     مبآ   يبخلون    الذين     حيسنب   وال  ( :  قال يف قوله تعاىل      :  وأحيانا خيطئه - ١٩
توكيد،     أنه    : -  البقاء     أبو    قاله - والثاين((: ،]١٨٠: آل عمران[ )هلم خريا هو فضله
 حذف   مظهر، ولكنه      اسم   األول    واملفعول. املظهر يؤكد ال املضمر ألنخطأ؛  وهو

 فال   حذف    يعين   -  األول     املفعول أضمر: عنه، فيقول يعرب وبعضهم - تقدم كما -
 أن   إما    خيلو   ال  ألنه تهيفصل تتعني - املسألة هذه يف -) هو( و. العبارة ذه عنه يعرب

 -)  ا خري (   وهو    -  بعده ما منتف؛ لنصب توكيدا، واألول ، أوبدالً مبتدأ، أو يكون

                               
 ٣/٣٩اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٤/٢٦٩اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ٦/٧٩اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(
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: يقال    أن    ينبغي   اإلعراب، فكان          يف قبله ما يوافق أن يلزم كان الثاين؛ ألنه وكذلك
))تقدم كما - الثالث وكذلك) هو( إياه، ال

)١(.  
( :  قال  :  وينسب اإلخالص إىل كالمه           - ٢٠  وركس     بالتشديد     سك ور    أركس   :  ويقال   (

: اهللا   عبد   وقرأ   .  رجع  :  هو، أي      واحد، وارتكس          مبعىن   ات لغ   ثالث  :  بالتخفيف  
 وفيه: البقاء أبو وقال. فيهما بالتشديد) ركسوا – ركسهم( ثالثيا، وقرئ) ركسهم(

 قد :  قلت .  به   قرأ    أحدا     أعلم    تشديد، وال       وال    مهز  غري من، اهللا ركسه: أخرى لغة
 أا اخلطيب ابن ونقل، تشديد وال مهز غري من) ركسهم واهللا( قرأ اهللا عبد أنّ تقدم
 عدم   قراءة، ال  بأا العلم عدم ادعى إمنا ؛ فإنهخملص البقاء أيب وكالم أيضا أيب قراءة

))ا القراءة
)٢(.  

 صفة  جر؛ ألا      حمل   يف )  حيبهم : ( قوله((: قال: قوله مرجوح ألنه ضرورة يف الشعر - ٢١
 يف  قبله، فيكون       ما   على   معطوف    أنه  : أظهرمها: وجهان فيه) حيبونه( ، و) قوم(ـ ل

. حيبونه    حيبهم، وبكوم       تعاىل    بكونه    وصفهم :  بصفتني   أيضا، فوصفهم      جر   حمل 
 يف  املنصوب  الضمري من احلال على نصب حمل يف يكون أن البقاء أبو أجازه: والثاين

 لفظة   البقاء     أبو    قدر    وإمنا   :  الدين     شهاب   قال  .  حيبونه وهم: تقديره: قال، ) حيبهم(
 حاالً، وجب       وقع    مىت   املثبت    املضارع      أنّ    إشكال، وهو       من   بذلك    ليخرج  )  هم ( 

 مبا   أول     شيء   ورد   وإن، وأضحك: جيوز وال، أضحك قمت: حنو) الواو( من جترده
  :وقوله. عينه وأصك قمت: البقاء، كقوهلم أبو ذكره

  مالكا وأرهنهم جنوت   . . . . . . . . . .
بالواو،       اقتراا      مسية، فيصح   ا   مجلة   إىل    اجلملة    أرهنهم، فتؤول      أصك، وأنا وأنا: أي

ة     ال   ولكن   ور آلية     يف   ضر مية     ا لكر ىل    تدعو    ا فهو      حىت   ذلك    إ  قول   يرتكب، 
))مرجوح

)٣(.  

                               
  ٦/٨٣اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ٦/٥٤٧اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ١٤/٥٦: ، وينظر٧/٣٨٨اللباب يف علوم الكتاب ) ٣(



  .موقفه من حناة آخرين: رابعا: الفصل اخلامس 
 

٧٣٣  

. اخلرب بعده مبتدأ، وما) بآياتنا كذبوا والذين: (ولهق((: قال: حلو حامض: ليس مثل - ٢٢
 والذين    :  األول، والتقدير           خرب   حمذوف، واجلملة       مبتدأ خرب) صم( يكون أن وجيوز
 حلو :  مثل   اخلرب  )  وبكم    صم: ( البقاء     أبو وقال. بكم صم، وبعضهم بعضهم واكذب

 أنّ :  أحدمها   :  وجهني    من جيوز ال قاله الذي وهذا. ذلك من متنع ال حامض، والواو
: ، وهو   )  مز : ( معىن   يف   واحد، ألما        خرب  معىن يف اخلربان كان إذا يكون إمنا ذلك
))بالفائدة مستقل منهما فكل ناخلربا هذان أضبط، وأما: مبعىن، يسر أعسر

)١(.  
، ) بأفواههم( على الوقف على واجلمهور((: قال: يلومه على تضعيف قراءة متواترة - ٢٣

 إىل حيتاج فال هذا بعدها، وعلى بالفعل تتعلق الباء: وقيل. ) يضاهئون(ـ ب ويبتدئون
))لتواترها جبيد عاصم، وليس قراءة البقاء أبو واستضعف. املضاف هذا حذف

)٢(.  
 ثانيا، و     مفعوال    اخلري    نصب   على   ، العامة    )  خريا    هو : ( قوله (( : قال: وأحيانا يغلطه - ٢٤

 وهو  بدالً،      يكون    أن  :  البقاء     أبو    ز وجو  .  فصل   األول، أو   للمفعول تأكيد إما) هو(
))إياه: فيقال اإلعراب يف قبله ما يطابق أن يلزم كان ، ألنهغلط

)٣( . 
  
  
  
  
  
  
  
  

                               
 ٨/١٣٠اللباب يف علوم الكتاب ) ١(
 ١٠/٧٣اللباب يف علوم الكتاب ) ٢(
 ١٩/٤٨٨الكتاب اللباب يف علوم ) ٣(



 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
 
  
  

  اخلامتة
  :تشتمل على

  نتائج البحث
  

 



  نتائج البحث  :اخلامتة 
 

٧٣٥  

  تائج البحثن

اختيارات ابن عادل النحوية :( أما عن أبرز النتائج اليت توصل إليها الباحث يف رسالته
  :فيمكن تلخيصها باألمور اآلتية) يف كتابه اللباب يف علوم الكتاب –

 .تبني للباحث أنّ تفسري ابن عادل موسوعة ضخمة لعلوم القرآن الكرمي -١
  كثرية، واهتم باللغة والنحو والصرف بشكل أنّ ابن عادل قد اهتم يف تفسريه بعلوم -٢

  .خاص، ألنّ الذين ترمجوا له نصوا على أنه كان يعلم العربية، واحلساب
ء، وترجيحه للرأي                                       -٣ دفاعه املشرف عن القراءات القرآنية، ودفاعه عن كبار القرا

بسبب قراءة أخرى، قد تكون شاذة، وحماوالته لتأويل القراءات  -كما مر  -النحوي 
 . شاذةال

عد                                -٤ للقوا ملخالف منها  ا ، وحماولته ختريج  لنبوية الصحيحة ا ديث  احتجاجه باألحا
  .النحوية

  .أنّ ابن عادل حنوي كبري له وزنه واختياراته، ذو شخصية قوية مستقلة
  .أنه يف غالب اختياراته تابع للبصريني، يسري على جهم ويقول بقوهلم  -٥
  .ذا عاضد قوهلم السماعبقول الكوفيني إ –أحيانا  –أنه يقول   -٦
، وحياسبهم                     -٧ ء لعلما ا لواضحة بذكر مذاهب  ا يته  نا    –عنا حيا عن         -أ ا  ا خرجو ذ إ

  .مذهبهم
، )أال(و) لن:(ميله الكبري إىل القول ببساطة األدوات النحوية اليت قيل إا مركبة، مثل  -٨

 .إخل)...لوال(و
عنده كان حمصوراً مل خيص األندلسيني مبذهب معني، وال البغداديني كذلك واخلالف  -٩

مذهب فالن    :  وإن كان أحياناً يقول          .  بني مذهبني فحسب، بني البصريني والكوفيني 
وهو ال يقصد به متيزه مبذهب حنوي كامل، بل بعين أنّ للعامل رأيا خاصا يف تلك                            

  . املسألة
  تأثري املذاهب: على املذهب النحوي، مثل –سلبا أو إجيابا  –تنبيهه لكل ما يؤثر  - ١٠

  .فقهية والعقدية على اآلراء النحوية، وإن كان هو نفسه وقع بشيء من ذلكال
  نلحظ أدبه اجلم يف مناقشة اخلصوم؛ خاصة املعتزلة فيذكر حماسنهم ويناقشهم يف - ١١



  نتائج البحث  :اخلامتة 
 

٧٣٦  

على                             من حتامالت أيب حيان  بنا كثري   حقًا هلم، وقد مر يغمطهم  ئهم، وال  أخطا
  .ه التحامالتالزخمشري العتزاله، واعتراضات ابن عادل على هذ

  عن مكانة قائلها، فينكر املنكر إن وجد ولذا فقد لطرفمتحيصه الشديد لآلراء بغض ا - ١٢
رد على كبار النحويني كاخلليل وسيبويه ومن دوما، ولكنه يعتذر أحيانا عنهم يف                        
أم مل يقصدوا اإلساءة ، كقول بعضهم بالعطف على التوهم يف القرآن، وهذا مما ال      

  . كتاب اهللايليق ذكره يف
 أحيانا ويناقض نفسه أحيانا أخرى يف موضوعات حمددة من أنه يتردد يف اختياراته - ١٣

  .تفسريه أشرنا إىل بعض منها
  .أنه ليس حنبليا وال سلفيا، بل هو شافعي أشعري على األرجح - ١٤
  أنه ينقل كثريا عن بعض املفسرين، كأيب حيان، والزخمشري، والعكربي، وابن عطية، - ١٥

يف النقل عن السمني احلليب إىل حد أنه ينقل صفحات وصفحات ويعرف                      وأسرف   
  .ذلك من مقارنة التفسريين

أنّ هذا التفسري رمبا حيتاج إىل حتقيق آخر، أكثر دقة ووضوحا، ألنه تأكد للباحث أنّ     - ١٦
  .فيه نقصا

جندها أنّ كثريا من اآلراء النحوية حتتاج إىل حترير وتوثيق؛ ألنه قد تنسب آراء لنحوي  - ١٧
  .يف أشهر كتبه املنشورة خمالفة لذلك، ومل يشر أنّ له رأيني أو أكثر يف تلك املسألة

من آثار املؤلف إال هذا الكتاب، ورمبا كان مـن   –مع األسف الشديد  –مل يصلنا  - ١٨
  .الصعوبة احلكم عليه حكما عادالً من كتاب واحد

مردها فيما يبدو لألسباب أما عن سبب االضطراب يف اختيارات ابن عادل النحوية، ف - ١٩
  :اآلتية

اضطراب أيب حيان يف        :  أنه ينقل من كتب قد اضطرب أصحاا يف اختيارهم، مثل     )أ (
، أي رأسي، ) واشتعل الرأس شيبا: (عوضا عن الضمري يف مثل قوله تعاىل) أل(كون 

، ) ٢( من البحر احمليط، ووافق عليه يف الد الثالث        )١(فقد عارض هذا يف الد األول

                               
  ١/٢٥٦تفسري البحر احمليط ) ١(
 ٣/٢٤٩تفسري البحر احمليط ) ٢(
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٧٣٧  

على التأبيد، وإنكاره على الزخمشري يف ذلك، مث    ) لن(أو اضطرابه الشديد يف داللة 
  .يف االختيارات –كما مر  -قوله بقول الزخمشري، بل باستعمال ألفاظه نفسها

كرب حجم الكتاب وكثرة االختيارات وتعدد اآلراء وتأثره مبن يقرأ هلم فقد يقول                               )ب (
  .ه لطول الفصلرأيا يف الكتاب مث ينقضه يف آخر

التناقض يف الصفحة الواحدة، وهذا مرده رمبا بسبب سقط يف الكتاب                              )ج ( قد حيصل 
 .واهللا أعلم. احملقق، أو سهو من املؤلف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  

  الفھارس العامة
  :وتشتمل على

  .فهرس اآليات القرآنية: أوال

   .فهرس األحاديث: ثانيا

   .فهرس األشعار: ثالثا

  .فهرس األعالم: رابعا

  .فهرس املسائل النحوية: خامسا

  .فهرس املصادر واملراجع: سادسا

  

 



 فهرس اآليات الكرمية   
٧٣٩  

  الكريمة فهرس اآليات

  الصفحة  رقمها  اآلية  السورة
  الفاحتةسورة   
  ٢٠٠   ١  )! " # $  (  الفاحتة
  ٢٦٢   ١  )! " # $   (  الفاحتة
  ٤٠٣   ١  )!     " # $ (  الفاحتة
  ٦٠٨   ١  )!     " # $ (  الفاحتة
& ' ) ( * + , - . /  (  الفاحتة

0(  

١٨٧   ٤- ٢  

  ١٢٩   ٢  )& ' ) ( (  الفاحتة
  ١٨٢   ٢  )& ' ) (   (  الفاحتة
  ٤٦١   ٤  ). /  0  (  الفاحتة
  ٣٣  ٥  إياك نعبد   الفاحتة
  ٢٨٤   ٥  )2 3 4 5  (  الفاحتة
  ٤٠٦   ٥  )2 3 (  الفاحتة
  ٣٥٠   ٦  )7 8 9  (  الفاحتة
  ٢١٢   ٧  ); > = < ? @ C B A   (  الفاحتة
  ٦١٢   ٧  )عليهم املغضوب غري(  الفاحتة
  البقرةسورة   
  ٧٥   ٢- ١  )! " # $ % &' )( * + ,  (  البقرة
  ٨٠   ٢  )%&) (  البقرة
  ٤٨٦   ٣  )2 3 4 (  البقرة
  ٤٨٨   ٣  )4 2 3  (  البقرة



 فهرس اآليات الكرمية   
٧٤٠  

  الصفحة  رقمها  اآلية  السورة
!   "  #  $  %  &  '  )    (    *   (  البقرة

  +(  

٤٩١   ٦  

*   (  البقرة       )     (  '  &  %  $   #  "  !

  +(  

٤٩٨   ٦  

>  =      <  ?  @  E  D     C  B  A  (  البقرة
   F(  

٤٧٨   ٨  

Z YX W V U T S ] \ [  (  البقرة

_ ̂(  

٤٨٥   ١٠  

h g f e d c b a j i  (  البقرة

k(  

٦٧   ١١  

  ٦٨   ١١  )g f e d c b a   (  البقرة
j i h g f e d c b a  (  البقرة

k(  

١٢٥   ١١  

j i h g f e d c b a  (  البقرة

 k(  

٢٤١   ١١  

j i h g f e d c b a  (  البقرة

 k(  

٥٢٠   ١١  

  ٥٦٨   ١٢  )s    r  q  p  o    n  m  (  البقرة
  ٥٧٠   ١٢  )s    r  q  p  o    n  m  (  البقرة
́ µ (  البقرة  ³ ² (  ٣١٢   ١٤  
́ µ (  البقرة  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ «١٦٥   ١٤  



 فهرس اآليات الكرمية   
٧٤١  

  الصفحة  رقمها  اآلية  السورة
¼ » º ¹ ̧  ¶(  

  ٥٧٧   ١٤  )معكم إِنا(  البقرة
! "   # $ % & ' ) (  (  البقرة

 1 0 / . - , + *(  

٥١٣   ١٧  

! "   # $ % & ' ) (  (  البقرة
 1 0 / . - , + *(  

٥٤٠   ١٧  

 : ; > = < ? @ B A  (  البقرة

 L K JI H G F E D C

M  (  

٥٦   ١٩  

Y X W V U T SR Q P O (  البقرة
 e dc b a ̀  _ ̂  ]\ [ Z

 j i h g f(  

٣٣٨   ٢٠  

  ٣٤١   ٢٠  ) Z Y X W V U T ] \ (  البقرة
  ٣٣٩   ٢٠  )SR Q P O (  البقرة
  ٣٤١   ٢٠  )SR Q P O  (  البقرة
t s r q p o n m l   (  البقرة

v u (  

٢٥٣   ٢١  

n m l  t s r q p o (  البقرة

 v u(  

٤١١   ٢١  

̧ º ¹ « ¼ ½ ¾   (  البقرة  ¶ µ ́  ³

 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿(  

٢٤٨   ٢٣  



 ةفهرس اآليات الكرمي   
٧٤٢  

  الصفحة  رقمها  اآلية  السورة
̧ º ¹ « ¼ ½ ¾  (  البقرة  ¶ µ ́  ³

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿(  

٢٣  
  
  

 ٣٧٤  

  ٣٧٨   ٢٣  )Ç ÆÅ (  البقرة
Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É   (  البقرة

 Ö Õ ÔÓ(  

٢٧٦   ٢٤  

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É  (  البقرة

 Õ ÔÓ × Ö(  

٥٦٠   ٢٤  

Ò  Ñ  Ð   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  (  البقرة

  Ö  Õ  ÔÓ(  

٤٣٨   ٢٤  

!  "  #  $  %  &  '  )   (  البقرة
  43   2  1  0  /  .  -,  +  *  )

  @   ?>  =  <  ;:  9  8  7  6  5

G  F  E  DC  B  A(  

٤٦٧   ٢٥  

  ٤٨٨   ٢٥  )5 6 7 8 9 : (  البقرة
  ٦٤٩   ٢٦  ) اهللا أراد اماذ (  البقرة
  ١٣٥  ٢٧  )فَهِي كاحلجارة أَو أَشد قَسوةً وإِنَّ من احلجارة(  البقرة
́ µ   (  البقرة ³ ² ± ° ̄  ®

¼ » º ¹ ̧  ¶(  

١٥٢   ٢٨  

  ٧٠٧   ٢٨  )تكفرون كيف(  البقرة
¾   ¿  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À   (  البقرة

  É        È(  

٤٢٩   ٢٩  



 فهرس اآليات الكرمية   
٧٤٣  

  الصفحة  رقمها  اآلية  السورة
! " # $ % & ' ) (*  (  البقرة

 3 2 1 0 / . - , +

 > = < ; : 9 87 6 5 4(  

١٧٠   ٣٠  

! " # $ % & ' )   (  البقرة

)(  

١٧٥   ٣٠  

! " # $ % & ' )   (  البقرة

) (  

١٧٧   ٣٠  

! " # $ % & ' )   (  البقرة

) (  

١٧٨   ٣٠  

! " # $ % & ' )   (  البقرة
) (  
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  ٢٩٣   ٣٤  )¡ ¢ £ (  البقرة
  ٥٤٩   ٣٨  )-  .  /  0  1  2 (  البقرة
  ٦٥٣   ٣٨  )خوف فال هداي تبع فمن هدى مين يأتينكم فإما(  البقرة
@ H G F E D C B A  (  البقرة

J I L K(  

٢٦   ٤٠  

V U T S R Q P O N  (  البقرة

` _ ̂  ] \ [ Z Y X W(  

١٤   ٤١  

  ٦١٤   ٤٤  ){ ~ (  البقرة



 فهرس اآليات الكرمية   
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  الصفحة  رقمها  اآلية  السورة
 منها يقبل وال شيئا نفس عن نفس جتزي ال يوما واتقوا(  البقرة

  )ينصرون هم وال عدل منها يؤخذ وال شفاعة

٧٢٥   ٤٨  
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2 (  
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 فهرس اآليات الكرمية   
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  الصفحة  رقمها  اآلية  السورة
y (  البقرة  x w v u t (  ٣٤٣   ٦٧  
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  ٧١١   ١٦  )فئة إىل متحيزا أو(  األنفال

  ١٧١   ٢٦  ) ! " # $ (  ألنفالا
  ٣٦٩   ٢٦  )" # $ % & '  (  األنفال
  ٥٩٥   ٤١  )مخسه هللا فأنّ شيء من غنمتم مناأ اواعلمو(  األنفال
  التوبةسورة   
  ٤٢   ٦  )̧ º ¹ « ¼ ½   (  التوبة
  ٢٩٠   ٦  )̧ º ¹ « ¼ (  التوبة
  ٤٨٦   ٢٥  ) � ¡ ¢ £ ¤ (  التوبة
ـٰذَا(  التوبة ه هِمامع دع٦٢٥   ٢٨  )ب  
  ٦٣٧   ٢٨  )جنس املشركون إمنا (  التوبة
  ٥٠٩   ٣٢  )!  "  #   (  التوبة
  ١٧١   ٤٠  )¡ ¢ £ (  التوبة
̧ ¹ (  التوبة  ¶ (  ٣١٧   ٤٧  
  ٣١١  ٦١  )يؤمن باهللا ويؤمن للْمؤمنِني(  التوبة
  ٧١٥   ٦٢  )يرضوه أن أحق ورسوله واهللا(  التوبة
  ٢٢٠   ٦٩  ) 5 6 7  (  التوبة
  ٦٥٢   ٩٢  )أجد ال قلت لتحملهم أتوك ام إذا لذينا على وال(  التوبة
  يونسسورة   
  ٣٣١   ٢  )) ( *  (  يونس



 فهرس اآليات الكرمية   
٧٥٩  

  الصفحة  رقمها  اآلية  السورة
  ٣١١  ٣  )آمن ملوسى إِالَّ ذُريةٌ افَم(  يونس
  ٦٧٥   ٢٢  )م وجرين لفلكا يف(  يونس
  ٤٣٢   ٤٦  )Z  Y  X  W  V  ]  \  [   (  يونس
̄  (  يونس  ® ¬« ª © ̈  § ¦(  ٤٥٦   ٤٩  
Â Á (  يونس  À ¿ (  ٦١٤   ٥١  
  ٣٥٥   ٥٨  )f  (  يونس
Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã   (  يونس

Í (  

١٧٨   ٦١  

  ٣١١  ٨٣  )آمن ملوسى افَم(  يونس
  هودسورة   
  ٤٠٥   ٤١  ) d c b  a (  هود
  ٤٠٦   ٤١  ) d c b  a (  هود
  ٢٩٣   ٤٣  )̧ º ¹(  هود
! " #     $ % &' )      ( * +, - .  /  (  هود

1 0  : 9 8 7 6  5 43     2(  

٤٤٤   ٤٦  

  ١٣٥  ٨٢  )وأَمطَرنا علَيها حجارةً(  هود
  ٥٠٢   ١١١  )N M     O (  هود
  يوسفسورة   
  ٧٢٦   ٤  )ساجدين يل(  يوسف
  ٣٩٦   ٦  )2 3 4 5 6 7 8 (  يوسف
  ٥٧٧   ١٥  )بِه ذَهبواْ فَلَما (  يوسف
  ٣١١  ١٧  )أَنت بِمؤمنٍ لَّنا اوم(  يوسف



 فهرس اآليات الكرمية   
٧٦٠  

  الصفحة  رقمها  اآلية  السورة
  ٣٧٤   ٢٦  )z yxw v} (  يوسف
  ٣٨١   ٢٦  )z y x w v }  (  يوسف
  ٦٧٨   ٢٦  )قد قميصه كان إنْ(  يوسف
  ٧٢٤   ٢٦  )قد قميصه كان إن(  يوسف
  ٣٧٧   ٢٧  )z y x w v }  (  يوسف
  ٦٦٦   ٢٧  )فكذبت دبر من قد قميصه كان وإن(  يوسف
  ٤١١   ٢٩  )¾  ¿   Á   À (  يوسف
  ٤١٢   ٢٩  ) ¾  ¿   Á   À (  يوسف
> (  يوسف  ; : (  ٤٧٨   ٣١  
> (  يوسف  ; : (  ٤٧٩   ٣١  
> (  يوسف  ; : (  ٤٨١   ٣١  
  ٥٧٩   ٣١  )بشرا ما هذا(  يوسف
  ٦٨١   ٣١  ) اخرج وقَالَت(  يوسف
  ٧١٤   ٣١  )بشرا هذا ما(  يوسف
  ٦٨   ٣٥  )z y x } | { ~ � ¡ ¢ £  (  يوسف
  ٧١   ٣٥  )z y x } | { ~ � ¡   (  يوسف
  ٧٣   ٣٥  )z y x } | { ~ � ¡   (  يوسف
  ٤٦٢   ٣٩  ) < ? (  يوسف
N (  يوسف  M L K J   I H (  ٤٤٣   ٨٠  
  ٢٠٦   ٩٠  )̂ _ `  (  يوسف
  ٧٥   ٩٢  )~ � ¡ ¢  (  يوسف



 فهرس اآليات الكرمية   
٧٦١  

  الصفحة  رقمها  اآلية  السورة
  إبراهيمسورة   
  ٧١١   ١٦  )جهنم ورآئه من(  إبراهيم
  ٦٨   ٤٥  )R Q P O N   (  إبراهيم
  احلجرسورة   
  ١١٨   ٢٠  )J I H G F E D C (  احلجر
  ١٩٢   ٤  ): ; > = < ? @ A(  احلجر
  ١٢٢   ٢٠  )J I H G F E D C(  احلجر
  ٦٠٩   ٨٧  )العظيم والقرآن من املثاين سبعاً آتيناك (  احلجر
  النحلسورة   
  ٦٢٥   ٢  )مرِهأمن  لْروحِٱبِ لْمۤالئكَةَٱينزلُ (  النحل
  ٣٣٦   ٣٠  )p o n  (   النحل
  ٦٤٥   ٩٨  )الرجيم الشيطان من باهللا فاستعذ القرآن قرأت فإذا(  النحل
  ٦٥٤   ٩٨  ) باهللا فاستعذ القرآن قرأت فإذا(  النحل
  اإلسراءسورة   
̀  (  اإلسراء  _ ̂  ]\ [ Z(  ٣٧١   ٣٢  
  ١٣٥  ٥٠  )قُلْ كُونواْ حجارةً(  اإلسراء
  ٩١   ٧٤  )È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (  اإلسراء
  ١٣٩  ١١٠  )ء احلسىناواْ فَلَه األمسأَيا ما تدع(  اإلسراء
  ١٤٠   ١١٠  )f e d c b a(  اإلسراء
  ٦٣٩   ١١٠  )احلسىن ءااألمس فله تدعوا ما اأي(  اإلسراء
  الكهفسورة   

  ٤٤٢   ١٤  ) « ¼ ½ ¾ ¿ (  الكهف



 فهرس اآليات الكرمية   
٧٦٢  

  الصفحة  رقمها  اآلية  السورة
  ٢٢٣   ١٨  )j ih g (  الكهف
  ٢٢٥   ١٨  )j i h g (  الكهف
  ٢٢٨   ١٨  )j i h g (  الكهف
  ٢٢٩   ١٨  )i h gj  (  الكهف
  ٢٣٩   ١٨  )j i h g (  الكهف
/ (  الكهف  . - , (  ٣١٦   ٢٨  
  ٦٢٥   ٤٩  ) k j i h g (  الكهف
G (  الكهف  F E D  N M L K J IH(  ٣٥٤   ٦٤  
  ٧١١   ٧٩  )ملك ءهمراو وكان(  الكهف
  ١٧٤   ٩٩  ); > = < ?   (  الكهف
  مرميسورة   
7 (  مرمي  6 5 (  ٤٦٧   ٤  
7 (  مرمي  6 5 (  ٤٦٨   ٤  

  ٤٩٨   ٤  )8  9  : ; >  (  رميم
  ٥٠٢   ٤  )8  9  :  ;   >   (  مرمي
  ٧١٥   ٤  )شيبا الرأس واشتعل(  مرمي
  ١٧٦   ١٦  )L K J I H G F E D C   (  مرمي
  ٦٢٥   ١٧  )نافَأَرسلْنآ إِلَيهآ روح(  مرمي
  ٤٤٣   ٢٦  )0 1 2 3 (  مرمي
  ٣٦٣   ٢٩  )X W V U T S R Q  (  مرمي
  ٥٧   ٣٨  )× Ù Ø  (  مرمي



 فهرس اآليات الكرمية   
٧٦٣  

  الصفحة  رقمها  اآلية  السورة
  ٦٣   ٣٨  )× Ù Ø   (  مرمي
  طهسورة   
̈ © ª » ¬  (  طه  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

 º ¹ ̧  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ®(  

٣٤٢   ٢٨-٢٤  

  ١٧   ٦٧  ); > = < ? (  طه
  ٣١١  ٧١  )آمنتم لَه(  طه
  ٣١٤   ٧١  ) z y x w (  طه
  ٣١٨   ٧١  ) z y x w (  طه
  ٣١٩   ٧١  ) z y x w(  طه
  ٣٢٠   ٧١  )z y x w (  طه
  ٤٣٢   ٨٢  )m  l  k  j  i   h   g  f  e (  طه
  ٤٤٣   ٩١  )U T S R Q P O N M (  طه
̧ º ¹ « (  طه  ¶ µ ́  ³ ² ±(  ٧٧   ٩٧  
  ٦٦١   ٩٧  )عاكفا عليه ظلت(  طه
Ô   (  طه       Ó   Ò(  ٥٢٢   ٩٨  
̀ d c b a   (  طه  _ ̂  ] \ [ Z Y X

 f e(  

١١٨ -
١١٩  

 ٨٩  

  األنبياءسورة   
:  ; (  األنبياء   9   8(  ٥٣٠   ٣  
:  ; (  األنبياء   9   8 (  ٥٣٥   ٣  
:  ; (  األنبياء   9   8(  ٥٣٦   ٣  
:  ; (  األنبياء   9   8(  ٥٣٨   ٣  



 فهرس اآليات الكرمية   
٧٦٤  

  الصفحة  رقمها  اآلية  السورة
  ٣١٥   ٧٧  ) Z Y ] \ [ ^ (  األنبياء
  ١٠٨  ) m      l    k   j     i  h  g  f (  األنبياء

  
 ٥٢٢  

  احلجسورة   
  ٥٨٥   ٤٦  )لصدور يف اليت القلوب تعمى ولكن(  احلج

  ٦٢٢   ٥٢  )لشيطَانُٱما يلْقي  اُهللا فَينسخ(  جاحل
  ٤٤٠   ٧٣  ) . / 0 (  احلج
  ٤٤٣   ٧٣  ) . / 0 (  احلج
  ٤٢٤   ٧٧  )i  h  g  f  e   (  احلج
  ٤٢٦   ٧٧  )i  h  g  f  e   (  احلج
  املؤمنونسورة   

n  m  l  k  j  i   h  g  f  e   (  املؤمنون

 x  w  v  u   t  s  r  q  p  o 

  ~  }  |   {  z  y
  ©  ̈   §  ¦¥   ¤  £  ¢  ¡  �

  «  ª(  

٤٣٦   ١٤-١٢  

̈  ©  ª   (  املؤمنون   §(  ٤٣٣   ١٤  
́  µ  ¶  (  املؤمنون   ³  ²  ±   °  ̄    ®  ¬

  ¹  ̧(  

٤٣٤   ١٦-١٥  

  ٥٢٥   ٤٠  )Ð   Ï    Î  Í  Ì      (  املؤمنون
  ٢٩٦   ٩١  ) ' ) ( * + , - . / 0 (  املؤمنون

  ٧٧   ١٠١  )¼ ½ ¾ ¿ Á À (  وناملؤمن



 فهرس اآليات الكرمية   
٧٦٥  

  الصفحة  رقمها  اآلية  السورة
  النورسورة   
  ٦٦١   ٣١  )أبصارهن من يغضضن للمؤمنات وقل(  النور
  ٣٣٨  ٤٠  )يراها يكَد لَم(  النور
  ٥٨   ٤٠  ) u t s r q p  (  النور
  ٣٤١   ٤٠  )u t s r q p (  النور
¡  (  النور  � ~ } | { z y x w(  ٣٤١   ٤٠  
  ٣٤٣   ٤٠  )u t s r q p (  النور
  الفرقانورة س  
  ١٣٠   ١  ) ª » ¬  (  الفرقان
  الشعراءسورة   
  ٧٧   ١١  ){ ~ �¡ ¢ £ ¤ ¥ (  الشعراء
  ٧٠١   ٢٢  )علي متنها نعمة وتلك(  الشعراء
= < ? @ E D C B A   (  الشعراء

M L K J IH G F(  

١٣٠   ٢٤-٢٣  

= < ? @ E D C B A   (  الشعراء

M L K J IH G F(  

١٣١   ٢٤-٢٣  

  ١٣٠   ١٦٥  ) E D H G F  (  الشعراء
  ١٦٥  ٢١٠  )وما تنزلَت بِه الشياطون(  الشعراء
  ١٦٥   ٢١٠  )5 6 7 8   (  الشعراء
  النملسورة   
  ٥٨٨   ١٤  )وعلوا ظلما أنفسهم واستيقنتها ا وجحدوا(  النمل
  ٦١٤   ٢٨  ) h g f (  النمل



 فهرس اآليات الكرمية   
٧٦٦  

  الصفحة  رقمها  اآلية  السورة
  ٣٦١   ٥١  )s r q p o  (  النمل
̄ ° ± ² (  النمل  ® (  ٣٢٢   ٧٢  
  ٣٩٥   ٨٧  )¾ ¿ Â Á À (  النمل
  ٧٠٥   ٨٨  )اللَّه صنع(  النمل
  القصصسورة   

  ٢٣٠   ١٥  ) 8 9 : ; > =  (  القصص
  ٢٣٠   ١٥  )- . / 0 1 2 3  (  القصص
  ٣٩٥   ١٥  ) 4 5 6 7 (  القصص
  ٤٤٧   ١٧  ) o n m   l k (  القصص
  ٦٠٦   ٤٨  )قَالَوا ساحران تظَّاهرا(  القصص
  ٢٧١   ٥٨  )° » ¬ ® ¯  (  القصص
̄ °  (  القصص  ® ¬ «(  ٢٧٤   ٥٨  
  ٧٠٧   ٥٨  )معيشتها بطرت(  القصص
  العنكبوتسورة   

  ١٣٣   ٤٣  )z y x }  (  العنكبوت
  ٦٩٢   ٦٩  )سبلنا لنهدينهم فينا جاهدوا والذين(  العنكبوت

  الرومسورة   
  ٤٠٦   ٤  )̄ °    ± ² ³́  (  الروم
  ٧٠٥   ٦  )اللَّه وعد(  الروم
  سجدةالسورة   

z      }  |     {  ~  �  ¡  ¢       £  ¤  ¥   (  السجدة

°   ̄     ®  ¬  «  ª  ©  ̈   §  ¦ (  

٤٣١   ٩- ٧  



 فهرس اآليات الكرمية   
٧٦٧  

  الصفحة  رقمها  اآلية  السورة
  ٦٨   ٢٦  )f e d c b   (  السجدة
  ٧١   ٢٦  )f e d c b (  السجدة
  األحزابسورة   

  ٢٣٩   ٣٥  )¤ ¥ ¦   (  األحزاب
  ٦٠٧   ٥٠  )أراد إن للنيب(  األحزاب
  ٦٠٧   ٥٣  )إال النيب بيوت(  األحزاب
  ٦٨٤  ٥٣   )إىل طَعامٍ غَير ناظرِين إِناه(  األحزاب
  ٧١٥   ٥٧  )ورسوله اهللا يؤذون الذين إن(  األحزاب
  سبأسورة   
  ٣٨٢   ٢٤  )N M L K J I H G F (  سبأ
4 (  سبأ  3 (  ٦١٤   ٩  
  ٢١   ٢٨  )y x w v u (  سبأ
  ٢٢   ٢٨  )y x w v u (  سبأ
  ٨٣   ٣١  )Ø × Ö Õ   (  سبأ
  ٨٥   ٣١  )Ø × Ö Õ(  سبأ
  ٤٦٢   ٣٣  ) 8 9 : (  سبأ
  ٤٦٤   ٣٣  ) 8 9 : (  سبأ
  فاطرسورة   
³ ´ (  فاطر   ² ± ° (  ٦٢٥   ١٨  
! " # $ % & ' ) (   (  فاطر

 / . - , + *(  

٨٧   ١٩  

  ٤٤٤   ٣٦  )} | { ~ (  فاطر



 فهرس اآليات الكرمية   
٧٦٨  

  الصفحة  رقمها  اآلية  السورة
  يسسورة   
f (  يس  e (  ٤٥٣   ١٩  
  ٦٧٥   ٤١  )املشحون لفلكا يف(  يس
  ٦٢٤   ٨٢  )قُول لَه كُن فَيكُونأَن ي(  يس
  الصافاتسورة   

  ٧٢٧   ٥٥  )اجلحيم ءاسو يف(  الصافات
  ٨٥   ١٤٣  )t s r q p (  الصافات
  صسورة   
  ٣١٤   ٢٤  ) z y x w } | { (  ص
 )بِالْحجابِ توارت حتى(  ص

٦٧  ٣٢  
  ٥٨   ٣٢  )f e  (  ص
  ٤٦٩   ٥٠  )i h g f e(  ص
  ٤٧١   ٥٠  )i h g f e (  ص

  الزمرسورة   
  ٤٣١   ٦  )!  "  #  $   %  &  '  )   (  الزمر
  ٥٠٧   ١٢  )+  ,  -   .  /   (  الزمر
  ٥١٢   ١٢  )+  ,  -   .  /   (  الزمر
W (  الزمر  V U T (  ٣٦١   ٣٦  
  ٦٠   ٤٧  )Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í   (  الزمر
+  ,    -  .  /  0  1  2  3  4    (  الزمر

6  5(  

٥٢٤   ٥٨  

  ٢٨٦   ٦٤  )z y x }  (  الزمر



 فهرس اآليات الكرمية   
٧٦٩  

  الصفحة  رقمها  اآلية  السورة
« ¼ ½ ¾ ¿ À  (  الزمر  º ¹ ̧

 Ç Æ ÅÄ Ã Â Á

É È(  

٢٠   ٦٧  

  غافرسورة   
  ٧٧   ١٧  )) ( *+ , - . / (  غافر
  ٦٦٥   ٩  )يومئذ السيئات تق ومن(  غافر
  ٦٥٣   ٧٠  )أعناقهم يف األغالل إذ يعلمون فسوف(  غافر
j i h g f e d c (  غافر

 l k(  

١٧٤   ٧١-٧٠  

  فُصلَتسورة   
̄ °  (  فُصلَت  ® ¬ «(  ١٩٢   ١٠  
  ٦٢٤   ١١  )ئعنياأَتينا طَ اقَالَت(  فُصلَت
  ٧٠١   ١١  )دخان وهي ءالسما إىل استوى مث(  فُصلَت
  ٧٢٦   ١١  )طآئعني أتينا(  فُصلَت
  ٣٤٣   ٤٨  )M L K J I (  فُصلَت
  الشورىسورة   

̄ ° ± ² (  الشورى       ®¶ µ ́  ³ (  ٤٥٧   ٩  
  ٣٦١   ١١  ) 1 2 3 (  الشورى
  ٥١٧   ١١  )1  2 43(  الشورى
  ٥١٦   ١١  )1  2  3  5 6  7  (  الشورى
  ٥٤٢   ١١  )1  2 43(  الشورى
  ٥٤٥   ١١  )1  2 3 (  الشورى



 فهرس اآليات الكرمية   
٧٧٠  

  الصفحة  رقمها  اآلية  السورة
  ٥٤٧   ١١  )1  432(  الشورى
  ٥٤٨   ١١  )1  2    43(  الشورى
  ٧٧   ١٥  )â á àß Þ Ý ÜÛ Ú Ù Ø (  الشورى
 كَانَ ومن حرثه في لَه نزِد اآلخرة حرثَ يرِيد كَانَ من(  الشورى

رِيدثَ يرا حينالد هتؤا نهنم(  

٣٥٩   ٢٠  

 يريد كان ومن حرثه يف له نزد اآلخرة حرث يريد كان من(  الشورى

  )منها نؤته الدنيا حرث

٦٨٨   ٢٠  

g f e d  (  الشورى  c(  ٤٥٦   ٣٧  
  ٤٥٧   ٣٩  )z y x  w   v u  (  الشورى
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ×  (  الشورى

 Ù Ø(  

٣٦١   ٥١  

  الزخرفسورة   
  ٦٩٤   ٢٧-٢٦  )فطرين الذي إال تعبدون مما برآء إنين (  الزخرف
  ٦٩٤   ٢٨  )باقية كلمة وجعلها(  الزخرف
  ١٧٦   ٣٩  )ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم يف العذاب مشتركون(  الزخرف
Z Y X W V ] \ [ (  الزخرف

 ̂(  

١٧٧   ٣٩  

  الدخانسورة   
  ١٩٢   ٥- ٤  ) 0 1 2 3 4 5 6 7 8  (  الدخان
  اجلاثيةسورة   
  ٦٩   ٣٢  )ã â á à ß   (  اجلاثية
  األحقافسورة   



 فهرس اآليات الكرمية   
٧٧١  

  الصفحة  رقمها  اآلية  السورة
أَولَم يرواْ أَنَّ اهللا الذي خلَق السماوات واألرض ولَم يعي (  األحقاف

 هِنلْقرٍبِخبِقَاد(  

٦٧٢   ٣٣  

  الفتحسورة   
  ٨٣   ٢٥  )G F E D C   (  الفتح
  قسورة   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; >  (  ق

 =(  

٣٦١   ٣٧  

  الطورسورة   
  ٢٧٤   ٤٩  )á à ß Þ Ý   (  الطور
  النجمسورة   
  ٦٣٧   ٢٣  )الظن إال يتبعون إن(  النجم
Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô  (  النجم

ä  ã â á à ß (  

٦٢٥   ٤١-٣٩  

  الرمحنسورة   
  ٦١٩   ١٣  )تكذبان ربكما ءآال فبأي(  الرمحن
  ٥٤٥   ١٤  )�   ¡  ¢  £  ¤(  الرمحن
  الواقعةسورة   
  ٦٦١   ٦٥  )تفكهون فظلتم (  الواقعة
  احلديدسورة   
  ٤٠٦   ٣  )È Ç  Æ (  احلديد
8 9 : ; > = < ? @ (  احلديد

D C B A (  

١١٣   ٢٠  

  ٥٠٦  ٢٣  ) تأْسواْ لِّكَيالَ(  احلديد



 فهرس اآليات الكرمية   
٧٧٢  

  الصفحة  رقمها  اآلية  السورة
  ٦٥٦   ٢٣  )تأسوا لكيال(  احلديد
̧    (  احلديد   ¶     µ   ́(  ٥٠٧   ٢٩  
  اادلةسورة   
  ٣١٢   ١  )! " # $ % & ' ) ( * +  (  اادلة
  ٣١٧   ١  ) ! " # $ % & (  اادلة
  ٤٧٨   ٢  ): ; > (  اادلة
  ٤٧٩   ٢  ): ; > (  اادلة
  ٥٧٩   ٢  )أُمهاتهِم هنما (  اادلة
  ٧١٤   ٢  )أمهام هن ما(  اادلة
  احلشرسورة   
  ٣١٤   ٩  )̧ º ¹ « ¼ ½  (  احلشر
  املمتحنةسورة   

  ٣٧٧   ١  ): ; > = < ?  (  املمتحنة
  ٥٢٢   ٩  )̀  b   a (  املمتحنة
  ٧٠٥   ١٠  )أنفقتم مآ واسألوا(  املمتحنة
  الصفسورة   
̧ ¹ (  الصف  ¶ µ ́  ³ ² ± (  ٣٩٣   ٥  
  ٥٠٩   ٨  )U  T   (  الصف
  اجلمعةسورة   
  ٦٥٢   ١١  )إليها انفضوا هلوا أو جتارة رأوا وإذا(  اجلمعة
  املنافقونسورة   

´ (  املنافقون  ³ (  ٦١٦   ١٠  



 فهرس اآليات الكرمية   
٧٧٣  

  الصفحة  رقمها  اآلية  السورة
  الطالقسورة   
  ٦٦٣   ١١  )ويعمل باهللا يؤمن ومن(  الطالق
  التحرميسورة   
{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥  (  التحرمي

© ̈  § ¦(  

١٨٨   ٥  

  القلمسورة   
̄ ° ±¬ (  القلم  ®(  ١٨٨   ١٠  
  ١٩٨   ٣٩  ) Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó (  القلم
  احلاقةسورة   
  ٢٥٨   ٢٧  )Â Á À  (  احلاقة
  املعارجسورة   
  ١٧٤   ١١  )% & ' ) ( *   (  املعارج
  نوحسورة   
  ٥٢٥   ٢٥  )¯    °  ±   (  نوح
  املزملسورة   
  ٤٩٦   ١٢  )o  n  m  l   (  املزمل
  املدثرسورة   
̄  (  املدثر  ® ¬(  ٢٨٦   ٦  
  القيامةسورة   
  ٦١٩   ٢٣-٢٢  ) ( *  +  , -    . /      0 (  القيامة
  ٥٨   ٢٦  ); > = <   (  القيامة
U   (  القيامة  T S R(  ٨٨   ٣١  
  اإلنسانسورة   



 فهرس اآليات الكرمية   
٧٧٤  

  الصفحة  رقمها  اآلية  السورة
̧  (  اإلنسان   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ̄   ®  ¬(  ٥٠٢   ١  
  ٣١٧   ٦  ) ! " # $ % (  اإلنسان
  ٢٣٥   ٣٥  )j i h g l k  (  اإلنسان
  النبأسورة   
  ٢٥٨   ٤٠  )p o n (  النبأ
  النازعاتسورة   

  ٣١٩   ١٨  )/ 0 1 2 3  (  النازعات
̧  º ¹   (  النازعات  ¶ µ  ́  ³ ² ± ° ̄  ®

 Æ Å Ä Ã  Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »
Ê   É È Ç (  

٤٦٩   ٤١-٣٧  

  ٤٧١   ٤١  )É È Ç Æ   (  النازعات
  عبسسورة   
  ٥٨   ١  )! "   (  عبس
  النفطاراسورة   

  ٤٢   ١  )! " #   (  االنفطار
  املطفِّفنيسورة   

f e   (  املطفِّفني  d c b a ̀(  ٦٩   ١٧  
  الربوجسورة   
 عذاب فلهم يتوبوا مل مث املؤمنات املؤمنني فتنوا الذين إنّ(  الربوج

  )احلريق عذاب وهلم جهنم

٥٩٥   ١٠  

̈ © (  الربوج  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~(  ١١٠   ١٦-١٤  
  لدالبسورة   
  ٦٣  14  )� ¡ ¢ £ ¤ ¥   (  البلد



 فهرس اآليات الكرمية   
٧٧٥  

  الصفحة  رقمها  اآلية  السورة
  الشمسسورة   

  ٧٠٠   ١  )وضحاها والشمس(  الشمس
  الليلسورة   
m l k j i  (  الليل  h g f(  ١٧١   ٢- ١  
  ٣٩٠   ١٤  )Â Á À  (  الليل
  الضحىسورة   

  ٧٠٠   ١  )والضحى(  الضحى
  ٣٣٧   ٥  )W V U T  (  الضحى
  الشرحسورة   
  ٥٠٤   ١  )  x  w  v   u (  الشرح
̈ © ª   (  الشرح  §(  ١٠١   ٥  
  العلقسورة   
  ٤٠٥   ١  )M L K  (  العلق
  ٤٠٦   ١  )O N M L K (  العلق
  ٤١٠   ١  )O N M L K  (  العلق
  ٥٦٤   ١٥  ) كال لنسفعا(  العلق
  الزلزلةسورة   
  ١٧١   ٤  )I H G   (  الزلزلة
  العادياتسورة   

  ٢١٨   ٤- ٣  ) q p o n m l k  (  العاديات
  الفيل سورة  
  ١٣٥  ٤  )ترميهِم بِحجارة من سجيلٍ(  الفيل
  املَسدسورة   



 فهرس اآليات الكرمية   
٧٧٦  

  الصفحة  رقمها  اآلية  السورة
  ١٨٤   ٤  )l k j(  املَسد
  ١٨٧   ٤  )l k j(  املَسد
  اإلخالصسورة   

  ٤٩٨   ٣  )(  *   +  , (  اإلخالص
  ٥٠٣   ٣  )(  *   +  ,  (  اإلخالص
  ٦٤٠   ٣  )أحد كفوا له يكن ومل(  اإلخالص

 
  
  
  



 فهرس احلديث   
٧٧٧  

  الحديث فهرس

  الصفحة  احلديث
  ٤٢٥، ٤٢٤، ٤٢٣   ))ابدؤوا مبا بدأ اهللا به((
 وافقه اهللا، فإن كتاب على حديث، فاعرضوه عين روي إذا((

  ))فردوه فاقبلوه، وإال
 ٦٣٧  

 -  داود بن سلَيمانَ بعد أَحد على ترتل مل بآية أُخبِرك أال((
 يفْتتح يءش بأي: قال، بلى: فقلت؟ غريي -السالم عليهما
: قال الرحيم الرمحن اهللا بسم: قلت؟ الصالة افتتحت إذا القرآن

يه يه((  

 ٦٠٨  

  ٦٢٤   ))ال إله إال اهللا: أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا((
)) ٤٥٨   ))إنّ أبا بكر رجل أسيف، مىت يقم مقامك رق  
  ٢٥٤   ))إنّ قعر جهنم لسبعني خريفا. . . ((
  ٤٩٣، ٢٥٦   ))هنم لسبعني خريفًاإنّ قعر ج((
  ٦٣٢   ))املصورون القيامة يوم عذابا الناس أشد من إنّ((
:. . إمنا مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عماال فقال((
  ))احلديث. 

 ١١٨  

  ٤١٠   ))بامسك ريب وضعت جنيب وبامسك اللهم أرفعه((
  ٣٥٥   ))برزه ولو بشوكة((
اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ طلع علينا بينما حنن عند رسول ((

  ))رجل
١٧٩  

  ١٩١   ))بني اخليل، فأتى فرس له سابقا >سابق رسول اهللا ((
  ٤٢٥   ))صلوا كما رأيتموين أصلي((
  ١٩٦   ))قاعدا وصلى وراءه رجالٌ قياما >صلى رسول اهللا ((
  ٦٢٤   ))فأقضي له بنحو ما أمسع ((



 فهرس احلديث   
٧٧٨  

  الصفحة  احلديث
  ٤٦٢   ))ينةفال جيدون أعلم من عامل املد((
  ٣٥٥   ))فلتسووا صفوفكم((
  ٣٥٥   ))فيأخذ الناس مصافهم((
 اهللا بِسمِ فعد، الكتاب فاحتة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قرأ((

 الرحمنِ، آية العالَمني رب للَّه واحلَمد منها آية الرحيم الرحمنِ
، آية نستعني وإياك نعبد إياك، آية الدينِ يومِ مالك، آية الرحيمِ

دراطَ نااهالس يمقتاطَ، آية املُسرص ينالَّذ تمعأَن هِملَيرِ عغَي 
  )) آية الضالِّني وال علَيهِم املَغضوبِ

 ٦٠٨  

  ٤٢٥   ))قل ومن عصى اهللا ورسوله فقد غوى((
الصالة من اخلصاصة حىت يقول كان خير رجال من قامتهم يف ((

  ))جمانني أو جمانون: األعراب
 ١٦٨  

  ٧١٧   ))الناس وتغمض احلق تسفه أن الكرب((
  ٧٧   )).ال أحد أغري من اهللا((
  ٤٣٥   ))ال تقولوها، وقولوا ما شاء اهللا مث شئت(( 

))وال ضرار ٧٧   ))ال ضرر  
  ٧٧   ))ال طريةَ وال عدوى((
  ٣٥٦   ))ملتأْخذُوا مصافك((
  ٣٥٦   ))لتقُوموا إىل مصافكم((
  ٨٦   ))لوال تعريين قريش ألقررت ا عينك((
  ٨٩   )). . . .لوال تعريين قريش((
  ٨٢   ))بِكُفْرٍ عهد حديثُو قَومك لَوالَ((
لوال قومك حديثو عهد بكفرٍ لنقضت الكعبة، فجعلت هلا ((

  ))بابني
 ٩١  

  ١٠٦   ))زوج لهمسكني مسكني رجلٌ ال ((



 فهرس احلديث   
٧٧٩  

  الصفحة  احلديث
  ٦٣٧   ))آمن فهو الكعبة دخل ومن آمن فهو سفيان أيب دار دخل من((
  ٤٥٨   ))من يقم ليلة القدر غفر له((
 حىت متنوا وال تؤمنوا حىت اجلنة تدخلوا ال بيده نفسي والذي((

  ))حتابوا
 ٦٦٢  

والذي نفسي بيده ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا ((
  )) حىت حتابوا

 ٦٠٦  

  ٣٥٦   ))ولْتزره ولو بشوكة((
  ٣٦٣   ))يا نيب اهللا أو نيب كان آدم؟((
  ٥٢٩   )) مالئكَةٌ فيكُم يتعاقَبونَ((
  ٥٣١   )). . يتعاقبون فيكم مالئكة((
  ٦٣٢   ))أَحدكُم رأْس قَافية على الشيطان يعقد((

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 فهرس األبيات الشعرية   
٧٨٠  

  فهرس األبيات الشعرية

  الصفحة  قائله  آخر البيت  يتأول الب
  ٦٣٢  ـ  وظباَء  من إنّ

  ٧٢٧   زهري  السواء  أرنا
  ٥٤٦   الواليب مسلم بن معبد  دواء  فال واهللا

  ٧٠  ـ  بداء  لعلك
  ٢١  ـ  إباء  غافالً
  ٢١١  ـ  العصا  أمل تر

  ٣٥٤   متمم ابن نويرة  بكى  على مثل
  ٥٤٥  ـ  حبا  تيم القلب

  ٢٥٦ ـ  عريبا  ليت
  ٢٤٢  ـ  ربه  وإمنا

تعزا  وثاب٥٤٠  ـ  و  
  ٢٤٢   جرير  الكالبا  ولو ولدت
  ٤٨٦  ـ  ذهابا  يسر املرء

  ١٠  ـ  يشعب  إمام
  ٥٨  ـ  وكليب  تعفّق

  ٥٦٣   جابر الطائي  مشوب  فإنْ أمسك
  ٤٢   امرؤ القيس  متغيب  فضل لنا

  ٦٨٩   الربمجي بئضا  لغريب  يك فمن
  ٢١   كثري عزة  حلبيب  لئن كان

  ٤٦٩   ذو الرمة  شنب  ملياء
يمائشا  مهاب٦١٦  ـ  غُر  

  ٣٣٦  ـ  جانبه  واِهللا



 فهرس األبيات الشعرية   
٧٨١  

  الصفحة  قائله  آخر البيت  يتأول الب
مة  ومذاهبه  وقائلة٥٣ ،٥٢   ذو الر  
  ١٢٩   األعشى  وقصاا  وقابلنا

  ٥٣١   الفرزدق  أقاربه  ولكن ديايفٌ
  ١٨٦   ـ  خصيب  وما غرين
  ١١   ابن شهاب  التشاعب  إذا فسروا

  ٣٦٦  ـ  ذنويب  أعاذل
  ٣٦٤ ،٣٦٣ ،٢٩٣  ـ  بِالعرا  سراة بين

  ٣٦٧ ،١١٩  ـ  عجبِ  فاليوم
  ٣٨٥   األعشى  ا أودى  تري فإما

  ٤٦٩   ـ  كاذب  ما ولدتكم
  ٦١٨   حبيب  أشيبِ  هما أظْلَما

  ٥٩   امرؤ القيس  مغلب  وإنك
  ٥٩   ـ  مذهب  وكُمتا

  ٥٥١   سواد بن قارب  قارب  وكن يل
٤٣٦   أبو دواد اإليادي  اضطرب  كهز  
  ٦٨١   ـ  تبِيت  جالًر أالَ

خبري  ت٢٣٥   رجل من الطائيني  مر  
  ٣٤٨  ـ  يهايت  هللا 

  ١١٢ ،١١٠  ـ  مشيت  من يك
  ٧١٣  ـ  فادهأمت  ولألرض

  ٣١٨  ـ  نئيج  شربن
  ٤٦١  ـ  الساجِ  النهار أَما

  ٩٧  ـ  مساهيج  جرت
  ١٦١  ـ  العوج  دار يا



 فهرس األبيات الشعرية   
٧٨٢  

  الصفحة  قائله  آخر البيت  يتأول الب
٣٨٤   اهلُذَيلّ ذؤيب أبو  طَليحا  بعيد  

٣٥٤  ـ  السرحيا  وطرت  
  ١٥٩  ـ  أفراحا  يا أيها الربع

  ٣٣٨ ،٣٤٢   ذو الرمة  يربح  إذا غري
  ٢٢٥   فيه خمتلف  الطوائح  ليبك
نم دالَ  ص احر٥٥٧ ،٥٥١ ،٥٤٩   سعد بن مالك  ب، 

٧٠٤ ،٥٥٨  
  ١٧٣   أبو ذؤيب اهلذيل  صحيح  يتك

  ١١٩   ـ  الفوادحِ  بنا أبدا
  ٤٤٩ ،٤٣٨   النابغة  دبِالصفَ  هذا الثناء
  ٢٥٥   عمر بن أيب ربيعة  أُسدا  إذا اسود

  ٥٢٢   الفرزدق  املقيدا  نظرا أعد
تا  آلَيد٦٧٢   ـ  أَفْس  
٢٣٧   جرير  غدا  فبت  

  ٧٠٧   ـ  مزاده  فزججتها
نعدا  ملَ ي٢٤٢   رؤبة  سي  

  ٤٣   الزباء  حديدا  ما للجمال 
  ٤٧٨   ـ  أَقْوادها  النذير وأَنا

  ٢١   ـ  شديد  إذا املرء
  ٣٢٧   ـ  فأعودها  فقلت

  ٥٥٥   جرير  اجلدود  فال حسبا
  ٣٨٥   أسد بين من  حدائده  فالقى
  ٤٣١   أبو نواس  جده  قل ملن
  ٧١٢   ـ  احملمد  . . .



 فهرس األبيات الشعرية   
٧٨٣  

  الصفحة  قائله  آخر البيت  يتأول الب
. . . .  ٤٥   النابغة  قاصد  
  ١١٩   ـ  الوالئد  أرحيوا

  ٦٧٩ ،٥٩٢ ،٧٢  طرفة  خملدي  أيهذا أال
  ٥٢٢   النابغة الذبياين  فَقَد  أال ليتما
أَحنوي  ودثَم٣٤٣ ،٣٣٨   أبو العالء املعري  و  
  ١٠٦  ـ  األباعد  بنونا

  ٢١  ـ  عندي  تسليت طرا
  ٧١٣   القيس امرؤ  ترقد ومل  تطاول
  ٤٧٠   طرفة  املتجرد  رحيب
يبحر  درجابغةُ  املُت٧١٥ ،٤٦٧   الن  

٤٤   النابغة  األسودي  زعم البوارح  
  ٣٦٧   حسان  رماد  ا قامعلى م
قَالَت  ٥٢٠   النابغة الذبياين  فَقَد  

  ٨٦   اجلموح  السود  قالت أمامة
  ٧١٧   ـ  بفرصاد  أترك قد

  ٣٨٥   الفرزدق  قُعدد  قَرنىب
  ٤٦٨   طرفة بن العبد  املتجرد  قطوب

  ٤٧٧  ـ  حملدود  در ال
  ٦٦٣  ـ  األعادي  لست

  ٢٧٢   أمية بن أيب الصلت  ينادي  له داعٍ
منحست  جود٣٨٥   الطائي زبيد أبو  ه  

  ٢١٥   ـ  معد  من القوم
  ٢٢٠   األشهب بن رميلة  خالد  وإنّ الذي

وال بد  ٤٣   النابغة الذبياين  قاصد  



 فهرس األبيات الشعرية   
٧٨٤  

  الصفحة  قائله  آخر البيت  يتأول الب
  ١٥٨   النابغة  األبد  مية دار يا
  ٧٢٧   حسان  امللحد  ويح يا

  ٢٤٢   يزيد بن القعقاع  نذيرا  أتيح
  ٢١  ـ  وال نصرا  بنا عاذ

  ٥٨٥  ـ  قفرا  جيجاحر
  ٢٧٨ ،٢٧٧  ـ  شرا  فيا الغالمان

  ٤٩٤  ـ  أطريا  ال تتركين
  ١٣٥   األعشى  قِصاره  ال ناقصي

  ٥٤٤  ـ  الصرار  أبدا
  ٤٤٩  ـ  منظر  أيادي

  ٣٩٨   أبو عطاء السندي  السمر  ذكرتك
  ٢٧٤ ،٢٧١   ـ  والسمر  عالم
  ٢٨٨   تأبط شرا  تصفر  فأُبت

  ٢٦٠ ،١٧٨   الفرزدق  بشر  فأصبحوا
  ٣٨٨   ـ  عامر يا  قامت
  ٥٤٥   األخطل  الزجر  قليل

لعمرك  رتيس٧١٤ ،٤٨٠   الفرزدق  وال م  
  ٦٨٩  ـ  عمر وال  كان ما

  ٢٧٣  ـ  القدور  نغايل
  ١٨٥   األخطل  ذكر  نفسي

  ٣٩٥   أبو صخر اهلذيل  القطر  وإين لتعروين
  ٢٥٠   ذو الرمة  خمُاطر  وغرباء

  ١١٩  ـ  وسعريِها  إذا أوقدوا
  ٤٨٧  ـ  والغدر  أليس



 فهرس األبيات الشعرية   
٧٨٥  

  الصفحة  قائله  آخر البيت  يتأول الب
  ٢٧٤   أبو النجم العجلي  قصورٍها  باعد

  ٣٢   أمية بن أيب الصلت  الدهارير  بالوارث
  ٤٦٣   حسان بن ثابت  جسور  تسائل

  ٢٧٤ ،٢٧١   راشد اليشكري  عمرِو  رأيتـك
  ٥٣١   العتيب  النواضر  رأين

  ٢١   النابغة الذبياين  حذارِ  رهط ابن
  ١٨٤   ك العبسيعروة الصعالي  وزور  سقوين

كحبرِ  ص٣٣٣   ـ  فَاخ  
  ٣٦٤   الفرزدق  مشكورِ  يف غرف
  ٧٨     قربي  فيا رب
  ١٨٥   حسان بن ثابت  العصافري  ال بأس

اخلرنق بنت بدر بن هفان   اجلُزرِ  ال يبعدن
  القيسية

 ١٨٤  

  ٨٥   متيم بن مقبل  عوري  لوال احلياُء
  ٥٠٣   ـ  باجلار  لوال فوارس

  ٤٦٣   ابن أيب ربيعةعمر   تفتر  من احلور
ري  وكنتئْز٣٧٠   اهلذيلّ  م  
  ٣٥١   زهري  الذعرِ  وألنت

  ٦٩  ـ  بكري  وما راعين
  ٣٣٥  ـ  من جار  يا لعنة اهللا

  ١٣٦  ـ  باُألحجر  يرميين
  ٤٠٨ ،٤٠٧   لبيد  اعتذَر  الَحولِ إلَى

يف أي  ر٥٠٤   ـ  قُد  
  ٤٦٣   عمر ابن أيب ربيعة  منهمر  وغيث



 فهرس األبيات الشعرية   
٧٨٦  

  الصفحة  قائله  آخر البيت  يتأول الب
  ٢٥٤   ـ  قفيزا  زإنّ العجو
  ١٨٠   العباس بن مرداس  الس  إذما أتيت

  ٣٠٤   رؤبة  ليسي  عددت
  ٥٨  ـ  احبس  فأين

  ٦٩٢  ـ  مناصِ  جشأت
  ٦١٣  ـ  بعض  منذر أبا

  ٣٨٩  ـ  العرض  وممن
  ١١٣  ـ  غائظه  يداك

  ٣٦٤   رجل من طيئ  يافعا  صدقت
  ٣٢٨   متمم بن نويرة  أجدعا  لعلك يوما

  ٢٥٥   اجالعج  رواجعا  يا ليت
  ٢٥٧   العجاج  رواجعا  ياليت
  ٤٩  ـ  شفيعها  . . .

  ٢٩٣  ـ  أصنع  إذا مت
  ٢١٩  ـ  وأمانع  أمل ترين
فْسوالن  عقْن٥٨١  ـ  ت  
  ٣٨٥   معروف بن الكُميت  يافع  ومازِلت

  ١١٢  ـ  هاجع  ينام
  ١٧٩  ـ  راعي  بينا حنن

  ٢٥٩ ،٢٥٥   أبو خنيلة  تشوفَا  كأنّ 
  ١١٩   ني الدارميمسك  نفانف  تعلق
سلَلُب  فُوف٥٩٢  ـ  الش  

بِ لَنخاحلَلَ  ي٤٤٩ ،٤٣٨  ـ  قَه  
كُنفَلْت  وق٣٥٦  ـ  العي  



 فهرس األبيات الشعرية   
٧٨٧  

  الصفحة  قائله  آخر البيت  يتأول الب
قي  إِذْ قَالَت٦٢٣   النجم وأب  الْح  

  ٦٤٧   صخر وأب  طريق  أريد
  ٢٧٤   القطامي  املستقي  تويل

  ٨٧  ـ  بباقِ  فما الدنيا
  ١١٩  ـ  احملرقِ  هالّ سألت

نحري  اوقترتسِ ؤامر  و٥٤٠   القَي  
  ٧٢٩   ـ  مالكا  . . .
  ٣٢   محيد األرقط  األراكا  أتتك
  ٣٢٧   رؤبة بن العجاج  عساكا  تقول

  ٦٠٧   مرداس بن العباس  هداكا  خامت يا
  ٥٤٦   رؤبة  مثلكا  يا عاذيل

  ٦٠٦  ـ  الذكي  أبيت أسري
  ٥٣٧  ـ  مالك  جتاوزت

  ٦٤٧  ـ  لك  لبيك
  ٢٢٠   األخطل  األغالال  أبين كليب
  ٢٣٧  ـ  والفعال  إذا كنت

  ٦١٣  ـ  خلال  األمور إنّ
  ١٣٣   جرير  عياال  تنصفه

  ٦٣٨   ـ  ثاقال  حسبت
  ٢٣٥   زهري بن مسعود الضيب  يا ال: قال  فخري حنن

 ،٣٨٩ ،٣٨٨ ،٣٨٧ ،٣٨٦  األعشى  إِبقَالَها  مزنة فال
٣٨٣ ،٣٩١ ،٣٨٥  

فْدت ٣٥٦ ،٣٥٣  ـ  تباال  حممد  
  ٢٧١  ـ  الصهيال  يولقد أغتد



 فهرس األبيات الشعرية   
٧٨٨  

  الصفحة  قائله  آخر البيت  يتأول الب
  ١٩٢   رجل من طي  األمال  يا صاحِ
  ٢٥٨   ـ  أوال  يا ليتها
  ٢٣٧   امرؤ القيس  كاهال  ياهلف
  ٨٢ ،٩٠   املعري  لساال  يذيب

  ٦٨٩  ـ  هنائلُ  جوده أىب
  ٥٩٣ ،٥٤٠ ،٧٢٣  ـ  والفتل  أتنتهون

  ٣٨٥   الغنوي طُفَيلٌ  مكحولُ  هي إذ
عمس٤٣٦  ـ  مشاهلا  إذا م  

  ٦٣١ ،٥٩٠  ـ  معولُ  أليس
  ٣٦٤   أم عقيل بن أيب طالب  بليلُ  أنت
  ٦٣١ ،٥٨٩  ـ  وجهول  سلي
  ٥٩١  ـ  سبيل  هو فإن
  ٣٩١  ـ  مكحول  أَحوى يفهِ

  ٧٠٦  ـ  يزيلُ  خط كما
  ١٩٣  ـ  طللُ  لعزة
  ١٩١   كثري  خلَلُ  ملية

  ٤٩٣  ـ  األولُ  ليت الشباب
  ٢٥ ،٢١  ـ  سبيلُ  مشغوفةً

  ٥٩   عشىاأل  زواهلا  هذا النهار
  ٥٣١   أمية ابن أيب الصلت  يعذل  يلومونين

  ٥٨١   ـ  فَتجملِ  . . .
  ٦١٧   احلَمدانِي  تعالي  . . . .

  ٢٤   الفرزدق  كعقال  أبنو كليب
٥٣ ،٥٢   بشر بن أيب حازم  املزايل  إذا فاقد  



 فهرس األبيات الشعرية   
٧٨٩  

  الصفحة  قائله  آخر البيت  يتأول الب
  ٥٧٠   ـ  أمثايل  أال اصطبار
  ٤٧٧ ،٨٦   أبو ذؤيب اهلذيل  شغلي  أال زعمت

  ٦٣٥  ـ  ملرسلِا  أو ذو
  ١٧٩  ـ  مجله  بينما
  ٦٦٩،٦٠٤ ،٣٨٨   احلطيئة  عيايل  ثالثة
  ٣٦٦   ـ  مبشغول  عدو

  ٥٠٣   ذو الرمة  تؤهلِ  فأضحت
مولِ  فَالْياغ٦٧٧ ،٦٠٢   القيس ؤامر  و  

٢١   طليحة بن خويلد  حبال  فإن تك  
  ٦٠٦   أبو طالب  باهل  فإن يك

  ١٤   طليحة بن خويلد  حبالِ  يك فَإِنْ
فإن يك رهط 

  ابن
  ٢٥   ـ  حبال

٣٩٧   امرؤ القيس  املتفضلِ  فجئت  
دعبت٣٥٦   ـ  وال أبايل  ل  

  ٤٤٨   األعشى  اجلبال  لن تزالوا
  ٥٤٤   مجيل بثينة  رسائلي  لو كان
  ٢٣٩ ،٢١٤   الفرزدق  واجلدل  ما أنت
  ٧٢٧  ـ  بالباطل  وخالد

  ٣٦٤  ـ  املختال  ولبست
  ٥٢٢   القيس ؤامر  أمثايل  ولكنما
  ٨٢  ـ  احتمايل  ولَوالَ

  ٨٧  ـ  بالِ  وما الدنيا
  ٦٨٩  ـ  غافلِ  ويلحينين



 فهرس األبيات الشعرية   
٧٩٠  

  الصفحة  قائله  آخر البيت  يتأول الب
  ٧٠٢  ـ  مرجلي  دخلت ويوم

  ٣٦٧  ـ  فخلْ  فإن كنت
  ٥٤٢ ،٥٤٠   رؤبة  مأْكُولْ  فَصيروا
  ٣٣٣ ،٣٣٥   حسان ابن ثابت  ومعدما  ألست
  ٣٣٦   حسان ابن ثابت  مصرما  ألست

  ٤٩٩  ـ  ال أَلَما  إنْ تغفرِ
  ٤٧٠  ـ  يا اللهما  إين إذا
  ٩٣   الراعي  لماما  فَرِيشي

  ٧٢٢ ،٦١٩   ـ  نعما  نظرت وإذا
  ٩٩   الراعي  ملاما  وريشي

  ٥٢٢   كراع ابن  حامل  حتلل
  ٦١٢   ـ  محامها  تراك
  ٥٣١   عبيد اهللا بن قيس الرقيات  ومحيم  توىل

  ٤٧  ـ  يدوم  صددت
  ٤٥٤  ـ  احلسام  فطلقها

  ٦٨٩ ،٦٥٦ ،٢٥٣  ـ  ميشرِ  اِهللا لَعلَّ
  ٣٨٦ ،٣٨٤  جرير  وشام  لقد ولد

  ١٣٩   طرفة بن العبد  قدمه  للفىت
  ٣٨٥   الفرزدق  دعائمه  وكُنا
  ٧٢   لبيد  سهامها  ولقد

  ٢٧٢   النابغة الذبياين  سنام  ونأخذ
  ١١٠   محيد بن ثور  نائم  ينام

  ٣٧٨   الفرزدق  خازم  أتغضب
  ٥٠٣   إبراهيم بن هرمة  وإن مل  احفظ



 فهرس األبيات الشعرية   
٧٩١  

  الصفحة  قائله  آخر البيت  يتأول الب
  ٥٤٤   العجاج  جم  يضب

  ٣٠٧   ـ  بإجلامِ  دي
  ١٣١   العجاج  العالَمِ  فخندف
  ٧١٧ ،٣٦٢ ،٣٦٢ ،٢٩٣   الفرزدق  كرامِ  فكيف

٣٦٤   الفرزدق  واإلسالمِ  يف حومة  
  ١٩٦   عنترة  األسحم  فيها اثنتان
  ١٥٩   النابغة الذبياين  ألقوام  قالت بنو
  ٥٤٤   النابغة الذبياين  كاألدم  ال يربمون

  ١٩٢   قطري بن الفجاءة  حلمام  كننال ير
  ١٩٣  ـ  مستدمي  لعزة

  ٧١٣  ـ  العأمل  وخندف
  ٦١٠   الرقاع بن عدي  بنائم  وسنان
  ٦٩٧  ـ  السقيم  وكم

  ١٢٨  ـ  واللهازم  وكنت
  ٩٧   قطري بن الفجاءة  وأمامي  ولقد أراين

  ٦٨٧   عنترة  حترم مل  شاة يا
  ٤٨١   الفرزدق  بدائم  يقول
  ٦٨٤   ـ  السلم  كأن

  ٤٦٣   األعشى  حرم  مهادي
  ٣١٣  ـ  والعيونا  إذا ما الغانيات

  ٣٣٧  ـ  النا  إذن لقام
  ٥٧٢ ،٥٧٠   عمرو بن كلثوم  اجلاهلينا  أال ال جيهلن

  ٥٥٥   ـ  جريانا  أنكرا
  ٣٩٧ الشارق بن  عبد  احننينا  فآبوا



 فهرس األبيات الشعرية   
٧٩٢  

  الصفحة  قائله  آخر البيت  يتأول الب
  العزى اجلهين عبد

قُمت٣٥٦  ـ  املسلمينا  ل  
  ١٩٢  ـ  مشحونا  جنّيت

  ٥٥١  ـ  حصينا  نصرتك
  ٤٤٥   أبو طالب  دفينا  واهللا لن

  ٥٤٢   ااشعي  يؤثفني  وصاليات
  ٢٥٦  ـ  إنه  ويقلن 

ر أَلَما  تهون٢٤٨  ـ  د  
  ٢٤٩   احلنفي  دونها  أمل تريا
  ٥٩٥  ـ  يكونُ  فواهللا
  ٦٨٤  ـ  وقَحطَانُ  قَومي
  ٣٩٥   الفند الزماين  مآلنُ  وطعنٍ
  ٦٥٠  ـ  األماين  أجل

  ٦٢٩ ،٥٩٩  ـ  األماين  ملرءأجل ا
  ٦٦٠  ـ  لقضاين  حتن

  ١٤١  ـ  تكُنِ  جاز لك
  ١٤١  ـ  األزمان  حيثما
  ٢٧٩ ،٢٧٧  ـ  بالود عين  فديتك

كلأج ني  من٢٧٦  ـ  ع  
  ٢٥١   ابن قيس الرقيات  دون  نسبتها ما وإذا

  ١٨٥   ـ  بيان  وقد كنا
  ٣٢٨   عمران بن حطان  عساين  ويل نفس

  ٦١٠   ـ  وإنْ  قالت
  ١١٨   العباس بن مرداس  سواها  أكر



 فهرس األبيات الشعرية   
٧٩٣  

  الصفحة  قائله  آخر البيت  يتأول الب
  ٤٨١   املتنخل اهلذيل  قواه  لعمرك

  ٥٥٤   املتنيب  باقيا  إذا اجلود
٥٥١ ،٥٤٩   ـ  واقيا  تعز  

  ٤٢٤   سحيم الرياحي  ناهيا  عمرية
  ٥٩   سوار بن املضرب  راضيا  فإنْ كان
لَّتحا  وياخرت٥٥٥ ،٥٤٩   النابغة اجلعدي  م  
الهيثم  ٥٥٢  ـ  للمطي  
  ٦٤٣  ـ  لتركي  مرت
  ١٠٦   حسان  وافيها  قبيلة

١٦١   ـ  صياصيه  يا بشر  
  ٨٢  ـ  . . .  بنوها فَلَوالَ

  ٦١٢  ـ  . . .   وبالطويل
  ٧١٣  ـ  . . .  نعام وىل

  
  
  

  

  

  

  
  



 فهرس األعالم   
٧٩٤  

  األعالمفهرس 
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، ٤٨، ٤٧، ٤٤، ٣٤، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٤، ١٨، ١٥    األخفش
١٤٦، ١٤٤، ١٤٣، ١٣٩، ١٢٦، ١١٧، ١١٦، ١١٥، ١١٢، ٩٠، ٦٧ ،

٢١٩، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٦، ٢١٢، ١٧٥، ١٧٣، ١٧٢، ١٦٦، ١٥٩، ١٤٧ ،
٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٣، ٢٤١، ٢٣٨، ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٢٤، ٢٢١ ،
٣٦٠، ٣٥٣، ٣٥٠، ٣٣٨، ٣٠٠، ٢٨٤، ٢٧٣، ٢٦٣، ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٨ ،
٤٣٥، ٤٣٣، ٤٢٩، ٤٠٧، ٣٩٤، ٣٩٣، ٣٩٢، ٣٩١، ٣٨٦، ٣٨٤، ٣٦٦ ،
٥٢١، ٥١٨، ٥١٧، ٥١٥، ٥١٤، ٤٨٩، ٤٨٨، ٤٨٧، ٤٨٥، ٤٥٨، ٤٤٢ ،
٥٦٢، ٥٥٨، ٥٥٦، ٥٥٥، ٥٥٠، ٥٤٧، ٥٤١، ٥٣٧، ٥٣٢، ٥٣١، ٥٢٣ ،
٦٨٧، ٦٧٢، ٦٦٠، ٦٤٠، ٦٣٨، ٦٣٣، ٦٢٨، ٥٩٤، ٥٩٣، ٥٨٧، ٥٨٣ ،
٧٢٨، ٧٢٣، ٧٠٦، ٧٠٤، ٧٠١، ٦٩٤  
  ١٥٢    األزهري
  ٤٤٨، ٤٤٢، ٤١٣، ١٨٣، ١٤٧، ١٠٤، ٧٦، ٥٧، ٥١    األمشوين

  ٧٠٤، ٥٨٤، ٣١٨، ٣١٣، ٢٥٩، ١٧٩، ١٦٨، ١٦٦  األصمعي
  ٥٤٤، ٤٦٢، ٤٤٨، ٣٨٨، ٣٨٥، ١٣٥، ١٢٩، ٥٩    األعشى
  ٣٥١، ١٦٠، ١١٧، ٤٨، ٤٤، ٤٣، ٤١    األعلم

  ٦١١، ١١٥، ١١٤    األعمش
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  ١٦٨، ١٣٢    األلوسي
  ٧١٣، ٦٧٧، ٥٢٢، ٣٩٧، ٢٣٧، ٥٩، ٤٨، ٤٣، ٤٢  امرؤ القيس

  ٥٣١، ٢٧٢، ٣٢  أمية بن أيب الصلت
، ٨٣، ٨٢، ٨٠، ٤٥، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٧، ٢٣، ١٩، ١٧، ١٦    األنباري
٢٧٩، ٢٧٣، ٢٧٠، ٢٥٣، ٢٠٨، ٢٠٥، ٢٠٣، ١٥٨، ١٤٤، ١٢٦، ٨٤ ،

٤١٤، ٤١٣، ٣٢٧، ٣٢٦، ٣٢٥، ٣٢٤، ٣٠٢، ٣٠١، ٢٩٥، ٢٨٥، ٢٨٠ ،
٦٣٥، ٦٢٨، ٦٢٧، ٥٦٥، ٥٠٨، ٥٠٠، ٤٧٧، ٤٧٦، ٤٧٤، ٤٦٧، ٤٢٩ ،
٧٢١، ٦٥٢، ٦٤٤، ٦٤١، ٦٣٦  

  ٦٢٨، ٣٢٤، ٣١٢، ٨٣  األنباريابن 
  ١٤٧، ٧٦  األندلسي

  ٧٠٣، ١٠٣  الباذشابن 
  ٤٤٢، ٧٨، ٤٥    الباقويل

  ٥٣٢، ٣٤٠، ٢٦٢، ٩٥، ٩٤  الربكات األنباري أبو
  ٢٩٤، ٢٥، ١٥  برهانابن 
  ١٧٩، ١٧٨، ١٥٧، ١٢٦    بريابن 

  ٥٣  بشر بن أيب حازم
، ٤٣٢، ٣٨٩، ٢١٥، ١٩٧، ١٦٠، ٦٣، ٦١، ٥٨، ٤٩، ٤٤    البغدادي
٥٤٦، ٤٣٥، ٤٣٣  

، ٣٣٠، ٣٠٣، ٢٩٢، ١٧٦، ١٣٩، ٨٨، ٨٣، ٦٧، ٥٤، ٣٥  البقاء  العكربي أبو
٥٨٨، ٥٨٥، ٥٧١، ٥١٣، ٤٥٦، ٤٤٥، ٤٣٤، ٤١٨، ٤١٣، ٣٧٦، ٣٧٥ ،
٦٥٧، ٦٤٩، ٦٤٧، ٦٣٤، ٦٢٨، ٦١٣، ٦٠١، ٥٩٤، ٥٩٣، ٥٩٢، ٥٩١ ،
٧٢٧، ٧٢٦، ٧٢٥، ٧٢٤، ٧٢٣، ٧٢٢، ٧١١، ٦٨٠، ٦٧٨، ٦٦٦، ٦٦٤ ،
٧٣٠، ٧٢٩، ٧٢٨  

  ٦٦٢، ٣٦٤، ٣٦٣، ٢٩٣    بكر أبو
  ٦١٨    متام أبو
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  ٨٥  متيم بن مقبل
، ٢٩١، ٢٨٩، ٢٨٦، ٢٨٥، ١٨٤، ١٠١، ٦٨، ٤٨، ٤٢، ٢٢    ثعلب

٦٩٠، ٦٨٦، ٦٨٣، ٥٦٢، ٥٢٥، ٤٢٧، ٤٢٠، ٤١٩، ٣٤٠، ٣٢٨، ٣٢٥ ،
٦٩٢، ٦٩١  

  ٥٦٣  جابر الطائي
  ٤١٥، ٤١٣    اجلامي

  ٣٢٥، ٢٩٤، ٣٦    اجلرجاين
، ٥٧٩، ٤٨٠، ٣٦٦، ٣١٣، ١٥٣، ١٤٨، ١٤٤، ١٢٣، ١١٦    اجلرمي

٦٣٨، ٦٢٩  
  ٥٥٥، ٣٨٦، ٣٨٤، ٢٤٦، ٢٤٢، ٢٣٧، ١٣٣، ٩٧، ٩٣    جرير

  ٥٤١، ٥٢٥، ٤٩٨، ٣٠٧، ١٢١، ١٠٤، ٨٠، ٧٩، ٧٦    اجلزويل
  ٤٢١، ٤١٩  جعفر الدينوري أبو

  ١٣٠  جعفر الصادق
  ١٠  مجال الدين البساطي املالكي

، ٩٧، ٩٤، ٨٨، ٤٧، ٤٥، ٣٤، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ١٦، ١٥  جينابن 
١٧٦، ١٧٣ ،١٦٧، ١٥٢، ١٤٨، ١٤٤، ١٢٥، ١٢١، ١١٥، ١٠٧، ١٠٤ ،
٣٢٥، ٣٢٣، ٣١٩، ٣١٦، ٣١٣، ٢٩٤، ٢٥١، ٢٤٦، ١٩٤، ١٧٩، ١٧٨ ،
٤٦٨، ٤٥٨، ٤١٦، ٤١١، ٤٠٨، ٣٨٧، ٣٦٩، ٣٦٧، ٣٦٢، ٣٦٠، ٣٤٠ ،
٥٤٣، ٥٤١، ٥١٩، ٥١٨، ٥١٦، ٥١٤، ٥٠٧، ٥٠٤، ٥٠٣، ٤٧٥، ٤٧٤ ،
٧٢٠، ٦٤٤، ٦٤٢، ٦٢٢، ٥٧١، ٥٦٠، ٥٥٥، ٥٥٠، ٥٤٨  
  ٣٨٤، ٣٦٨، ٣٤٧، ١٣٨، ١٣٦    اجلوهري

، ٥٦، ٣٥، ٣٠، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ١٨، ١٧، ١٥، ١٤  احلاج ابن
١٢١، ١١٦، ١١٥، ٨٥، ٨٠، ٧٩، ٧٦، ٧٥، ٧٠، ٦٩، ٦٥، ٦١، ٥٧ ،

١٤٧، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٢، ١٤١، ١٤٠، ١٢٨، ١٢٦، ١٢٥، ١٢٣، ١٢٢ ،
١٩٠، ١٨٨، ١٨٦، ١٨٤، ١٨٣، ١٧٩، ١٧٥، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٥، ١٤٩ ،
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٢٢١، ٢١٣، ٢٠٩، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٢، ٢٠١، ١٩٧، ١٩٤، ١٩٣، ١٩١ ،
٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٠، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٤ ،
٢٨٥، ٢٨٤، ٢٨٠، ٢٧٦، ٢٧١، ٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦٥، ٢٦٤، ٢٦٣ ،
٣٥٠، ٣٤٩، ٣٤٨، ٣٤٧، ٣٣٨، ٣٢٥، ٣٢٤، ٣٠١، ٣٠٠، ٢٩٠، ٢٨٧ ،
٣٧٧، ٣٧٦، ٣٧٥، ٣٧٤، ٣٧٢، ٣٦٩، ٣٦٨، ٣٦٦، ٣٦٤، ٣٥٩، ٣٥٣ ،
٤٣١، ٤١٦، ٤١٥، ٤١٤، ٤١٣، ٤١٢، ٤١١، ٣٩٠، ٣٨٨، ٣٨٠، ٣٧٨ ،
٤٨٦، ٤٨٥، ٤٨٣، ٤٨١، ٤٨٠، ٤٦٧، ٤٦٤، ٤٦٢، ٤٥٢، ٤٤١، ٤٣٤ ،
٥٤٣، ٥٤٢، ٥٤١، ٥٣٤، ٥٣٣، ٥٢٦، ٥٢١، ٥٠١، ٤٩٩، ٤٨٨، ٤٨٧ ،
٥٦١، ٥٥٦، ٥٥٥، ٥٥٣، ٥٥٢، ٥٥١، ٥٥٠، ٥٤٨، ٥٤٦، ٥٤٥، ٥٤٤ ،
٥٧١، ٥٦٩، ٥٦٨، ٥٦٥، ٥٦٣  

، ٣٥، ٣٠، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ١٨، ١٧، ١٥، ١٤  احلاجبابن 
١٢١، ١١٦، ١١٥، ٨٥، ٨٠، ٧٩، ٧٦، ٧٥، ٧٠، ٦٩، ٦٥، ٦١، ٥٧، ٥٦ ،

١٤٧، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٢، ١٤١، ١٤٠، ١٢٨، ١٢٦، ١٢٥، ١٢٣، ١٢٢ ،
١٨٨، ١٨٦، ١٨٤، ١٨٣، ١٧٩، ١٧٥، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٥، ١٤٩، ١٤٨ ،
٢١٣، ٢٠٩، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠٢، ٢٠١، ١٩٧، ١٩٤، ١٩٣، ١٩١، ١٩٠ ،
٢٥٩، ٢٥٨، ٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٠، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢١ ،
٢٨٠، ٢٧٦، ٢٧١، ٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦٥، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٦٢، ٢٦٠ ،
٣٤٩، ٣٤٨، ٣٤٧، ٣٣٨، ٣٢٥، ٣٢٤، ٣٠٠، ٢٩٠، ٢٨٧، ٢٨٥، ٢٨٤ ،
٣٧٦، ٣٧٥، ٣٧٤، ٣٧٢، ٣٦٩، ٣٦٨، ٣٦٦، ٣٦٤، ٣٥٩، ٣٥٣، ٣٥٠ ،
٤١٦، ٤١٥، ٤١٤، ٤١٣ ،٤١٢، ٤١١، ٣٩٠، ٣٨٨، ٣٨٠، ٣٧٨، ٣٧٧ ،
٤٨٥، ٤٨٣، ٤٨١، ٤٨٠، ٤٦٧، ٤٦٤، ٤٦٢، ٤٥٢، ٤٤١، ٤٣٤، ٤٣١ ،
٥٤٣، ٥٤٢، ٥٤١، ٥٣٤، ٥٣٣، ٥٢٦، ٥٢١، ٥٠١، ٤٩٩، ٤٨٧، ٤٨٦ ،
٥٦١، ٥٥٦، ٥٥٥، ٥٥٣، ٥٥٢، ٥٥١، ٥٥٠، ٥٤٨، ٥٤٦، ٥٤٥، ٥٤٤ ،
٥٧١، ٥٦٩، ٥٦٨، ٥٦٥، ٥٦٣  

، ٤٦٣، ٤٠٨، ٣٦٧، ٣٣٦، ٣٣٥، ٣٣٣، ٢٥١، ١٨٥، ١٠٦    حسان
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٧٢٧  
  ١٩٨  احلسن بن أيب احلسن

  ٦٣٠    حفص
، ٦٣٠، ٦٢٩، ٦١١، ٦٠٢، ٢٢٥، ١٢٤، ١٢١، ١١٥، ١١٤    محزة

٦٦٥، ٦٦٠، ٦٥٩، ٦٣٣  
  ١٢ احلنبليابن 
، ٥٣، ٥١، ٤٥، ٤٢، ٤٠، ٣٧، ٣٤، ٣٣، ٢٩، ٢٧، ١٢،   ٧  حيان أبو

١١٦، ١١٢، ١٠٨، ١٠٥، ١٠٤، ٩١، ٨٥، ٨٤، ٨١، ٧٨، ٦٥، ٦٣، ٥٧ ،
١٦٧، ١٦٠، ١٥٩، ١٥٤، ١٥٠، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٥، ١٤٤، ١٢٦، ١٢١ ،
٢١٩، ٢٠٩، ٢٠٥، ٢٠٤، ٢٠٢، ٢٠٠، ١٩٥، ١٨٦، ١٨٣، ١٨١، ١٧٩ ،
٣٠٤، ٢٩٩، ٢٩٨، ٢٩٧، ٢٩٥، ٢٨٤، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٥٣، ٢٤٦، ٢٣١ ،
٣٧٠، ٣٦٨، ٣٥٠، ٣٤٧، ٣٣١، ٣٢٥، ٣٢٠، ٣١٨، ٣١٤، ٣١٣، ٣١٢ ،
٤٤٥، ٤٤٠، ٤٣٩، ٤٢١، ٤٢٠، ٤١٣، ٤٠٧، ٣٩٤، ٣٨٠، ٣٧٧، ٣٧٥ ،
٤٦٨، ٤٦٤، ٤٦٣، ٤٦٢، ٤٥٨، ٤٥٦، ٤٥٤، ٤٥٣، ٤٤٨، ٤٤٧، ٤٤٦ ،
٥٥٥، ٥٥٠، ٥٤٧، ٥٣٧، ٥٣٢، ٥٢٥، ٥٢٣، ٥١٣، ٥٠٥، ٤٩٩، ٤٧٤ ،
٦٩٦، ٦٩٥، ٦٩٤، ٦٩٣، ٦٣١، ٦٠٠، ٥٨٥، ٥٧٣، ٥٧١، ٥٥٩، ٥٥٧ ،
٧٣٣، ٧٢١، ٧١٨، ٧١٧، ٧١٢، ٧٠٩، ٧٠٠، ٦٩٩، ٦٩٨، ٦٩٧  

  ٤٤١، ٣٦١، ٢٧٠، ٢٦٢، ١٨٣، ١٦٢، ٧٩  احليدرة اليمين
  ٥١٣، ٤١٩، ٤٠٧، ٩٦، ٢٣، ١٤  خالد األزهري

  ٤٤١، ٣٦٨، ٢٩٥، ٢٨٤، ١٩٤  اخلبازابن 
، ٢٤٦، ٢٣١، ٢٢٤، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٧، ١٢٨، ١٢٦، ٣٥  خروفابن 

٦٣٢، ٤٨٩، ٤٧١، ٣٧٣، ٣٧١، ٣٦٦، ٢٨٤  
  ٤٤٢، ٤١٣    اخلضري

  ٤٩  خلفابن 
 ،١١٠، ١٠٩، ٩٩، ٩٨، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٣٨، ٢٨، ٢٦    اخلليل
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٢٨١، ٢٧٨، ٢٣٣، ٢٣٢، ١٩٤، ١٨٣، ١٦٨، ١٥٥، ١٥٤، ١٣٠، ١٢٠ ،
٤٥١، ٤٤٦، ٤٤٥، ٤٤١، ٤٣٨، ٣٦٣، ٣٦٢، ٣٥٩، ٣٤٧، ٣٤٦، ٣٠٠ ،
٥٢٤، ٥٠٨، ٥٠٣، ٤٩٩، ٤٩٨، ٤٧٦، ٤٧٥، ٤٧٤، ٤٥٧، ٤٥٦، ٤٥٢ ،
٥٧٢، ٥٧١، ٥٦٩، ٥٦٧، ٥٦٦، ٥٦٥، ٥٦٣، ٥٦٢، ٥٦٠، ٥٣٠، ٥٢٦ ،
٧٣٣، ٦٦٤، ٦٤٥، ٦٤٣، ٦٤١  

  ٥٣١، ١٩٦    داود أبو
  ٦٣١، ٥٨٩، ٣١  درستويهابن 

  ٥٧٣، ٤٣٣، ٢٢٠، ١٧٥    الدماميين
  ٥٠٣، ٣٤٢، ٢٥٠، ٥٣، ٥٢    ذو الرمة

، ٥٤٢، ٥٢٣، ٣٢٧، ٣٠٤، ٢٦٠، ٢٥٦، ٢٤٢، ١٦٦، ١١٠    رؤبة
٧٠٧، ٥٤٦  

 ٣٣٩، ٢٢٤، ١٧٤، ١٣٣، ١٣١، ١١٦، ١١٥,١٠٢، ١٠١  الرازيالفخر 
،٤٠٩، ٤٠٨ ،٤٠٦، ٤٠٥، ٤٠٤، ٣٨٨، ٣٤٩، ٣٤٣، ٣٤٢، ٣٤٠، ٢٢٨ ،

٥٣٦، ٥١٦  
  ٩٩، ٩٧، ٩٣    الراعي
  ٧٠٦، ٦٣١، ٥٧٩، ٢٩٨، ١٣٣، ١٣١، ١١٧، ١١٦    الراغب
  ٤١٩    الربعي
، ١٢١، ٨٣، ٧٩، ٧٨، ٧٦، ٦٩، ٦٤، ٦٠، ٥٧، ٥٦، ٣٠، ٢٧    الرضي

١٦٠، ١٥٩، ١٥٤، ١٤٧، ١٤٤، ١٤٢، ١٤١، ١٤٠، ١٢٦، ١٢٣، ١٢٢ ،
٢٢٤، ٢٢١، ٢٠٩، ٢٠٥، ٢٠٢، ١٩٣، ١٩١، ١٨٨، ١٨٦، ١٨٣، ١٧٩ ،
٢٨١، ٢٧٩، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦٤، ٢٦٢، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٣٦، ٢٣٤، ٢٢٦ ،
٣٨١، ٣٧٦، ٣٧٥، ٣٧٢، ٣٦٩، ٣٦٨، ٣٦٤، ٣٤٨، ٣٤٧، ٣٢٥، ٣٢٤ ،
٥٠١، ٤٩٩، ٤٨٧، ٤٦٣، ٤٤١، ٤٣٤، ٤٣١، ٤٢٠، ٤١٥، ٤١٢، ٣٩٠ ،
٥٦٨، ٥٦٧، ٥٦٥، ٥٥٦، ٥٥٢، ٥٥٠، ٥٤٨، ٥٤١، ٥٢٦  

، ٤٨٦، ٣١٦، ٣١١، ٢٣٧، ٢٢٤، ١٤١، ١١٥، ٩٤، ٩٢، ٩١    الرماين
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٦٤٣، ٥٠٨  
  ١٢٥    الرياشي

  ٣٨٥  زبيد الطائي أبو
  ٤٨٤، ٢٤٦، ١١٦    الزبيدي
، ١٢٥، ١٢٠، ١١٧، ١١٥، ٩٦، ٧١، ٣٠، ٢٧، ٢٢، ١٩    الزجاج

٣٢٥، ٣٠٠، ٢٨٥، ٢٧٣، ٢٧٠، ٢٦٣، ٢٠١، ١٨١، ١٧٥، ١٤٨، ١٣١ ،
٥٣٧، ٥٣٠، ٥٢١، ٥٠٨، ٥٠٦، ٤٧١، ٤٦٨، ٤٠٥، ٣٧٩، ٣٣٩، ٣٢٦ ،
٦٧٣، ٦٥٩، ٦٤٢، ٦٠٠، ٥٨٤، ٥٧٢، ٥٧١، ٥٧٠، ٥٥٨، ٥٥٦، ٥٥٣ ،
٦٩٠، ٦٨٣، ٦٨٢، ٦٨١، ٦٨٠  
، ٥٢، ٤٨، ٤٧، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٤١، ٣٥، ٢٠، ١٩، ١٨    الزجاجي
١٢٣، ١١٦، ١١٥، ١١٢، ١٠٧، ١٠٤، ٩٠، ٨٣، ٧٩، ٧٦، ٦٤، ٥٣ ،

١٥٧، ١٥٦، ١٥٥، ١٥٣، ١٥٢، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٠، ١٣٩ ،
٢١٥، ٢١٤، ٢١٣، ٢١٢، ٢١٠، ٢٠٥، ٢٠٤، ١٩٥، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٣ ،
٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣١، ٢٢٩، ٢٢٧، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٧، ٢١٦ ،
٢٧٠، ٢٦٩، ٢٦٦، ٢٦٤، ٢٦٢، ٢٥٩، ٢٥٤، ٢٥٣، ٢٤١، ٢٣٩، ٢٣٦ ،
٣٠٣، ٣٠٢، ٣٠١، ٣٠٠، ٢٩٥، ٢٩٤، ٢٨٨، ٢٨٤، ٢٧٥، ٢٧٢، ٢٧١ ،
٣٧٠، ٣٦٦، ٣٦٥، ٣٦٣، ٣٦٠، ٣٥٥، ٣٥٣، ٣٤٦، ٣٣٩، ٣٣١، ٣١٨ ،
٤٧٩، ٤٧٤، ٤٧٢، ٤٦٩، ٤٦٨، ٤٥٢، ٤١٨، ٣٨٦، ٣٧٣، ٣٧٢ ،٣٧١ ،
٥٠٩، ٥٠٧، ٥٠٦، ٥٠٥، ٥٠١، ٥٠٠، ٤٩٩، ٤٩٨، ٤٨٩، ٤٨٧، ٤٨٥ ،
٥٦٨، ٥٦٢، ٥٤٣، ٥٤١، ٥٣٤، ٥٣٢، ٥٣٠، ٥٢٦، ٥٢٣، ٥٢١، ٥١٤ ،
٦٤٢، ٦٤١  
  ٤٧٤، ٤٤١، ٢٢٨، ٥٧  الزركشي
، ٧١، ٦٨، ٦٧، ٣٧، ٣٦، ٣٣، ٢٩، ٢٧، ٢٣، ٢٢، ٢٠، ١٩، ٧، ٥  الزخمشري

١٤٧، ١٢٥، ١٢١، ١٠٤، ١٠٢، ١٠١، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٧٦، ٧٤ ،
٢٦٣، ٢٢٢، ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٣، ٢١٢، ١٩٥، ١٩٤، ١٩٣، ١٧٩، ١٦٧ ،
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٣٢٥، ٣٢١، ٣١٨، ٣١٧، ٣١٦، ٣٠٩، ٣٠٧، ٢٩٥، ٢٨٥، ٢٦٧، ٢٦٦ ،
٤٤٥، ٤٤٤، ٤٤١، ٤٤٠، ٤٣٩، ٤١٨، ٤٠٧، ٣٤٩، ٣٤٨، ٣٤٦، ٣٤٠ ،
٥٤٣، ٥٤١، ٥٣٧، ٥٢١ ،٥١٦، ٥١٤، ٤٦٨، ٤٦٧، ٤٥٧، ٤٤٧، ٤٤٦ ،
٦١٩، ٥٩٣، ٥٨٦، ٥٧٢، ٥٧١، ٥٦٩، ٥٦٨، ٥٥٤، ٥٥١، ٥٥٠، ٥٤٨ ،
٧١٢، ٦٩٩، ٦٩٨، ٦٩٧، ٦٩٦، ٦٩٤، ٦٩٣، ٦٦٤، ٦٥٧، ٦٤٧، ٦٢٨ ،
٧٢٦، ٧٢٤، ٧٢١، ٧٢٠، ٧١٩، ٧١٨، ٧١٧، ٧١٦، ٧١٥، ٧١٤، ٧١٣ ،
٧٣٤، ٧٣٣  
  ١٢٣، ١١٦    الزيادي

  ٤٢٤  سحيم الرياحي
، ١٨٠، ١٧٤، ١٦١، ١٥٤، ١٠٧، ١٠٥، ٤٤ ،٣٥، ٣٣، ٢٩، ٢٧  السراجابن 

٣٧٣، ٣٦٨، ٣٦٦، ٣٦٥، ٣٢٧، ٣٠٧، ٣٠١، ٢٣٣، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٤ ،
٥٢١، ٤٧٥، ٤٦٢، ٤٥٩، ٤٤٨، ٤٤٧، ٤٣٩، ٣٧٩، ٣٧٧، ٣٧٦، ٣٧٥ ،
٥٨٧، ٥٢٦  

  ٥٥٩، ٥٥٨، ٥٥٧، ٥٥١  سعد بن مالك
  ١٣٢ سعديابن 
  ٤٧٧ السعود أبو

  ٣٨٤  السكيتابن 
، ٣١٦، ٢٩٩، ٢٩٧، ٢٤٩، ١٩٤، ١٦٧، ١٦٥، ٦٨، ٦٥، ٧  السمني احلليب

٤٦٩، ٤٦٨، ٤٤٦، ٤٤٥، ٤٠٠، ٣٨٧، ٣٨١، ٣٤٨، ٣٣١، ٣٢١، ٣١٩ ،
٧٣٣، ٧١٢، ٦٩٦، ٦٩٥، ٥١٨، ٤٧٦، ٤٧٤  
، ٤٢٨، ٤٢١، ٢٦٣، ٢٥٥، ٢٥٤، ١٧٨، ١٦٢، ٦٤، ٥٧، ٣٩    السهيلي

٦٤٣، ٥٦٠، ٥٣٩، ٥٣٨، ٥٣٣، ٥١٥، ٤٩٣، ٤٨٧، ٤٨٦، ٤٤٩، ٤٤٧ ،
٦٩٣، ٦٤٤  

، ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٤١، ٣٨، ٣٢، ٣٠، ٢٨، ٢٧، ٢٤ ،١٦، ١٥    سيبويه
٨٦، ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٧٩، ٧٨، ٧٣، ٧٢، ٦٨، ٦١، ٥٩، ٥٧، ٤٩، ٤٨، ٤٧ ،
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١١٠، ١٠٩، ١٠٧، ١٠٥، ١٠٣، ٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٩٠ ،
١٤١، ١٤٠، ١٣٣، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٥، ١٢٠، ١١٧، ١١٦، ١١٥، ١١١ ،
١٥٩، ١٥٤، ١٥٢، ١٥٠، ١٤٨، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢ ،
١٨٤، ١٨٢، ١٨٠، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٤، ١٧١، ١٧٠، ١٦٨، ١٦٢، ١٦٠ ،
٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٥، ١٩٤، ١٩٣، ١٩١، ١٩٠، ١٨٦، ١٨٥ ،
٢٢٩، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢١، ٢١٦، ٢١٣، ٢١٢، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٧، ٢٠٤ ،
٢٦٠، ٢٥٨، ٢٥٦، ٢٥٢، ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٣، ٢٣٢ ،
٢٨٥، ٢٨٢، ٢٨١، ٢٨٠، ٢٧٦، ٢٧٠ ،٢٦٨، ٢٦٦، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٦٢ ،
٣٢٤، ٣١٩، ٣٠٨، ٣٠٤، ٣٠٣، ٣٠٠، ٢٩٥، ٢٩٤، ٢٨٩، ٢٨٧، ٢٨٦ ،
٣٦٣، ٣٦٢، ٣٥٩، ٣٥٦، ٣٥٤، ٣٥٣، ٣٥١، ٣٥٠، ٣٢٨، ٣٢٦، ٣٢٥ ،
٤٢٧، ٤٢١، ٤٢٠، ٤١٨، ٤١٧، ٤١٣، ٤١١، ٣٨٤، ٣٧٢، ٣٦٦، ٣٦٥ ،
٤٦٥، ٤٦٤، ٤٥٧، ٤٥٥، ٤٥٤، ٤٥٢، ٤٥١، ٤٣٨، ٤٣٤، ٤٣٠، ٤٢٩ ،
٤٨٨، ٤٨٧، ٤٨٦، ٤٨٥، ٤٧٦، ٤٧٥، ٤٧٤، ٤٧٢، ٤٧١، ٤٧٠، ٤٦٩ ،
٥١٦، ٥١٠، ٥٠٦، ٥٠٢، ٥٠٠، ٤٩٩، ٤٩٨، ٤٩٤، ٤٩٢، ٤٩٠، ٤٨٩ ،
٥٣٢، ٥٣٠، ٥٢٨، ٥٢٧، ٥٢٦، ٥٢٥، ٥٢٤، ٥٢٣، ٥٢١، ٥٢٠، ٥١٨ ،
٥٥٥، ٥٥٣، ٥٥٢، ٥٥١، ٥٥٠، ٥٤٩، ٥٤٦، ٥٤٣، ٥٤٠، ٥٣٦، ٥٣٤ ،
٥٧٠، ٥٦٩، ٥٦٨، ٥٦٥، ٥٦٣، ٥٦٢، ٥٦٠، ٥٥٩، ٥٥٨، ٥٥٧، ٥٥٦ ،
٦٣٢، ٦٢٨، ٦٢٣، ٦٠٧، ٦٠٢، ٥٩٤، ٥٩٠، ٥٨٩، ٥٧٩، ٥٧٢، ٥٧١ ،
٦٧٤، ٦٧٣، ٦٧٢، ٦٦٤، ٦٥٩، ٦٤٥، ٦٤٣، ٦٤٢، ٦٤١، ٦٣٨، ٦٣٤ ،
٧٠٤، ٧٠٢، ٦٩٦، ٦٩٥، ٦٨٤، ٦٨٠، ٦٧٩، ٦٧٨، ٦٧٧، ٦٧٦، ٦٧٥ ،
٧٣٣، ٧٢٣، ٧١٩، ٧١٠  

  ٥٣٨، ٣٦٣، ٣٠٢، ١٨٧، ١٥٢، ١٤٢، ٤٩، ٤٨  السيدابن 
، ١٢٥، ١١٥، ١٠٧، ١٠٥، ٨٦، ٨٤، ٥٧، ٤٢، ٣٠، ٢٧    السريايف

٢٥١، ٢٥٠، ٢٣٢، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢١٦، ٢١٣، ٢٠٧، ٢٠٤، ١٦٢، ١٤٨ ،
٤٢١، ٣٧٢، ٣٦٦، ٣٥١، ٣٢٨، ٣٢٥، ٢٩٦، ٢٧٩، ٢٦٦، ٢٦٤، ٢٥٢ ،
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٦٥٦، ٥٧١، ٥٣٦، ٥٠٨  
، ١٠٤، ٧٩، ٦٤، ٦٣، ٥٧، ٥٢، ٣٨، ٣١، ٢٩، ٢٧، ٢٦    السيوطي
١٧٨، ١٧١، ١٤٧، ١٤٤، ١٣٣، ١١٦، ١١٥، ١٠٩، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥ ،
٣٢٣، ٣١٤، ٢٩٥، ٢٩٣، ٢٦٥، ٢٦٢، ٢٥٣، ٢٢٨، ٢١١، ٢٠١، ١٨٣ ،
٥٤١، ٥٣٢، ٤٨٧، ٤٤٨، ٤٤٧، ٤٤١، ٤١٠، ٣٦٠، ٣٤٨، ٣٤٧، ٣٣١ ،
٦٣٠، ٦٢٧  
  ٦٣٧، ٤١٩    الشافعي
  ٩١    الشجري

، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٦، ٧٩، ٧٨، ٥٨، ٥٦، ٤٢، ٣٢، ٢٢، ٢٠  الشجريابن 
١٧٩، ١٧٧، ١٤٠، ١٣٩، ١٢٥، ١١٠ ،١٠٠، ٩٨، ٩٧، ٩٥، ٩٤، ٩٢ ،

٣٨٩، ٣٥٦، ٣٥٥، ٣٥٢، ٣٥٠، ٣٢٧، ٣٢٥، ٢٤٥، ١٩٤، ١٩٣، ١٩١ ،
٥٥٥، ٥٥٣، ٥٥١، ٥٥٠، ٥٤٥، ٥٤٤، ٥٣٤، ٥٣١، ٥٢٤، ٥١٥، ٥١٣ ،
٥٧٢، ٥٧١، ٥٧٠، ٥٦٨  

  ٣٠١    شقريابن 
، ١٢٦، ١٢٥، ١١٦، ١٠٧، ١٠٥، ٩٢، ٩١، ٨١، ٧٩، ٧٦    الشلوبني
٦٢٩، ٥٧٩، ٥٧١، ٣٧٩، ٣٥٠، ٣٣٢، ٢٥٩، ٢٢٣، ٢١٩، ٢١٢، ١٧٩ ،
٦٩٣، ٦٣٨  

  ١١ شهابابن 
  ٣٤٩  الشوكاين

  ٤٤١، ٢٩٥  صدر األفاضل
  ٣٧٢، ٢٧٠، ٢٠٤، ١٨٣، ١٤٨، ١٢٥، ٧٩  الصيمري

  ٦٣٢، ٥٣٢، ٣٧٩  الضائعابن 
  ٧٠٥، ١٦٥    الضحاك

  ٢٣١    طاهرابن 
  ٤٤١    الطربسي
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، ٣٨٦، ٣٤٣، ٣٤٠، ٢٦٩، ١٧٧، ١٦٦، ١٦٥، ١٣١، ١٣٠    الطربي
٧٠٤، ٦٢٣، ٤٠٩، ٤٠٨، ٤٠٧  

، ٤١٥، ٤١٢، ٣٧١، ٣٦٨، ٢٦٩، ٢٥٤، ٢٣٩، ٢٠١، ١٦٢، ٩٠  الطراوةابن 
٦٩٣، ٤٧٠، ٤٦٧  

  ٦٧٩، ٥٩٢، ٤٧٠، ٤٦٨، ٤٣٢، ١٨٤، ١٣٩    طرفة
  ١١٤، ٩٧  طلحة بن مصرف

  ١٥٨  طلحةابن 
  ٢١  طليحة بن خويلد

  ٩١  عائشة رضي اهللا عنها
  ٤٦٢    العاتكي

  ٦٣٤، ٦٠٣، ٢٢٥    عامرابن 
  ٦٠٧، ٤١٢، ١٨٠، ١١٩  العباس بن مرداس

  ٤٢٤  عباسابن 
، ٣٩٩، ٣٤١، ٢٦٦، ٢٦٥، ٢٣٣، ٢٣١، ٢١٥، ٨٠  القاهر اجلرجاين عبد

٤٦١، ٤١٥، ٤٠٠  
  ٥٣١  عبيد اهللا بن قيس الرقيات

  ٧٢٠، ٥٣٧، ٤١٩    عبيد أبو
، ٤٠٨، ٤٠٧، ٤٠٤، ٤٠٣، ٣٤٠، ٣٣٩، ٣١٣، ٢٧٣، ١٧٧، ٣٢  عبيدة أبو

٦٠٧، ٥٨٤، ٥٣٧، ٥٣٦، ٥٣٥، ٥٣٢، ٥٣١، ٥٢٩، ٥٠٨، ٤٤٩، ٤١٩ ،
٧٠٤، ٦٩٢، ٦٨٢، ٦٣٤، ٦١٢  
  ٥٤٤، ٥٤٢، ٤٣٦، ٣٢٧، ٢٥٧، ٢٥٥، ٢٤٢، ١٣٠، ١١٠    العجاج

  ٣٢١، ٣١٦  السالم العز بن عبد
، ١٠٧، ١٠٤، ٩٠، ٧٦، ٧١، ٥٤، ٥٣، ٥٢، ٥١، ٤٩، ٤٥، ١٨، ١٧  عصفورابن 

٢١٦، ١٩٥، ١٩٤، ١٨٦، ١٥٥، ١٥٠، ١٤٨، ١٤٧، ١١٢، ١١١، ١٠٩ ،
٣١٨، ٢٧٩، ٢٦٦، ٢٦٤، ٢٥٩، ٢٤٩، ٢٣١، ٢٢٩، ٢٢٣، ٢١٨، ٢١٧ ،
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٤٧٩، ٤٦٩، ٤٤٤، ٤٤٠، ٤٣٤، ٣٧٠، ٣٦٥، ٣٦٣، ٣٥٣، ٣٢٠، ٣١٩ ،
٥٤٦، ٥٤٤، ٥٤٣، ٥٢٦، ٥٢٣، ٥٢١، ٥١٥، ٥١٤، ٥١٣، ٥٠٥، ٤٨٧ ،
٧١٦، ٦٩٣، ٦٥٦، ٥٧٨  

  ٤٨٧، ٤٦٢، ٤٤٠، ٣٩٤، ١٤٦، ١٢٧، ٩١، ٧٣    عضيمة
، ١٩٠، ١٦٧ ،١٣١، ١٢٠، ١٠٣، ٧٣، ٥٠، ٤٠، ٣٤، ٣٣    عطيةابن 

٦٠٤، ٥٩٠، ٥٥٨، ٥٤٩، ٤٤٩، ٤٤٤، ٤٤٣، ٤٤٢، ٣٤٨، ١٩٨، ١٩٧ ،
٧٠٠، ٦٩٨، ٦٩٣، ٦٨٦، ٦٧٨، ٦٧٥، ٦٦٩، ٦٦٣، ٦٤٧، ٦٢٨، ٦٢٣ ،
٧٠٨، ٧٠٧، ٧٠٦، ٧٠٥، ٧٠٤، ٧٠٣، ٧٠٢، ٧٠١  

، ١٢٨، ١١٦، ١١٥، ١١١، ١٠٤، ٧٦، ٥١، ٤١، ٢٠، ١٧، ١٥  عقيلابن 
٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٤، ٣٠٢، ٢٤١، ٢٠٨، ٢٠٥، ٢٠٣، ١٨٣، ١٦٠، ١٤٤ ،
٥٥١، ٥٥٠، ٥٠٢، ٤٤٢، ٤٢٧، ٤٢١، ٤٢٠، ٤١٩، ٤٠٩، ٣٩٤، ٣٣١ ،
٥٥٢  
، ١٢٥، ١٢١، ٨٨، ٨٣، ٨٠، ٧١، ٦٢، ٤٥، ٣٧، ٣٦، ٣٤، ٣١، ٢٧  العكربي
٢٧٥، ٢٧٠، ٢٦٣، ٢٤٦، ٢٤٥، ٢٠٧، ١٨٣، ١٧٥، ١٦٧، ١٥٢، ١٤٤ ،
٣٤٠، ٣٣١، ٣٢٥، ٣٠٦، ٣٠٥، ٣٠٤، ٣٠٣، ٣٠٢، ٢٩٨، ٢٩٧، ٢٩٥ ،
٤٢٦، ٤١٨، ٤١٣، ٣٩٤، ٣٨٨، ٣٨٤، ٣٧٦، ٣٧٥، ٣٦٩، ٣٤٨، ٣٤٧ ،
٦٤٨، ٦٣٦، ٥٧١، ٥٦٨، ٥٤١، ٤٧٧، ٤٧٦، ٤٧٤، ٤٥٦، ٤٤٥، ٤٣٤ ،
٧٣٣، ٧٢٢  

، ٥٩، ٥٧، ٥٤، ٥٢، ٥١، ٤٥، ٤٤، ٣٤، ٢٩، ٢٧، ٢٥، ١٥  علي الفارسي أبو
١١٣، ١١٢، ١١١، ١١٠، ١٠٧، ١٠٤، ٩٥، ٩٤، ٨٠، ٧٩، ٧١، ٦٣، ٦١ ،

٢٢٤، ٢١٨، ١٨٧، ١٨٠، ١٥٩، ١٥٠، ١٤٨، ١٤٤، ١٤٠، ١٢٥، ١١٥ ،
٣٢٥، ٣١٣، ٣٠٨، ٣٠١، ٢٩٤، ٢٨١، ٢٤٥، ٢٣٣، ٢٣٠، ٢٢٦، ٢٢٥ ،
٣٩٨، ٣٩٤، ٣٨٩، ٣٨٧، ٣٧٩، ٣٧٣، ٣٦٩، ٣٦٨، ٣٦٢، ٣٦٠، ٣٣١ ،
٥٤١، ٥١٤، ٤٨٦، ٤٨٥، ٤٦٨، ٤٢١، ٤١٥، ٤١٤، ٤١٣، ٤١١، ٣٩٩ ،
٧٢٠، ٧١٤، ٦٩٧، ٦٩٥، ٦٨٢، ٦٨١، ٦٤٢، ٦٠٧، ٥٩٨، ٥٦٤، ٥٤٦  
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  ٩  ن أيب بكر اهليثميعلي ب
  ٤١٩  عمر الزاهد أبو

  ٤٦٣، ٢٥٥، ٤٧  عمر بن أيب ربيعة
  ١٧٩  رضي اهللا عنه عمر بن اخلطاب

  ٥٣١، ٥٢٩  عمرو اهلذيل أبو
، ٦٠٢، ٦٠١، ٦٠٠، ٥٣١، ٥٢٩، ٣٨٤، ٣٦٦، ٣٠٦، ١٣٠  عمرو بن العالء أبو

٧٠٣، ٦٩٤، ٦٩٢، ٦٨٢، ٦٧٧، ٦٧٦، ٦٦٥، ٦٠٣  
  ٧٢٧، ٦٤٠، ٣٦  عيسى بن عمر الثقفي

  ٩١، ٧٨    العيين
  ٥٠٠، ٤٠٧، ٣٣٩، ١٣٨، ١٣٦، ١٣٥  فارسابن 

، ٦٤، ٦١، ٥٧، ٥٤، ٥١، ٣٠، ٢٧، ٢٣، ٢٢، ٢٠، ١٦، ١٥    الفراء
١٣٦، ١٣٠، ١٢٣، ١٢٠، ١١٩، ١١٥، ٩٢، ٨٤، ٨٣، ٧٢، ٧١، ٦٨، ٦٥ ،

٢٠٤، ١٨٧، ١٨٣، ١٦٦، ١٦٢، ١٦٠، ١٤٥، ١٤٢، ١٤١، ١٤٠، ١٣٩ ،
٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٩، ٢٥٩، ٢٥٦، ٢٥٥، ٢٥٣، ٢٥٠، ٢٤٨، ٢٢٨، ٢٠٩ ،
٣٠٩، ٣٠١، ٣٠٠، ٢٩٤، ٢٩١، ٢٩٠، ٢٨٨، ٢٨٦، ٢٨٤، ٢٨١، ٢٧٥ ،
٣٦٤، ٣٦٠، ٣٥٥، ٣٥٣، ٣٤٧، ٣٤٦، ٣٤٥، ٣٤٠، ٣٣٩، ٣٣٥، ٣١٣ ،
٣٩٧، ٣٩٤، ٣٩٣، ٣٩٢، ٣٩١، ٣٨٤، ٣٧٣، ٣٧٢، ٣٦٩، ٣٦٨، ٣٦٧ ،
٤٣١، ٤٣٠، ٤٢٩، ٤٢٧، ٤٢٦، ٤٢٣، ٤٢١، ٤٢٠، ٤١٩، ٤٠٩، ٤٠٥ ،
٤٩٣، ٤٨٩، ٤٨١، ٤٨٠، ٤٧٥، ٤٧٤، ٤٦٩، ٤٦٧، ٤٤٨، ٤٣٤، ٤٣٢ ،
٥٣١، ٥٣٠، ٥٢٧، ٥٢٥، ٥٢٤، ٥٢٣، ٥٢١، ٥٠٨، ٥٠٦، ٤٩٦، ٤٩٤ ،
٦٤٩، ٦٣٩، ٦١٦، ٥٦٧، ٥٦٦، ٥٦٥، ٥٦١، ٥٤٩، ٥٤٦، ٥٤٤، ٥٣٧ ،
٧٠٨، ٧٠٧، ٧٠٤، ٦٩٠، ٦٨٩، ٦٨٨، ٦٨٦، ٦٧٢، ٦٥٩  
، ٣٦٢، ٢٩٣، ٢٦٠، ٢٤٢، ٢٣٩، ٢٢٠، ١٧٨، ٣٢، ٢٤    الفرزدق

٧١٤، ٦١٩، ٥٣١، ٥٢٢، ٤٨١، ٤٨٠، ٣٨٥، ٣٨٤، ٣٧٨، ٣٦٤  
  ٣٩٥  الفند الزماين
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  ٤٤٩، ٤٤٨، ٤٤٢  الفريوزأبادي
  ٦٠٣، ١٣٠، ١١٥، ١١٤    قتادة
  ٣٣٣، ٣٢٥، ١٧٧، ٣٦    قتيبةابن 

، ١٢٠، ١١٨، ١١٦، ١١٥، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٧٣، ٣٧، ٢٦    القرطيب
٤٠٥، ٣٨٨، ٣٨٧، ٣٧٩، ٣٧٥، ٢٥٧، ١٦٧، ١٦٦، ١٣٣، ١٣١، ١٣٠ ،
٦٩٣، ٦٣٦، ٦٣٥، ٦٢٤، ٥٤١، ٥٣٧، ٥٠٢، ٤٤٩، ٤٢٣، ٤٠٧  

، ٤٠٧، ٣٣٦، ١٥٥، ١٥٣، ١١٨، ١١٧، ١١٦، ٤٨، ٤١    قطرب
٦٦٢، ٤٢٩، ٤٢٧، ٤١٩  

  ١٩٢، ٩٧  قطري بن الفجاءة
  ٧٧  قيس بن عاصم

  ٢١    كثري عزة
، ٥٩٨، ٥٠٧، ٤٤٢، ٤٤١، ٤٢٣، ١٣٣، ١٣١، ١٢٩، ٢٦    كثريابن 

٦٩٩، ٦٣٤، ٦١١  
، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٥٤، ٥٣، ٥٢، ٥١، ٣٧، ٢٣  الكسائي
٢٢٨، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٤، ٢٠٦، ٩٦، ٩٢، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٦٦، ٦٥، ٦٤ ،

٣٥٣، ٣٣٧، ٣٣٤، ٣٣٣، ٢٩١، ٢٨٩، ٢٨٥، ٢٥٨، ٢٥٤، ٢٤٠، ٢٢٩ ،
٦٣٣، ٦٣٢، ٦١٦، ٥٨٣، ٥٦٧، ٥٦٠، ٥٣٥، ٥٢٦، ٥٢١، ٤٨٠، ٣٩٧ ،
٧٠٧، ٦٩٠، ٦٨٩، ٦٨٨، ٦٨٧، ٦٨٦، ٦٦٥، ٦٤٩  

، ٢٠٩، ١٦٢، ١٥٣، ١٤٨، ٨٣، ٤٨، ٣١، ٣٠، ٢٧، ٢٥، ٢٠، ١٥  كيسانابن 
٥٠٨، ٤١٩، ٣٩٢، ٣٩١، ٣٨٤  
  ٤٦٢    الكيشي

، ٢٧٠، ٢٢٢، ٢١٧، ٢١٦، ٢١٢، ١٦١، ١٥٩، ١١٥، ٢٦    املازين
٦٤٢، ٣١٣  

، ٢٥٥، ٢١٥، ١٢٦، ١٠٠، ٩٤، ٩٠، ٨٦، ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٧٦    املالقي
٤٧٤، ٤٧٣، ٤٣٦، ٤٣٣، ٤٣٢، ٤٢٩، ٤٢١، ٣٥٠، ٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠٦ ،
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٦٩٣، ٥٦٩، ٥٤٧، ٥٤٦، ٥٣٧، ٥٣٢، ٥٢٤، ٥١٤، ٤٩٢  
، ٥٦، ٥٤، ٤٨، ٤٤، ٣٦، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٥  مالكابن 

١١٠، ١٠٦، ١٠٤، ١٠١، ١٠٠، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٩١، ٨١، ٧٩، ٧٨، ٦٢ ،
١٥٨، ١٥٢، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٤، ١٢٧، ١٢٦، ١١٦، ١١٥، ١١٤، ١١٣ ،
٢٢٣، ٢١٩، ٢١٧، ٢١٥، ٢٠٥، ٢٠٢، ٢٠٠، ١٩٦، ١٩١، ١٨٧، ١٨٣ ،
٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٣، ٢٣٩، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٢٦ ،
٣٠٧، ٢٩١، ٢٩٠، ٢٨٨، ٢٨٤، ٢٨٢، ٢٧٩، ٢٧٧، ٢٦٣، ٢٥٨، ٢٥٧ ،
٣٧٠، ٣٦٦، ٣٦١، ٣٤٧، ٣٤١، ٣٤٠، ٣٢٧، ٣٢٦، ٣١٨، ٣١٤، ٣١٢ ،
٤٣٧، ٤٣٠، ٤٢٠، ٤١٩، ٤١٢، ٣٩٤، ٣٩٠، ٣٨١، ٣٧٩، ٣٧٣، ٣٧٢ ،
٤٩٤، ٤٩٢، ٤٨١، ٤٧٣، ٤٧٢، ٤٧٠، ٤٦٥، ٤٦٤، ٤٦٢، ٤٥٨، ٤٤٠ ،
٥٥٦، ٥٤٩، ٥٣٧، ٥٣٢، ٥٢٧، ٥٢٦، ٥٢٤، ٥٢٣، ٥٠٤، ٥٠٣، ٥٠١ ،
٦٩٣، ٦٦١، ٦٥٢، ٦٣٢، ٥٦٩  

، ١٠٩، ٩٠، ٨٣، ٧٩، ٧٣، ٦١، ٥٧، ٤٩، ٤٨، ٤٤، ٤١، ٢٦، ١٦  املربد
١٥٨، ١٥٠، ١٤٨، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٠، ١٢٧، ١٢٥، ١٢٠، ١١٥ ،
٢٠٥، ٢٠١، ٢٠٠، ١٨٣، ١٨٠، ١٦٩، ١٦٦، ١٦٢، ١٦١، ١٦٠، ١٥٩ ،
٢٧٨، ٢٧٧، ٢٧٤، ٢٧٠، ٢٦٢، ٢٦١، ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٥، ٢٥١، ٢١٣ ،
٣٣٢، ٣٢٨، ٣٢٧، ٣٢٤، ٣١٣، ٣٠٩، ٣٠٠، ٢٩٤، ٢٨٢، ٢٨٠، ٢٧٩ ،
٣٧٨، ٣٧٧، ٣٧٦، ٣٧٥، ٣٧٤، ٣٦٩، ٣٦٣، ٣٦٢، ٣٥٣، ٣٥٢، ٣٣٩ ،
٤٥٣، ٤٥١، ٤٣٨، ٤٣٤، ٤١٨، ٤١٢، ٣٩٩، ٣٩٤، ٣٨٥، ٣٨١، ٣٨٠ ،
٤٩٩، ٤٩٨، ٤٩٢، ٤٨٧، ٤٨٥، ٤٧٥، ٤٧٤، ٤٦٠، ٤٥٧، ٤٥٦، ٤٥٤ ،
٥٦٢، ٥٦١، ٥٦٠، ٥٥٥، ٥٥٠، ٥٤٩، ٥٤٠، ٥٠٨، ٥٠٦، ٥٠٤، ٥٠٠ ،
٦٧٨، ٦٧٧، ٦٧٦، ٦٧٣، ٦٣٤، ٥٩٢، ٥٩٠، ٥٧٢، ٥٧١، ٥٧٠، ٥٦٨ ،
٧٢٣، ٧٠١، ٦٩١، ٦٨٠، ٦٧٩  
  ٣١٠، ٩٤    ااشعي

  ٢٤٥، ١٢٠  جماهدابن 
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  ١٣١    احمللي
  ١٣٢  الوهاب حممد بن عبد

  ٩  مد بن علي بن مساعدحم
، ١٢٣، ١١٥، ٩٦، ٩٤، ٩٠، ٨٤، ٧٩، ٣٢، ٣١، ١٩، ١٤    املرادي

٢١٣، ١٩٤، ١٨٧، ١٨٣، ١٨٠، ١٧٨، ١٧١، ١٦٢، ١٤٢، ١٢٨، ١٢٦ ،
٤٢٧، ٤٢١، ٤١٥، ٣٩٤، ٣٢٥، ٣١٨، ٣١٥، ٣١٠، ٣٠٧، ٣٠١، ٢٢٣ ،
٤٩٩، ٤٩٨، ٤٩٢، ٤٨٧، ٤٨٥، ٤٧٧، ٤٧٤، ٤٦١، ٤٤٨، ٤٤٢، ٤٣٤ ،
٥٦٩، ٥٦٢، ٥٥٦، ٥٤٧، ٥٣٩، ٥٣٦، ٥٣٢، ٥٢٣ ،٥١٣، ٥٠٨، ٥٠٢ ،
٦٩٣، ٥٧١  

  ٤٢  املرار بن سعيد الفقعسي
  ٦٦٢، ٦٣٩  مسعودابن 

  ١١٩  مسكني الدارمي
  ٥٤٦  الواليب مسلم بن معبد

  ٦٤٤، ٦٣٦، ٥٤٨، ٥٤٧، ٥٤١، ٦٤، ٤٩، ٤١  مضاءابن 
، ٢٧٥، ٢٧٣، ٢٧٠، ٢٦٩، ١٢٠، ٩٦، ٧٣، ٣٤، ٣١، ٢٧    مكي

٧١٩، ٧١١، ٧١٠، ٧٠٩، ٧٠٨، ٧٠٧، ٧٠٦، ٦٩٣، ٦٨٠، ٦٤٠، ٤٧١ ،
٧٢٠  

  ٦٩٣، ٢٥، ١٥  ملكونابن 
  ٤٩٨  موسى احلامض أبو

، ٤٤٩، ٤٣٨، ٢٧٢، ١٦٣، ١٥٨، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٢١، ٢٠  النابغة الذبياين
٧١٥، ٦١٩، ٥٥٥، ٥٤٥، ٥٤٤، ٥٢٨، ٥٢٧، ٥٢٢، ٤٦٨  

، ٢٣٥، ١٨٣، ١١٨، ١١٦، ١١٥، ١١٤، ١١٣، ١١٠، ٢٤، ٢٠، ١٥  الناظمابن 
٤٦٥، ٤٦٤، ٣٠٧، ٢٩٠، ٢٨٨ ،٢٨٤، ٢٥١  

  ٦٨١، ٦٣٤، ٦٠٧، ٦٠٣، ٦٠١، ٢٢٥، ٨١  نافع
  ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٤، ١٩٢، ١٩١  النحاسابن 
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، ٢٤٣، ٢٣١، ١٦٦، ١٣١، ١٢٠، ١١٨، ٩٨، ٩٥، ٩٤، ٧٣    النحاس
٧٢٠، ٥٤٩، ٣٤٠، ٣٣٩، ٢٧٠، ٢٥١، ٢٤٦  

  ١٦٢    النيلي
  ٤٤٢، ١٥٣    اهلرمي
  ٥٧١، ٥٥٤، ٤٨٩، ٤٨٦، ٢٢١، ٧٩    اهلروي

، ٧١، ٦٤، ٦٣، ٥٧، ٥٤، ٤٨، ٤٥، ٢٩، ٢٧، ٢٢، ١٧، ١٤، ١٢  هشامابن 
١٠٧، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٠، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٩١، ٨٤، ٧٩، ٧٦، ٧٤، ٧٢ ،

١٧٨، ١٧٥، ١٧٤، ١٧١، ١٥٧، ١٤١، ١٣٧، ١٢٣، ١١٣، ١١٢، ١١٠ ،
٢١٥، ٢١٣، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٢، ١٩٣، ١٩٢، ١٨٦، ١٨٣، ١٨٠، ١٧٩ ،
٢٨٤، ٢٦٣، ٢٥٨، ٢٤٩، ٢٣٨، ٢٣٥، ٢٢٩، ٢٢٧، ٢٢٣، ٢٢٠، ٢١٨ ،
٣٢٥، ٣١٦، ٣١٤، ٣٠٩، ٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٥، ٣٠١، ٢٩٦، ٢٩٥، ٢٨٥ ،
٣٩٠، ٣٨٩، ٣٨٧، ٣٨٠، ٣٦٣، ٣٦١، ٣٦٠، ٣٥٠، ٣٤٧، ٣٣١، ٣٢٨ ،
٤٥٨، ٤٤٨، ٤٤٧، ٤٤٢، ٤٣١، ٤٣٠، ٤٢٢، ٤١٨، ٤١٤، ٤١٢، ٣٩٩ ،
٥١٨، ٥١٧، ٥١٥، ٥١٤، ٥٠٨، ٥٠٤، ٥٠٠، ٤٨٩، ٤٧٧، ٤٦٨، ٤٦٢ ،
٥٦١، ٥٥٧، ٥٥٤، ٥٥٠، ٥٤٣، ٥٣٥، ٥٣٤، ٥٣٣ ،٥٣٢، ٥٣٠، ٥٢٤ ،
٥٧٣، ٥٧١، ٥٧٠، ٥٦٩، ٥٦٨  

  ٤١٣، ٢٩٥، ١٨٣، ١٥٨، ١٤٦  الواسطي الضرير
  ٦٤٣، ٦٤٢، ٥٠٠، ٤٩٧، ٣٠٩، ٢٢٦، ١٩٦  الوراقابن 

  ٩  وزيرة بنت عمر بن املنجا
  ٣٦٢، ١٤٥، ٧٣    والدابن 

  ١١٤  حيىي بن وثاب
  ٣١٣    اليزيدي

، ٢٨٤، ٢٥٧، ٢١٢، ٢٠٧، ١٩٥، ١٢٦، ١٢١، ٧٦، ٦٢، ٣١، ٣٠  يعيشابن 
٥٦٥، ٥٣٨، ٥٠١، ٤٨٩، ٤١٥، ٤١٣، ٤٠٠، ٣١٠، ٣٠٧، ٣٠٢، ٢٨٦ ،
٥٧٠  
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، ٢٥٣، ١٩٤، ١٨٤، ١٦٨، ١٦٥، ١١٧، ١١٦، ١١٤، ١١٠    يونس
٦٨٥، ٦٣٨، ٦٢٩، ٦٢٨، ٥٧٩، ٥٣٤، ٣٩٢، ٣٨٤، ٢٧٨  
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  المسائل النحويةفهرس 

  
  

  ٢٧٦ -  ١٤ :األمساءمسائل : أوال
  ١٤  ؟احلال على صاحبها ارور حبرفهل جيوز تقدمي 

  ٢٦  )إياي(األقوال يف إعراب 
  ٣٥  وحنوه من الصرف) سليمان(علة منع 

  ٤٠  هل جيوز تقدمي الفاعل على فعله؟
  ٥١  الوصف املشتق إذا وصف مل يعمل

  ٥٦  هل حيذف الفاعل وحده؟
  ٦٧  هل تكون اجلملة فاعال أو نائبة عنه؟

  ٧٥  النافية للجنس) ال(حذف خرب 
  ٨٢  مبتدأ) لوال(االسم املرفوع بعد 

  ٩٣  يف غري الشعر؟) مع(هل جيوز تسكني عني 
  ٩٩  على املعية) مع(داللة 

  ١٠٣  هل جيوز تقدمي اخلرب على املبتدأ؛ إذا استويا تعريفًا وتنكريا؟
  ١٠٩  هل يتعدد اخلرب؟

  ١١٤  حكم العطف على الضمري ارور من غري إعادة اجلار
  ١٢٥  الزمانية واملكانية، واحلرفية: الفجائية بني الظرفية) إذا(

  ١٢٩  ؟)عالَم(؛ مجعا لـ)العاملَني(هل جيوز أن يكون 
  ١٣٥  نادر؟) حجارة(على ) حجر(هل مجع 
  ١٣٩  ؟)ما(الشرطية بدون ) حيث(هل جتزم 

  ١٤٣  يكون على الظرفية أو املفعولية؟) دخلَ(هل املنصوب بعد 
  ١٤٧  املخصوص باملدح والذمإعراب 

  ١٥٢  ؟)كيف(هل يجزم بـ
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  ١٥٨  هل جييء احلال من املنادى؟
  ١٦٥  وبابه؟) شياطني(ما الفصيح يف إعراب 

  ١٧٠  ليست ظرفًا أو مضافًا إليها؟) إِذْ(هل تقع 
  ١٨٢  مىت جيوز يف الوصف؛ اإلتباع أو القطع؟

  ١٩٠  هل يسوغ جميء صاحب احلال نكرة؟
  ٢٠٠  ما أعرف املعارف؟

  ٢١٢  املوصولة؛ اسم أو حرف؟) أل(هل 
  ٢٢٣  هل يعمل اسم الفاعل إذا كان مبعىن املاضي؟

  ٢٤١  مقام الفاعل؟ –مع وجوده  –هل جيوز إقامة غري املفعول 
  ٢٤٨  عن الظرفية) دون(خروج 

  ٢٥٣  )لعلّ(نصب االسم واخلرب بعد 
  ٢٦٢  ما العامل يف املضاف إليه؟

  ٢٦٩  هل جييء التمييز معرفة؟
  ٢٧٦  )أل(ما فيه  نداء

  
  

  ٣٩٣ -  ٢٨٤ :فعالاألمسائل : ثانيا
  ٢٨٤  ما الرافع للفعل املضارع؟

  ٢٩٢  تامة؟) كان(مىت تكون 
  ٣٠٠  بني الفعلية واحلرفية) ليس(

  ٣١١  مقيس أم وسيلة ختريج حنوي؟) التضمني(هل 
  ٣٢٣  بني الفعلية واحلرفية) عسى(

  ٣٣٠  وشبهه؟اليت ال تدل على احلدث؛ تعمل يف الظرف ) ليس(هل 
  ٣٣٣  نعم وبئس بني االمسية والفعلية

  ٣٣٨  عن سائر األفعال يف النفي واإلثبات؟) كاد(هل ختتلف 
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)ات٣٤٦  بني االمسية والفعلية) تعالَ(، و)ه  
  ٣٥٠  بني اإلعراب والبناء) فعل األمر(

  ٣٥٩  أو ال؟) كان(هل تزاد 
  ٣٧٤  قبال؟الشرطية من قلب معناها لالست) إنْ(؛ )كان(هل متنع قوة 

  ٣٨٣  اازي حكم تأنيث الفعل إذا أسند إىل ضمري املؤنث
  ٣٩٣  )قد(اخلالف يف وقوع املاضي املثبت حاالً بدون 

  
  

  ٥٦٨ -  ٤٠٣ :احلروف مسائل :ثالثا
  ٤٠٣  )بسم اهللا الرمحن الرحيم(تعلق الباء يف 

  ٤١١  حرف نداء أو فعل أو اسم فعل أو حرف تنبيه؟) يا(هل 
  ٤١٨  ترتيبا؟) الواو(بـهل يقتضي العطف 

  ٤٢٩  لغري الترتيب؟) ثُم(هل تأيت 
  ٤٣٨  للمستقبل؛ التأبيد؟) لن(هل يقتضي نفي 

  ٤٥١  الشرطية جواا؟) إنْ(هل يتقدم 
  ٤٦١  ؛ صحيحة؟)يف(هل اإلضافة مبعىن 

  ٤٦٧  عوضا عن ياء املتكلم؟) أل(هل تأيت 
  ٤٧٣  بني البساطة والتركيب) لوال(
  ٤٧٨  رآن الكرمي، حجازيةالنافية يف الق) ما(
  ٤٨٥  املصدرية بني احلرفية واالمسية) ما(

  ٤٩١  اخلرب؟) إِنَّ(هل ترفع 
)٤٩٨  تنفي املاضي مطلقًا) لَم  

  ٥٠٦  مضمرة بعد المها؟) أَنْ(أم بـ) كي(هل النصب بـ
  ٥١٣ بشيء؟) كاف التشبيه(هل تتعلق 

  ٥٢٠  أوىل) ليتما(إعمال  
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  ٥٢٩  اغيثيف لغة أكلوين الرب) الواو(إعراب 
  ٥٤٠  كاف التشبيه بني االمسية واحلرفية

  ٥٤٩  )ليس(عمل ) ال(إعمال 
  ٥٦٠  بني البساطة والتركيب) لن(

  ٥٦٨  بسيطة أم مركبة؟) أال(هل 
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       فهرس المصادر والمراجع

ائتالف النصرة يف اختالف حناة الكوفة والبصرة، عبد اللطيف الشرجي الزبيدي،                                 -١
، ١لبنان، ط -رق اجلنايب، عامل الكتب، ومكتبة النهضة العربية، بريوت طا/د: حتقيق

  هـ ١٤٠٧
، ١بريوت، ط      -حسن موسى الشاعر، دار القلم، دمشق               /  ابن احلاج النحوي، د       -٢

 هـ ١٤٠٦
د         -٣ لنحوي،  ا بن طلحة  ، ط                      /  ا ملكرمة ا لتراث، مكة  ا ار  د لثبييت، مكتبة  ا د  ، ١عيا

 هـ ١٤١٩
 -وي، حممد إبراهيم البنا، دار البيان العريب، جدة            أبو القاسم السهيلي ومذهبه النح -٤

 هـ ١٤٠٥، ١السعودية، ط
فواز أمحد زمريل، دار الكتاب العريب،                   :  اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي، حتقيق           -٥

 هـ١٤٢٥لبنان،  –بريوت 
سعود بن عبد اهللا / ، د)املفقود –املخطوط  –املطبوع (آثار احلنابلة يف علوم القرآن  -٦

 ١ن، طالفنيسا
عبد السالم حممد شاهني،       :  أحكام القرآن، أمحد بن علي الرازي اجلصاص، حتقيق                 -٧

 هـ ١٤٢٨، ٣لبنان، ط –دار الكتب العلمية، بريوت 
حممد أمحد عبد العزيز،        :  اإلحكام يف أصول األحكام، ابن حزم الظاهري، حتقيق                        -٨

 هـ ١٣٩٨، ١مكتبة عاطف، القاهرة، ط
حممد أمحد األمد، دار إحياء التراث                 : دي، مقابلةاإلحكام يف أصول األحكام، اآلم -٩

  هـ  ١٤٢٣، ١لبنان، ط -العريب، بريوت 
لبنان،    -علي فاعور، دار الكتب العلمية، بريوت          : أدب الكاتب، ابن قتيبة، شرحه - ١٠

 هـ ١٤٠٨، ١ط
رجب عثمان حممد، مكتبة اخلاجني،         / د: ارتشاف الضرب من لسان العرب، حتقيق - ١١

 هـ ١٤١٨، ١مصر،ط -القاهرة 
حممود نصار، دار        :  إرشاد السالك إىل حل ألفية ابن مالك، ابن قيم اجلوزية، حتقيق       - ١٢
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 هـ١٤٢٥، ١لبنان، ط -الكتب العلمية، بريوت 
م، دار ابن        ١٩٩٩،  ١اإلرشاد إىل علم اإلعراب، مشس الدين القرشي الكيشي، ط         - ١٣

  مصر -خلدون، اإلسكندرية 
ألزهية     - ١٤ هل              ا احلروف، علي بن حممد ا مللوحي،       :  روي، حتقيق    يف علم  ملعني ا ا عبد 

 هـ ١٤٠١، ٢مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، ط
حممد جة البيطار، مطبوعات امع            :  أسرار العربية، أبو الربكات األنباري، حتقيق  - ١٥

  هـ ١٣٧٧العلمي العريب بدمشق، 
علمية باملدينة اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنواع ااز، العز بن عبد السالم، املكتبة ال - ١٦

 املنورة
 هـ ١٤٠٤، ٣لبنان، ط -، السيوطي، دار احلديث، بريوت األشباه و النظائر - ١٧
محزة النشريت، دار         / د :  ، ابن السيد البطليوسي، حتقيقاجلملالواقع يف  إصالح اخللل - ١٨

 هـ ١٤٢٤، ١لبنان، ط -الكتب العلمية، بريوت 
ني الفتلي، مؤسسة الرسالة،        عبد احلس   /  د :  األصول يف النحو، ابن السراج، حتقيق                - ١٩

 هـ١٤٠٥، ١لبنان، ط –بريوت 
ري، حتقيق                  - ٢٠ لقاسم األنبا ملكتبة              :  األضداد، حممد بن ا اهيم، ا الفضل إبر حممد أبو 

 هـ١٤٢٧، ١بريوت، ط –العصرية، صيدا 
حممد السيد أمحد عزوز، عامل           :  إعراب القراءات الشواذ، أبو البقاء العكربي، حتقيق - ٢١

  هـ١٤١٧، ١، طلبنان –الكتب، بريوت 
الشيخ خالد العلي، دار          :  إعراب القرآن، أبو جعفر أمحد بن حممد النحاس، اعتىن به - ٢٢

 هـ١٤٢٧، ١لبنان، ط –املعرفة، بريوت 
  م١٩٨٦، ٧لبنان، ط –، خري الدين الزركلي، دار العلم للماليني، بريوت األعالم - ٢٣
 -ألفغاين، بريوت سعيد ا: ، أبو الربكات األنباري، حتقيقاإلغراب يف جدل اإلعراب - ٢٤

 هـ ١٣٩١، ٢لبنان، ط
عبد اهللا بن عمر احلاج، امع الثقايف، ديب،         / د: اإلغفال، أبو علي الفارسي، حتقيق - ٢٥

 هـ ١٤٢٤
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/ د :  اإلفصاح ببعض ما جاء من اخلطأ يف اإليضاح، أبو احلسني ابن الطراوة، حتقيق           - ٢٦
 هـ١٤١٤، ١عياد الثبييت، دار التراث، مكة املكرمة، ط

ا     - ٢٧ القتر لنحو وجدله        ا ا لسيوطي، حتقيق      ح يف أصول  ا ، ١حممود فجال، ط      /  د :  ، 
 هـ١٤٠٩

: االقتضاب يف شرح أدب الكتاب، عبد اهللا بن حممد بن السيد البطليوسي، حتقيق                           - ٢٨
 م١٩٨١حامد عبد ايد، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، / مصطفى السقا ود

فخر صاحل قداره، دار عمار،             /  د  : أمايل ابن احلاجب، عثمان بن احلاجب، حتقيق                - ٢٩
  هـ١٤٠٩لبنان،  -األردن، دار اجليل، بريوت  -عمان 

حممود الطناحي، مكتبة اخلاجني،           /  د :  أمايل ابن الشجري، ابن الشجري، حتقيق                  - ٣٠
 مصر -القاهرة 

لبنان،    -عبد السالم هارون، دار اجليل، بريوت  : أمايل الزجاجي، الزجاجي، حتقيق - ٣١
 هـ ١٤٠٧، ٢ط

 م٢٠٠٦حممد البنا، املكتبة األزهرية للتراث، القاهرة، : السهيلي، حتقيقأمايل  - ٣٢
 هـ ١٤٠٠أمايل القايل، أبو علي القايل، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت،  - ٣٣
زهري عبد احملسن سلطان، مؤسسة / د: االنتصار لسيبويه على املربد، ابن والد، حتقيق - ٣٤

  هـ ١٤١٦، ١لبنان، ط -الرسالة، بريوت 
حممد حميي الدين عبد       :   مسائل اخلالف، أبو الربكات األنباري، حتقيق     يف اإلنصاف - ٣٥

 احلميد، املكتبة التجارية الكربى، مصر
، إبراهيم بن منصور التركي، دار املعراج الدولية، الرياض، إنكار ااز عند ابن تيمية - ٣٦

 هـ ١٤١٩، ١السعودية، ط
 هـ  ١٤٢٠، ١نصور،، طسامي بن محد امل: األمنوذج يف النحو، الزخمشري، حتقيق - ٣٧
حسن شاذيل فرهود، دار العلوم،             / د: العضدي، أبو علي الفارسي، حتقيق اإليضاح - ٣٨

 هـ  ١٤٠٨، ٢السعودية، ط -الرياض 
موسى بناي العليلي، وزارة           /  د :  اإليضاح يف شرح املفصل، ابن احلاجب، حتقيق                 - ٣٩

 األوقاف والشؤون الدينية العراقية
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 –مازن املبارك، دار النفائس، بريوت / د: ي، حتقيق، الزجاجاإليضاح يف علل النحو - ٤٠
  هـ١٣٩٩، ٣لبنان، ط

، إبراهيم بن منصور التركي، نادي القصيم األديب،                       البحث البالغي عند ابن تيمية          - ٤١
 هـ١٤٢١، ١بريدة، ط

  لبنان -، ابن القيم، دار الكتاب العريب، بريوت بدائع الفوائد - ٤٢
 هـ١٤٠٤، ٥لبنان، ط –ف، بريوت البداية والنهاية، ابن كثري، مكتبة املعر - ٤٣
لربهان     - ٤٤ لزركشي، حتقيق               ا ملكتبة              :  يف علوم لقرآن، ا ا هيم،  ا إبر لفضل  بو ا أ حممد 

  هـ ١٤٢٧لبنان،  -صيدا  –العصرية، بريوت 
عياد الثبييت، دار الغرب           / د :  ، ابن أيب الربيع، حتقيق         شرح مجل الزجاجيالبسيط يف  - ٤٥

 هـ ١٤٠٧، ١لبنان، ط -اإلسالمي، بريوت 
حممد أبو الفضل إبراهيم،          :  يف طبقات اللغويني والنحاة للسيوطي، حتقيق الوعاة بغية - ٤٦

  لبنان -املكتبة العصرية، بريوت 
لسليمان بن عبد القوي الصرصري احلنبلي، مكتبة ابن تيمية،            البلبل يف أصول الفقه - ٤٧

 هـ  ١٤١٤، ١القاهرة، ط
بركات يوسف     :  قيقأليب الربكات األنباري، حت              البيان يف إعراب غريب القرآن               - ٤٨

 هبود،شركة دار األرقم بن أيب األرقم، بريوت، لبنان
علي  :  من جواهر القاموس، حممد مرتضى احلسيين الزبيدي، حتقيق                      تاج العروس       - ٤٩

  هـ١٤١٤، ١لبنان، ط –شريي، دار الفكر، بريوت 
حيىي مراد، دار احلديث،            /  د :  تبصرة املبتدي وتذكرة املنتهي للصيمري، حتقيق                 - ٥٠

 هـ  ١٤٢٦القاهرة، 
سعد كرمي الفقي، دار اليقني،           :  أليب البقاء العكربي، حتقيق التبيان يف إعراب القرآن - ٥١

 هـ ١٤٢٢، ١مصر، ط -املنصورة 
عبد الرمحن العثيمني، مكتبة العبيكان، الرياض، /د: التبيني أليب البقاء العكربي، حتقيق - ٥٢

 هـ ١٤٢١، ١ط
جم                    - ٥٣ ألدب يف علم  ا لذهب من معدن جوهر  ا ألعلم            حتصيل عني  ا لعرب،  ا زات  ا
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، ١زهري عبد احملسن سلطان، وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، ط/ د: الشنتمري، حتقيق
  م١٩٩٢

عباس مصطفى الصاحلي،       /  د : ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد، ابن هشام، حتقيق - ٥٤
  هـ١٤٠٦، ١لبنان، ط –دار الكتاب العريب، بريوت 

عبد الرمحن العثيمني، / د: ارزمي، حتقيق، صدر األفاضل اخلو)شرح املفصل(التخمري  - ٥٥
 هـ١٤٢١، ١السعودية، ط –مكتبة العبيكان، الرياض 

عفيف عبد الرمحن، مؤسسة الرسالة، / د: تذكرة النحاة، أبو حيان األندلسي، حتقيق - ٥٦
 هـ١٤٠٦، ١لبنان، ط –بريوت 

حسن  /  د :  التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل، أبو حيان األندلسي، حتقيق                  - ٥٧
 هـ١٤١٨، ١سورية، ط –هنداوي، دار القلم، دمشق 

ارزمي، حتقيق                       - ٥٨ األفاضل اخلو لعلل يف شرح اجلمل، صدر  عادل حمسن     :  ترشيح ا
 هـ١٤١٨، ١العمريي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، ط

عبد الفتاح حبريي إبراهيم،           /  د: التصريح مبضمون التوضيح، خالد األزهري، حتقيق - ٥٩
  هـ١٤١٨، ١ط

حممد باسل عيون السود، دار الكتب              :  لي بن حممد اجلرجاين، حتقيق        ، ع  التعريفات - ٦٠
 هـ١٤٢١، ١لبنان، ط –العلمية، بريوت 

عوض القوزي، مطبعة         /  د :  التعليقة على كتاب سيبويه، أبو علي للفارسي، حتقيق               - ٦١
 هـ ١٤١٠، ١مصر، ط -األمانة، القاهرة 

لكتب العلمية، بريوت       سامل مصطفى البدري، دار ا : ، القرطيب، حتقيقتفسر القرطيب - ٦٢
 هـ١٤٢٤، ٢لبنان، ط -

، عبد الرمحن بن نصر )تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان( تفسري ابن سعدي - ٦٣
 هـ١٤١٨، ٩لبنان، ط –السعدي، مؤسسة الرسالة، بريوت 

كثري     - ٦٤ بن  ا بريوت                          تفسري   ، لفكر ا ر  ا د  ، بن كثري عيل  إمسا ء  ا لفد ا بو  أ ن،    –،  لبنا
 هـ١٤٠٤

عود، أبو السعود حممد بن حممد العمادي، دار إحياء التراث العريب،                             تفسري أيب الس - ٦٥
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 لبنان -بريوت 
الشيخ عادل أمحد عبد املوجود            :  البحر احمليط، أبو حيان األندلسي، حتقيق               تفسري   - ٦٦

 هـ١٤٢٢، ١لبنان، ط -ورفاقه، دار الكتب العلمية، بريوت 
ي، شركة مكتبة ومطبعة      ، جالل الدين احمللي وجالل الدين السيوط                 تفسري اجلاللني  - ٦٧

 هـ١٣٧٤، ٣مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، ط
، فخر الدين الرازي، دار الكتب                 ) التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب         ( تفسري الرازي  - ٦٨

  هـ١٤٢١، ١لبنان، ط –العلمية، بريوت 
عادل بن علي الشدي،         / د :  تفسري الراغب األصفهاين، الراغب األصفهاين، حتقيق                   - ٦٩

 هـ١٤٢٤، ١ن، الرياض، طمدار الوط
الطربي     - ٧٠ لقرآن               (   تفسري  تأويل آي ا لبيان عن  بو جعفر حممد بن جرير         ) جامع  ، أ

  هـ ١٤٢٥لبنان،  –صدقي مجيل العطار، دار الفكر، بريوت : الطربي، حتقيق
كاظم حبر املرجان، دار الكتب للطباعة                 /  د :  التكملة، أبو علي الفارسي، حتقيق            - ٧١

  م١٩٨١والنشر جامعة املوصل، 
/ د: ، أبو بكر حممد بن عبد امللك الشنتريين، حتقيقتلقيح األلباب يف عوامل اإلعراب - ٧٢

  هـ١٤١٠، ١معيض بن مساعد العويف، دار املدين، جدة، ط
عبد السالم هارون، الدار املصرية للتأليف : ، حممد أمحد األزهري، حتقيقذيب اللغة - ٧٣

  والترمجة
فايز زكي حممد دياب، دار السالم،                :  يقتوجيه اللمع، أمحد بن احلسني اخلباز، حتق   - ٧٤

  هـ١٤٢٣، ١القاهرة، ط
أمحد حممد عزوز، : واملسالك بشرح ألفية ابن مالك، املرادي، حتقيق توضيح املقاصد - ٧٥

  هـ١٤٢٦، ١بريوت، ط –املكتبة العصرية، صيدا 
بريوت،     -جامع الدروس العربية، الشيخ مصطفى الغالليين، املكتبة العصرية، صيدا      - ٧٦

 هـ١٤٠٥، ١٢ط
أمحد حممود اهلرميل،  مكتبة اخلاجني             /د: اجلامع الصغري يف النحو البن هشام، حتقيق - ٧٧

  .هـ ١٤٠٠بالقاهرة، 
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 –علي توفيق احلمد، مؤسسة الرسالة، بريوت               :  يف النحو، الزجاجي، حتقيق اجلمل - ٧٨
 هـ١٤١٧، ٥لبنان، ط

 –ية، بريوت     إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلم       : مجهرة اللغة، ابن دريد، حتقيق - ٧٩
 هـ١٤٢٦، ١لبنان، ط

طه حمسن، مؤسسة دار الكتب          :  يف حروف املعاين، املرادي، حتقيق                 اجلين الداين       - ٨٠
  هـ١٣٩٦جامعة املوصل،  –للطباعة والنشر 

: حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، حممد اخلضري، شرح              - ٨١
 هـ١٤٢٦، ٢نان، طلب –تركي فرحان املصطفى، دار الكتب العلمية، بريوت 

حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، علي بن حممد األمشوين، دار  - ٨٢
  هـ١٤٢٩، ٢لبنان، ط –الكتب العلمية، بريوت 

عبد العال سامل مكرم، مؤسسة          :  يف القراءات السبع، ابن خالويه، حتقيق                   احلجة   - ٨٣
 هـ١٤١٠، ٥لبنان، ط –الرسالة، بريوت 

كامل مصطفى    :  عة، أبو علي الفارسي، وضع حواشيه وعلق عليه       احلجة للقراء السب - ٨٤
  هـ١٤٢١، ١لبنان، ط –اهلنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت 

حسن شاذيل فرهود، دار العلوم،              /  د :  حروف املعاين والصفات، الزجاجي، حتقيق       - ٨٥
 هـ ١٤٠٢السعودية،  -الرياض 

جلواد عطا، دار املنار،            دياب عبد ا     /  ، د  حروف املعاين وعالقتها باحلكم الشرعي               - ٨٦
 مصر -القاهرة 

عبد  :  خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي، حتقيق                 - ٨٧
 هـ١٤٠٩، ٣السالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط

، ٣حممد علي النجار، عامل الكتب، بريوت لبنان، ط       : ، البن جين، حتقيقاخلصائص - ٨٨
 هـ ١٤٠٣

النحويني        - ٨٩ ملكرمة، ط                   /  ، د  اخلالف بني  لفيصلية، مكة ا لطويل، ا لسيد رزق ا ، ١ا
 هـ ١٤٠٥

الشيخ علي حممد     :  يف علوم الكتاب املكنون، السمني احلليب، حتقيق                  الدر املصون       - ٩٠
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 هـ١٤١٤، ١لبنان، ط –معوض ورفاقه، دار الكتب العلمية، بريوت 
قاهرة،   دراسات ألسلوب القرآن الكرمي، حممد عبد اخلالق عضيمة، دار احلديث، ال         - ٩١

  م١٩٧٢
عمر فاروق الطباع، شركة دار األرقم بن أيب األرقم،                        / د: ديوان الفرزدق، حتقيق - ٩٢

 هـ١٤١٨، ١لبنان، ط –بريوت 
لبنان،  -حنا نصر احليت، دار الكتاب العريب، بريوت /د: ديوان النابغة الذبياين، حتقيق - ٩٣

  هـ ١٤١٩، ٣ط
 ديوان امرئ القيس، دار صادر، دار بريوت - ٩٤
فة              :  بن ثور اهلاليل، حتقيق        ديوان محيد       - ٩٥ للثقا لوطين  لبيطار، الس ا ا حممد شفيق 

 هـ ١٤٢٣، ١والفنون واآلداب، الكويت، ط
 –عبد القدوس أبو صاحل، مؤسسة الرسالة، بريوت                  /  د :  ديوان ذي الرمة، حتقيق            - ٩٦

 هـ١٤١٤، ٣لبنان، ط
  هـ١٣٨٠لبنان،  -ديوان طرفة بن العبد، دار صادر ودار بريوت، بريوت  - ٩٧
 لبنان -ان عمر بن أيب ربيعة، الشركة اللبنانية للكتاب، بريوت ديو - ٩٨
النادي األديب الثقايف جبدة،                     :  ديوان عمرو بن كلثوم التغليب، حتقيق              - ٩٩ أمين ميدان، 

 هـ١٤١٣، ١السعودية، ط
كمال يوسف احلوت، دار الكتب : ذيل التقييد، حممد بن أمحد الفاسي املكي، حتقيق - ١٠٠

 هـ١٤١٠، ١لبنان، ط –العلمية، بريوت 
حممد حسن إمساعيل، دار الكتب            :  الرد على النحاة البن مضاء القرطيب، حتقيق                  - ١٠١

 هـ ١٤٢٨، ١بريوت، لبنان، ط –العلمية 
أمحد حممد : رصف املباين يف شرح حروف املعاين، أمحد بن عبد النور املالقي، حتقيق - ١٠٢

 هـ١٤٢٣، ٣اخلراط، دار القلم، دمشق، ط
علي حممد عمر، مكتبة اخلاجني،         /  د: حجر، حتقيق، ابن رفع اإلصر عن قضاة مصر - ١٠٣

  هـ١٤١٨، ١القاهرة، ط
، حممود شكري األلوسي، دار           ) تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين             (   روح املعاين       - ١٠٤



 فهرس املصادر واملراجع   
٨٢٤  

 لبنان -إحياء التراث، بريوت 
، ١وزهرة احلياة الدنيا، شهاب الدين اخلفاجي، مطبعة عيسى احلليب، ط رحيانة األلبا - ١٠٥

 هـ١٣٨٦
إبراهيم السامرائي، مكتبة املنار، الزرقاء    / د: ة، حممد بن داود األصباين، حتقيقالزهر - ١٠٦

  هـ١٤٠٦، ٢األردن، ط -
 -شوقي ضيف، دار املعارف، القاهرة               /  د : السبعة يف القراءات، ابن جماهد، حتقيق - ١٠٧

  هـ ١٤٠٠، ٢مصر،  ط
بكر بن عبد  :على ضرائح احلنابلة، حممد بن عبد اهللا بن محيد، حتقيق السحب الوابلة - ١٠٨

لبنان،    –اهللا أبو زيد وعبد الرمحن بن سليمان العثيمني، مؤسسة الرسالة، بريوت                          
 هـ١٤١٦، ١ط

 -حسن هنداوي، دار القلم، دمشق                / د :  ، ابن جين، حتقيق      سر صناعة إلعراب      - ١٠٩
 هـ ١٤٠٥، ١سورية، ط

 لبنان -، اخلطيب الشربيين، دار املعرفة، بريوت السراج املنرب - ١١٠
  ٢٠٠٤، ٢ى ألفية ابن مالك، ابن عقيل، دار الطالئع، القاهرة، طشرح ابن عقيل عل - ١١١
حممد الريح هاشم، دار اجليل، بريوت   / د: شرح أبيات سيبويه، ابن السريايف، حتقيق - ١١٢

 هـ١٤١٦، ١لبنان، ط –
خالد عبد الغين حمفوظ،        :  شرح أشعار اهلذليني، احلسن بن احلسني السكري، حتقيق  - ١١٣

 هـ١٤٢٧، ١لبنان، ط -دار الكتب العلمية، بريوت 
حسن هنداوي، دار       / د: شرح األبيات املشكلة اإلعراب، أبو علي الفارسي، حتقيق - ١١٤

 هـ ١٤٠٧، ١دمشق، ودارة العلوم واآلداب، بريوت، ط –القلم 
  شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، دار إحياء الكتب العربية، مصر - ١١٥
حسين  /  د: ن األربيلي، حتقيقشرح األمنوذج يف النحو للعالمة الزخمشري، مجال الدي - ١١٦

 مصر -عبد اجلليل يوسف، مكتبة اآلداب، القاهرة 
حممد بدوي املختون،        /  عبد الرمحن السيد ود / د: ، ابن مالك، حتقيقشرح التسهيل - ١١٧

  هـ ١٤١٠، ١هجر، مصر، ط



 فهرس املصادر واملراجع   
٨٢٥  

ادي           - ١١٨ لنحوي     ( شرح التسهيل، املر حممد عبد النيب عبيد، مكتبة        :  ، حتقيق  ) القسم ا
  هـ ١٤٢٧، ١مصر، ط -اإلميان، املنصورة 

: شرح ألفية ابن مالك للشارح األندلسي، حممد بن أمحد اهلواري األندلسي، حتقيق            - ١١٩
ة،                             /  د  لقاهر ا ث،  للترا ألزهرية  ا ملكتبة  ا  ، حلميد ا لسيد حممد عبد  ا حلميد  ا عبد 

 هـ١٤٢٠
، ١لبنان، ط     -شرح ألفية ابن مالك، ابن الناظم، دار إحياء التراث العريب، بريوت            - ١٢٠

 هـ ١٤٢٤
عبد  :  رح القصائد السبع الطوال اجلاهليات، حممد بن القاسم األنباري، حتقيق                           ش - ١٢١

 هـ١٤٠٠السالم هارون، دار املعارف، القاهرة، 
ابن مالك، حتقيق                - ١٢٢  ، لشافية فية ا الكا علي حممد معوض وعادل أمحد عبد             :  شرح 

  هـ١٤٢٠، ١لبنان، ط –املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت 
/ د :  علم العربية أليب حيان األندلسي، ابن هشام، حتقيق                     شرح اللمحة البدرية يف         - ١٢٣

 م ١٩٨٥، ٢صالح راوي، ط
حممد خليل مراد احلريب،         /  د :  ، حتقيق  ) جامع العلوم(شرح اللمع يف النحو، الباقويل  - ١٢٤

 هـ ١٤٢٨، ١لبنان، ط -دار الكتب العلمية، بريوت 
رمضان / مد ودرجب عثمان حم/ د: يف النحو، الواسطي الضرير، حتقيق شرح اللمع - ١٢٥

 هـ١٤٢٠، ١عبد التواب، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط
 هـ ١٤٠٤، ١فائز فارس، الكويت، ط/ د: شرح اللمع، ابن برهان العكربي، حتقيق - ١٢٦
 شرح املفصل، ابن يعيش، عامل الكتب، بريوت - ١٢٧
مجال عبد العاطي خميمر أمحد، مكتبة   : شرح املقدمة الكافية يف علم اإلعراب، حتقيق - ١٢٨

  هـ١٤١٨، ١فى الباز، مكة املكرمة، طنزار مصط
خريي عبد الراضي عبد        /  د :  ، ابن النحاس احلليب، حتقيق          ) التعليقة  ( شرح املقرب      - ١٢٩

 هـ١٤٢٦، ١اللطيف، مكتبة دار الزمان، املدينة املنورة، ط
سلوى حممد عمر عرب، جامعة أم          /  د :  شرح مجل الزجاجي، ابن خروف، حتقيق            - ١٣٠

  هـ١٤١٩القرى، مكة املكرمة، 



 فهرس املصادر واملراجع   
٨٢٦  

صاحب أبو جناح، عامل الكتب،           /  د : ، ابن عصفور، حتقيق       مجل الزجاجي     شرح   - ١٣١
 هـ ١٤١٩، ١لبنان، ط -بريوت 

علي حمسن عيسى مال اهللا، عامل الكتب،             :  ، ابن هشام، حتقيق  الزجاجي مجلشرح  - ١٣٢
 هـ١٤٠٦، ٢لبنان، ط -بريوت 

لبنان،    –إبراهيم جزيين، دار الكاتب العريب، بريوت                 : شرح ديوان األعشى، شرح - ١٣٣
  هـ١٣٨٨، ١ط

 لبنان -حممد إمساعيل الصاوي، دار األندلس، بريوت : شرح ديوان جرير، تأليف - ١٣٤
لبنان،  –إبراهيم جزيين، دار الكاتب العريب، بريوت : شرح ديوان مجيل بثينة، شرح - ١٣٥

  هـ١٣٨٨، ١ط
عبد الرمحن الربقوقي، دار األندلس، : شرح ديوان حسان بن ثابت األنصاري، حتقيق - ١٣٦

 هـ ١٣٨٦ لبنان، -بريوت 
 حممد حميي الدين عبد احلميد: شرح شذور الذهب، ابن هشام، حتقيق - ١٣٧
عيد مصطفى درويش، جممع         /  د :  شرح شواهد اإليضاح، عبد اهللا بن بري، حتقيق          - ١٣٨

 هـ١٤٠٥اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية،  -اللغة العربية 
 -املنار، األردن  حنا مجيل جداد، مكتبة/ د: شرح عيون اإلعراب، ااشعي، حتقيق - ١٣٩

 هـ ١٤٠٦، ١الزرقاء، ط
حممد حميي الدين عبد احلميد، دار : شرح قطر الندى وبل الصدى، ابن هشام، حتقيق - ١٤٠

 م٢٠٠٤مصر،  –الطالئع، القاهرة 
: ، نور الدين عبد الرمحن اجلامي، حتقيق       )الفوائد الضيائية(شرح كافية ابن احلاجب  - ١٤١

 هـ١٤٢٣، ١مصر، ط -بية، القاهرة أسامة طه الرفاعي، دار اآلفاق العر/ د
إميل يعقوب، دار        / د :  شرح كافية ابن احلاجب لرضي الدين األستراباذي، حتقيق                     - ١٤٢

 هـ ١٤١٩، ١لبنان، ط –الكتب العلمية، بريوت 
بو سعيد السريايف، حتقيق         شرح كتاب سيبويه     - ١٤٣ أمحد حسن مهديل وعلي سيد        :  ، أ

 هـ١٤٢٩، ١لبنان، ط –علي، دار الكتب العلمية، بريوت 
شرح ملحة اإلعراب، أبو حممد احلريري، مكتبة عبد املصور بن حممد عبد اهللا،                              - ١٤٤



 فهرس املصادر واملراجع   
٨٢٧  

 هـ ١٤٢٦، ١مصر، ط -القاهرة 
فخر الدين قباوة، دار / د: األعلم الشنتمري، حتقيق: شعر زهري بن أيب سلمى، صنعة - ١٤٥

  هـ ١٤١٣، ١لبنان، ط -الكتب العلمية، بريوت 
حتقيق              - ١٤٦  ، البن قتيبة ء  ا لشعر ا و لشعر  مح  :  ا مبصر،             أ رف  ملعا ا ر  ا د  ، كر حممد شا د 

 هـ ١٣٨٦
 -شواهد التوضيح ملشكالت اجلامع الصحيح البن مالك، عامل الكتب، بريوت                           - ١٤٧

 هـ ١٤٠٣، ٣لبنان، ط
 السيد أمحد صقر، عيسى احلليب، القاهرة: البن فارس، حتقيق الصاحيب - ١٤٨
محد عبد أ: ، إمساعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق)تاج اللغة وصحاح العربية(الصحاح  - ١٤٩

 م١٩٩٠، ٤لبنان، ط –الغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت 
الشيخ قاسم الرفاعي، دار القلم، بريوت         : صحيح البخاري، اإلمام البخاري، حتقيق - ١٥٠

 هـ١٤٠٧، ١لبنان، ط –
 هـ١٣٩٧صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان،  - ١٥١
النيلي، جامعة أم القرى، مكة                   الصفوة الصفية يف شرح الدرة األ               - ١٥٢ لفية تقي الدين 

 هـ ١٤١٩املكرمة، 
ألندلس، ط                  :  ضرائر الشعر البن عصفور، حتقيق           - ١٥٣ إبراهيم حممد، دار ا ، ١السيد 

 م ١٩٨٠
الضوء الالمع، حممد بن عبد الرمحن السخاوي، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت  - ١٥٤

 لبنان –
حممود شاكر، دار املدين          :  ، حتقيق  ، حممد بن سالم اجلمحي      طبقات فحول الشعراء    - ١٥٥

 جبدة
 -حممود حممد نصار، دار الكتب العلمية، بريوت             : علل النحو البن الوراق، حتقيق - ١٥٦

 هـ ١٤٢٢، ١لبنان، ط
 حممود فهمي حجازي، دار الثقافة / علم اللغة العربية، د - ١٥٧
ر البدراوي زهران، دا             /  د :  العوامل املائة النحوية، عبد القاهر اجلرجاين، حتقيق                       - ١٥٨



 صادر واملراجعفهرس امل   
٨٢٨  

 م١٩٨٣، ١املعارف، القاهرة، ط
عبد احلميد هنداوي، دار           /  د :  العني، اخلليل بن أمحد الفراهيدي، ترتيب وحتقيق                   - ١٥٩

 هـ ١٤٢٤، ١لبنان، ط –الكتب العلمية، بريوت 
لدهان، حتقيق                     - ١٦٠ رك ا املبا ، سعيد بن  العربية فائز فارس، مؤسسة        /  د :  الفصول يف 

 هـ١٤٠٩، ١لبنان، ط –الرسالة، بريوت 
هزاع   /  د :  املضية يف شرح الشذرة الذهبية، أمحد بن حممد العاتكي، حتقيق                      الفضة    -١٦١

 هـ١٤٢٤، ١سعد املرشد، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، ط
عبد الوهاب حممود الكحلة،          /  د :  الفوائد والقواعد، عمر بن ثابت الثمانيين، حتقيق      - ١٦٢

  هـ١٤٢٢، ١لبنان، ط –مؤسسة الرسالة، بريوت 
مكتب حتقيق التراث يف مؤسسة الرسالة،            :  قاموس احمليط، الفريوزأبادي، حتقيق               ال   - ١٦٣

  هـ١٤٠٧، ٢لبنان، ط -مؤسسة الرسالة ، بريوت 
فيصل احلفيان، مكتبة       /  د :  الكايف يف اإلفصاح، ابن أيب الربيع األندلسي، حتقيق                        - ١٦٤

 هـ١٤٢٢، ١الرشد، الرياض، ط
، ٤لبنان، ط -مؤسسة الرسالة، بريوت  حممد أمحد الدايل،/ د: الكامل، املربد، حتقيق - ١٦٥

  هـ ١٤٢٥
 م ١٩٧٧، ٢عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني مبصر، ط: الكتاب لسيبويه، حتقيق - ١٦٦
الداين بن منري آل زهوي، دار الكتاب العريب، بريوت  : الكشاف، الزخمشري، حتقيق - ١٦٧

 هـ١٤٢٧، ١لبنان، ط –
  هـ١٤٠٢دار الفكر، عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة،  كشف الظنون - ١٦٨
هادي عطية مطر، وزارة األوقاف والشؤون                     /  د :  كشف املشكل يف النحو، حتقيق   - ١٦٩

 هـ١٤٠٤، ١الدينية العراقية، ط
اللغوية              ( الكليات     - ١٧٠ ملصطلحات والفروق  البقاء أيوب بن موسى             ) معجم يف ا ، أبو 

 –عدنان درويش وحممد املصري، مؤسسة الرسالة، بريوت                       /  د :  الكفوي، حتقيق     
 هـ١٤١٩، ٢، طلبنان

، ٢لبنان، ط     -مازن املبارك، دار صادر، بريوت                  /  د :  ، حتقيق  لزجاجي   ، ا  الالمات - ١٧١



 فهرس املصادر واملراجع   
٨٢٩  

  هـ ١٤١٢
غازي خمتار طليمات، /د: ، أبو البقاء العكربي، حتقيقاللباب يف علل البناء واإلعراب - ١٧٢

 هـ١٤٢٢عبد اإلله نبهان، مطبوعات مركز مجعة املاجد للثقافة والتراث، ديب، / ود
عادل أمحد عبد املوجود ومجاعة، دار                 :  علوم الكتاب، ابن عادل، حتقيق      اللباب يف  - ١٧٣

 هـ ١٤١٩، ١لبنان، ط -الكتب العلمية، بريوت 
 لبنان -، ابن منظور، دار صادر، بريوت لسان العرب - ١٧٤
 -سعيد األفغاين، بريوت       : ، أبو الربكات األنباري، حتقيقملع األدلة يف أصول النحو - ١٧٥

 هـ ١٣٩١، ٢لبنان، ط
لبنان،    -حامد املؤمن، عامل الكتب، بريوت              / د: ، ابن جين، حتقيقيف العربيةاللمع  - ١٧٦

 هـ ١٤٠٥، ٢ط
هدى حممد قراعة، الس األعلى              :  ما ينصرف وماال ينصرف، الزجاج، حتقيق                 - ١٧٧

 هـ١٣٩١للشئون اإلسالمية، القاهرة، 
 -وت   أمحد فريد املزيدي، دار الكتب العلمية، بري                 : جماز القرآن، أبو عبيدة، حتقيق - ١٧٨

  هـ ١٤٢٧، ١لبنان، ط
التراث     –عبد السالم هارون، وزارة اإلعالم                   :  جمالس العلماء، الزجاجي، حتقيق             - ١٧٩

  م ١٩٨٤، ٢العريب، الكويت، ط
عبد السالم هارون، دار            :  جمالس ثعلب، أبو العباس أمحد بن حيىي ثعلب، حتقيق                  - ١٨٠

 م ٢٠٠٦، ٦املعارف، القاهرة، ظ
 هـ ١٣٦٩، ٤جمموع مهمات املتون، دار الفكر، ط - ١٨١
عبد  / عبد احلليم النجار ود        /  علي النجدي ناصف ود       :  ، ابن جين، حتقيق      احملتسب   - ١٨٢

 هـ١٤٠٦، ٢الفتاح إمساعيل شليب، ط
-يف تفسري الكتاب العزيز، ابن عطية األندلسي، دار ابن حزم، بريوت  احملرر الوجيز - ١٨٣

 هـ١٤٢٣، ١لبنان، ط
صور علي عبد السميع، دار         من /  د :  احملرر يف النحو، عمر بن عيسى اهلرمي، حتقيق              - ١٨٤

 هـ١٤٢٦، ١السالم، القاهرة، ط



 فهرس املصادر واملراجع   
٨٣٠  

عبد احلميد هنداوي، دار الكتب              /  د :  واحمليط األعظم، ابن سيده، حتقيق             احملكم   - ١٨٥
 هـ١٤٢١لبنان، ط،  –العلمية، بريوت 

لبنان،    -، حممد بن أيب بكر الرازي، مؤسسة علوم القرآن، بريوت                        خمتار الصحاح  - ١٨٦
 هـ١٣٩٨

 لبنان -ار الكتب العلمية، بريوت ، ابن سيده، داملخصص - ١٨٧
حممد أمحد جاد املوىل ورفاقه، دار        : املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، السيوطي، حتقيق - ١٨٨

 الفكر
حممد الشاطر أمحد حممد أمحد، مطبعة : املسائل البصريات، أبو علي الفارسي، حتقيق - ١٨٩

 هـ ١٤٠٥، ١املدين، القاهرة، ط
صالح الدين السنكاري، مطبعة           :  سي، ، حتقيق   املسائل البغداديات، أبو علي الفار            - ١٩٠

 م١٩٨٣العاين، بغداد 
حسن هنداوي، دار القلم، دمشق و / د: املسائل احللبيات، أبو علي الفارسي، حتقيق - ١٩١

 هـ ١٤٠٧، ١دار املنارة بريوت، ط
حسن هنداوي، كنوز أشبيليا،          :  املسائل الشريازيات، أبو علي الفارسي، حتقيق                    - ١٩٢

 هـ ١٤٢٤، ١السعودية، ط -الرياض 
حممد الشاطر أمحد حممد أمحد،          /  د :  املسائل العسكرية، أبو علي الفارسي، حتقيق                - ١٩٣

 هـ ١٤٠٣، ١مصر، ط –مطبعة املدين، القاهرة 
إحياء    –شيخ الراشد، وزارة الثقافة          : العضديات، أبو علي الفارسي، حتقيق املسائل - ١٩٤

 م  ١٩٨٦، ١سورية، ط -التراث العريب، دمشق 
مصـطفى احلـدري، مطبوعـات    : رة، أبو علي الفارسي، حتقيـق املسائل املنثو - ١٩٥

 جممع اللغة العربية بدمشق
حممد خري احللواين، دار          /  د :  مسائل خالفية يف النحو، أبو البقاء العكربي، حتقيق                   - ١٩٦

 املأمون للتراث، دمشق
حممد كامل بركات، جامعة أم           /  د :  املساعد على تسهيل الفوائد، ابن عقيل، حتقيق - ١٩٧

 هـ ١٤٠٢، ١املكرمة، طالقرى، مكة 



 فهرس املصادر واملراجع   
٨٣١  

 هـ١٣١٣املسند، اإلمام أمحد بن حنبل، املطبعة امليمنية مبصر،  - ١٩٨
ياسني حممد السواس ، دار املأمون              :  ، مكي القيسي، حتقيق      مشكل إعراب القرآن          - ١٩٩

   ٢سورية، ط -للتراث، دمشق 
يوسـف الشـيخ حممـد،    : املصباح املنري، أمحد بن حممد بن علي الفيومي، حتقيق - ٢٠٠

 هـ١٤٢٠، ٢بريوت، ط –صرية املكتبة الع
لكويف        - ٢٠١ القاهرة، ط                   /  ، د  مصطلحات النحو ا خلثران، هجر،  ، ١عبد اهللا بن محد ا

 هـ١٤١١
عبد اجلليل عبده شليب، عامل الكتب،           /  د :  وإعرابه، الزجاج، حتقيق             معاين القرآن       - ٢٠٢

 هـ ١٤٠٨، ١لبنان، ط –بريوت 
 -احلديث، القاهرة          حيىي مراد، دار        /  د :  معاين القرآن، أبو جعفر النحاس، حتقيق                - ٢٠٣

 هـ ١٤٢٥مصر، 
 هـ١٤٠١، ٢فائز فارس، ط/ د: األوسط، حتقيق ألخفش، امعاين القرآن - ٢٠٤
أمحد يوسف جنايت، وحممد علي النجار،             : ، الفراء، اجلزء األول، حتقيقمعاين القرآن - ٢٠٥

 دار السرور
الثالث، حتقيق               معاين القرآن       - ٢٠٦ ء، اجلزء  عبد الفتاح إمساعيل شليب، علي          / د :  ، الفرا

 لنجدي ناصف، دار السرورا
 وحممد علي النجار، دار السرور:  ، الفراء، اجلزء الثاين، حتقيقمعاين القرآن - ٢٠٧
  هـ ١٤٠٠، ٣مرجليوث، دار الفكر، ط: ، ياقوت احلموي، حتقيقمعجم األدباء - ٢٠٨
لفني     - ٢٠٩ ملؤ ا بريوت                 معجم   ، لة لرسا ا مؤسسة   ، لة كحا رضا  عمر  ط     -،   ، ن ، ١لبنا

 هـ ١٤١٤
للغة، أمح         - ٢١٠ بن فارس، حتقيق      معجم مقاييس ا لكتب                :  د  دار ا رون،  السالم ها عبد 

 قم -العلمية، إيران 
 -مازن املبارك، وحممد علي محد اهللا، بريوت                   /  د: البن هشام، حتقيق مغين اللبيب - ٢١١

 م ١٩٧٩، ٥لبنان، ط
حممد عبد اخلالق عضيمة، جلنة إحياء التراث اإلسالمي،                   :  للمربد، حتقيق     املفتضب   - ٢١٢
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  هـ ١٣٩٩، ٢مصر، ط -القاهرة 
حممد سيد كيالين، دار       :  ، الراغب األصفهاين، حتقيق          املفردات يف غريب القرآن             - ٢١٣

 لبنان -املعرفة، بريوت 
  ٢لبنان، ط -املفصل يف علم العربية للزخمشري ، دار اجليل، بريوت  - ٢١٤
حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت : املقاصد النحوية للعيين، حتقيق - ٢١٥

 هـ ١٤٢٦، ١لبنان، ط -
كاظم حبر املرجان،        /  د :  املقتصد يف شرح اإليضاح، عبد القاهر اجلرجاين، حتقيق                    - ٢١٦

 م ١٩٨٢اجلمهورية العراقية،  –وزارة الثقافة واإلعالم 
شعبان عبد الوهاب حممد، /د: املقدمة اجلزولية يف النحو، أليب موسى اجلزويل، حتقيق - ٢١٧

  هـ ١٤٠٨، ١دار أم القرى، ط
أمحد عبد الستار اجلواري، وعبد اهللا اجلبوري،                     /  د :  يقاملقرب، ابن عصفور، حتق           - ٢١٨

 هـ ١٣٩١، ١ط
مللخص   - ٢١٩ لربيع، ج                  ا ا لعربية البن أيب  ا نني  ا علي سلطان  / د :  ، حتقيق  ١يف ضبط قو

 هـ١٤٠٥،  ١احلكمي، ط
األردن،   -إبراهيم السامرائي، دار الفكر، عمان / د: منازل احلروف للرماين، حتقيق - ٢٢٠

 م ١٩٨٤
لبنان،    -الطالبني، ابن اجلزري، دار الكتب العلمية، بريوت                 منجد املقرئني ومرشد - ٢٢١

 هـ١٤٠٠
إبراهيم مصطفى، وعبد اهللا أمني، وزارة                : املنصف شرح التصريف،ابن جين، حتقيق - ٢٢٢

 هـ١٣٧٣، ١إدارة إحياء التراث القدمي، ط –املعرف العمومية 
جي، مكتبة    هادي نا    / د :  ، اإلمام حيىي العلوي، حتقيقشرح مجل الزجاجياملنهاج يف  - ٢٢٣

  هـ ١٤٣٠، ١السعودية، ط -الرشد، الرياض 
حتقيق تفسري سورة الفاحتة         ، ) اللباب يف علوم الكتاب         ( منهج ابن عادل يف تفسريه           - ٢٢٤

 هـ١٤١٤زاهر األملعي، / د: ، مناع بن حممد القرين، إشراف)رسالة دكتوراه(
املصرية     موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب، خلالد األزهري، مكتبة لبنان والشركة         - ٢٢٥
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 م ١٩٩٨، ١العاملية للنشر، ط
  ٢حممد البنا ، دار الرياض، السعودية، ط/د: نتائج الفكر يف النحو، السهيلي، حتقيق - ٢٢٦
حنو الزخمشري، بني النظرية والتطبيق، زكريا شحاته حممد الفقي، املكتب اإلسالمي،  - ٢٢٧

 هـ١٤٠٧، ١لبنان، ط –بريوت 
 هـ١٤٠٦، ١الفيصلية، مكة املكرمة، طحنو القراء الكوفيني، خدجية أمحد مفيت،  - ٢٢٨
عبد احلسني /د: النكت احلسان يف شرح غاية اإلحسان، أليب حيان األندلسي، حتقيق - ٢٢٩

  هـ ١٤٠٥، ١لبنان، ط -الفتلي، مؤسسة الرسالة، بريوت 
النكت يف تفسري كتاب سيبويه، األعلم الشنتمري، املنظمة العربية للتربية والثقافة                             - ٢٣٠

 هـ ١٤٠٧ ،١والعلوم، الكويت، ط
لشروق، بريوت                                   - ٢٣١ ا ر  ا د ري،  ألنصا ا زيد  بو  أ  ، للغة ا در يف  ا لنو ، ١لبنان، ط     -ا

 هـ ١٤٠١
أمساء املؤلفني وآثار املصنفني من كشف الظنون، إمساعيل باشا                         -هدية العارفني       - ٢٣٢

 هـ ١٤٠٢بغدادي، دار الفكر، 
عبد العال مكرم، عامل         /  د :  يف شرح مجع اجلوامع، السيوطي، حتقيق              مهع اهلوامع      - ٢٣٣

 هـ١٤٢١الكتب، القاهرة، 
إحسان عباس،      / د :  وأنباء أبناء الزمان، أمحد بن خلكان، حتقيق                     وفيات األعيان        - ٢٣٤

 هـ١٣٩٨بريوت،  –دارصادر 
  
  



 املوضوعات   
٨٣٤  

  الموضوعات   

  ١٢-٤: املقدمة
  ٤......................................................  أسباب اختيار املوضوع

  ٥...............................................................  خطة البحث
  ٧................................................................  منهج العمل

  ٩.............................................................  ترمجة ابن عادل
  اختياراته النحوية: القسم األول

  ٢٨٢-١٤: ألمساءمسائل ا: أوال
  ١٤  ............................  ارور حبرف ؟ على صاحبها الاحلهل جيوز تقدمي 

  ٢٦  .................................................. )إياي(األقوال يف إعراب 
  ٣٥  ........................................  وحنوه من الصرف) سليمان(علة منع 

  ٤٠  ........................................... هل جيوز تقدمي الفاعل على فعله؟
  ٥١  ..........................................  الوصف املشتق إذا وصف مل يعمل

  ٥٦  ..................................................  هل حيذف الفاعل وحده؟
  ٦٧  .........................................هل تكون اجلملة فاعال أو نائبة عنه؟

  ٧٥  ..............................................  النافية للجنس) ال(حذف خرب 
  ٨٢  .............................................  مبتدأ) لوال(االسم املرفوع بعد 

  ٩٣  ................................... يف غري الشعر؟) مع(هل جيوز تسكني عني 
  ٩٩  ......................................................  على املعية) مع(داللة 

  ١٠٣ ...................  هل جيوز تقدمي اخلرب على املبتدأ؛ إذا استويا تعريفًا وتنكريا؟
  ١٠٩ ........................................................  هل يتعدد اخلرب؟

  ١١٤ ........................  دة اجلارحكم العطف على الضمري ارور من غري إعا
  ١٢٥ ........................  الزمانية واملكانية، واحلرفية: الفجائية بني الظرفية) إذا(

  ١٢٩ ..............................  ؟)عالَم(؛ مجعا لـ)العاملَني(هل جيوز أن يكون 



 املوضوعات   
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  ١٣٥ .....................................  نادر؟) حجارة(على ) حجر(هل مجع 
  ١٣٩ .....................................  ؟)ما(الشرطية بدون ) حيث(هل جتزم 

  ١٤٣ ....................  يكون على الظرفية أو املفعولية؟) دخلَ(هل املنصوب بعد 
  ١٤٧ ...........................................  إعراب املخصوص باملدح والذم

  ١٥٢ ...................................................  ؟)كيف(هل يجزم بـ
  ١٥٨ ..............................................  هل جييء احلال من املنادى؟

  ١٦٥ ...........................................  وبابه؟) شياطني(ما الفصيح يف 
  ١٧٠ ..................................  ليست ظرفًا أو مضافًا إليها؟) إِذْ(هل تقع 

  ١٨٢ ................................... مىت جيوز يف الوصف؛ اإلتباع أو القطع؟
  ١٩٠ .....................................  هل يسوغ جميء صاحب احلال نكرة؟

  ٢٠٠ ......................................................ف؟ما أعرف املعار
  ٢١٢ .......................................  املوصولة؛ اسم أو حرف؟) أل(هل 

  ٢٢٣ ................................هل يعمل اسم الفاعل إذا كان مبعىن املاضي؟
  ٢٤١ ....................  مقام الفاعل؟ –مع وجوده  –هل جيوز إقامة غري املفعول 

  ٢٤٨ ................................................عن الظرفية) دون(خروج 
  ٢٥٣ ............................................  )لعلّ(نصب االسم واخلرب بعد 

  ٢٦٢ ................................................  ما العامل يف املضاف إليه؟
  ٢٦٩ ..................................................هل جييء التمييز معرفة؟

  ٢٧٦ ........................................................  )أل(نداء ما فيه 

  ٤٠١-٢٨٤: مسائل األفعال: ثانيا
  ٢٨٤ ................................................ ما الرافع للفعل املضارع؟

  ٢٩٢ ..................................................  تامة؟) كان(مىت تكون 
  ٣٠٠ ...............................................  بني الفعلية واحلرفية) ليس(

  ٣١١ ...............................  مقيس أم وسيلة ختريج حنوي؟) التضمني(هل 
  ٣٢٣ ..............................................  بني الفعلية واحلرفية) عسى(



 املوضوعات   
٨٣٦  

  ٣٣٠ ................  وشبهه؟ اليت ال تدل على احلدث؛ تعمل يف الظرف) ليس(هل 
  ٣٣٣ ............................................  نعم وبئس بني االمسية والفعلية

  ٣٣٨ ......................  عن سائر األفعال يف النفي واإلثبات؟) كاد(هل ختتلف 
)ات٣٤٦ ......................................  بني االمسية والفعلية) تعالَ(، و)ه  
  ٣٥٠ .......................................... بني اإلعراب والبناء) فعل األمر(

  ٣٥٩ ...................................................  أو ال؟) كان(هل تزاد 
  ٣٧٤ ...............  تقبال؟الشرطية من قلب معناها لالس) إنْ(؛ )كان(هل متنع قوة 

  ٣٨٣ ...............................  حكم تأنيث الفعل إذا أسند إىل ضمري املؤنث
  ٣٩٣ ............................  )قد(اخلالف يف وقوع املاضي املثبت حاالً بدون 

  ٥٧٤-٤٠٣: مسائل احلروف: ثالثا
  ٤٠٣ .....................................  )بسم اهللا الرمحن الرحيم(تعلق الباء يف 

  ٤١١ .....................  حرف نداء أو فعل أو اسم فعل أو حرف تنبيه؟) يا(هل 
  ٤١٨ ......................................  رتيبا؟ت) الواو(هل يقتضي العطف بـ

  ٤٢٩ .............................................. لغري الترتيب؟) ثُم(هل تأيت 
  ٤٣٨ ...................................  للمستقبل؛ التأبيد؟) لن(هل يقتضي نفي 

  ٤٥١ ..........................................  الشرطية جواا؟) إنْ(هل يتقدم 
  ٤٦١ .........................................  ؛ صحيحة؟)يف(هل اإلضافة مبعىن 

  ٤٦٧ ...................................... عوضا عن ياء املتكلم؟) أل(هل تأيت 
  ٤٧٣ .............................................  بني البساطة والتركيب) لوال(
  ٤٧٨ ..................................... حجازية النافية يف القرآن الكرمي،) ما(
  ٤٨٥ .........................................  املصدرية بني احلرفية واالمسية) ما(

  ٤٩١ ....................................................  اخلرب؟) إِنَّ(هل ترفع 
)٤٩٨ ................................................. تنفي املاضي مطلقًا) لَم  

  ٥٠٦ ........................  مضمرة بعد المها؟) أَنْ(أم بـ) كي(هل النصب بـ
  ٥١٣ .........................................  بشيء؟) كاف التشبيه(هل تتعلق 



 املوضوعات   
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  ٥٢٠ .............................................  بني اإلعمال واإلمهال) ليتما(
  ٥٢٩ .....................................  غيثيف لغة أكلوين الربا) الواو(إعراب 

  ٥٤٠ ......................................... كاف التشبيه بني االمسية واحلرفية
  ٥٤٩ .................................................  )ليس(عمل ) ال(إعمال 

  ٥٦٠ ..............................................  بني البساطة والتركيب) لن(
  ٥٦٨ ...............................................  بسيطة أم مركبة؟) أال(هل 

  الدراسة: القسم الثاين

  ٥٩٥-٥٧٦: عبارات ابن عادل يف اختياراته: الفصل األول
  ٥٧٧ .....................................................  صرحية عبارات) أ( 
  ٥٨٣ .................................................غري صرحية عبارات) ب(

  ٦٢٥- ٥٩٧: األسس اليت قامت عليها اختياراته: لثاينالفصل ا
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