
 74---------------------------  )ف 2011( الثاني، العدد  العاشرالمجلد ) اإلنسانیةالعلوم (مجلة جامعة سبھا  ----------------------- --

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اعرتاضات الزجاج النحوية على الفراء يف معاني بعض احلروف

  يف كتابه معاني القرآن وإعرابه
  فتحي حسن علي خطاب  

 
  الملخص

، )  معاني القرآن(في كتابھ   تناقش ھذه الدارسة األسباب التي دفعت أبا إسحاق الزَّجاج  االعتراض على آراء الفّراء النحویة 
  . وصاحبھا   ومعرفة موقفھ ھذه من اآلراء

وما  –الفرَّاء والزَّجاج ، بل كانت إّن معظم المسائل النحویة التي خالف فیھا الزَّجاج  رأي الفرَّاء ال ینحصر الخالف فیھا بین 
قدیمًا وحدیثًا على حد سواء ، فھذه المسائل التي یتناولھا البحث ُینظر إلیھا من منظور النص  –تزال موضع خالف بین النحاة 

تماد علیھا القرآني ، فھي دراسة تطبیقیة على نصوص القرآن الكریم  التي ینبغي االحتكام إلیھا في الخالفات النحویة ، واالع
  .في بناء قواعد النحو وأحكامھ  وأْن ُیقاس علیھا ال أن ُتقاس على غیرھا 

  

 الزاویة –جامعة الجبل  الغربي  –كلیة  التربیة  *
 

اعترض ،  االعتراض في اللغة ھو المنع وعدم االستقامة
 :الشيء 

: صار عارضا كالخشبة المعترضة في النھر یقال 

اعترض الشيء دون الشيء أي حال دونھ ، قال 
واعترض الفرس في َرَسِنھ لم یستقم لقائده (( الجوھري 

) ((9.(  

قابلھ ، : وعارض الشيء بالشيء : (( وقال ابن منظور   
وعارضت كتابھا بكتابھ أي قابلتھ ، وفالن یعارضني أي 

  .أي أن المعارضة تعني المقابلة ). 10)) (ني یباری

ھو رّد الحكم النحوي أو وصُفھ بعدم : واالعتراض 
وھذا المفھوم ینطبق على . االستقامة  لحجة نحویة 

اعتراضات الزجاج في كتابھ معاني القرآن وإعرابھ على 
  .الفراء في كتابھ معاني القرآن 

  :أھمھا اعترض الزجاج على الفراء في عدة مسائل 

  :زیادة الواو 

الواو باعتباره حرفا من حروف المعاني ، وأحد أحرف 
العلة الثالثة ، وُیَسمَّى حرف مّد ، إن ُسكَِّن وُضمَّ ما قبلھ 

، وحرف لین إن ُسكَِّن وانفتح ما قبلھ ، قد یأتي زائدا ، 
وزیادتھ من المسائل الخالفیة بین البصریین الكوفیین ، 

أن الواو العاطفة یجوز أن تقع زائدة  الكوفیون إلى فذھب
، وأما البصریون فذھبوا إلى عدم جواز ذلك ، وقد ُعدَّ 
األخفش والمبرد وابن برھان من القائلین بجواز مجيء 

  ).11(الواو زائدة 

ذھب الكوفیون واألخفش ، وتبعھم ابن مالك إلى أن الواو 
، وأنشد الكوفیون على ذلك قول ) 12(قد تكون زائدة 

  : لشاعر ا

حتَّى إذا َقِمَلْت ُبُطوُنُكـُم            وَرأیُتمـُ  أوالَدُكـم َشّبـوا 
الَخبُّ إنَّ اللَّئیَم الفاجـَر ،    َوَقَلْبُتـُم َظْھـَر الِمَجنِّ َلَنا       

)13.(  

 

  :المقدمة

یتناول ھذا البحث اعتراضات الزجاج النحویة على 
الفراء ـ في معاني الحروف ـ في كتابھ معاني القرآن 

ھو : وإعرابھ ، وھما علمان من أعالم النحو ، فالفراء 
أبو زكریا  یحیى بن زیاد بن عبد اهللا بن منظور بن 

مروان األسلمي الدیلمي الكوفي ، مولى بني أسد 
یل إنھ ُلقِّب بالفراء ألنَّھ كان یفري ق. المعروف بالفراء 

الكالم فریا ، وقیل ألَّنھ كان یقطع الخصوم بالمسائل التي 
  ).1(كان یعنت بھا 

ولد الفراء سنة أربع وأربعین ومائة ھجریة بالكوفة في 
عھد أبي جعفر المنصور ، ونشأ بھا وقد أخذ عن 

، وقیل إنَّھ أخذ عن یونس بن حبیب ).2(الكسائي  
  ). 3(ري ، وإنَّھ كان یالزم كتاب سیبویھ البص

الفراء أمیر : (( وقد بلغ مكانة سامیة في العلم حتى قیل 
  ).4)) (المؤمنین في النحو 

وقد اختلف في سنة وفاتھ ، حیث قیل إنَّھ توفي في طریق 
عودتھ من مكة سنة سبع ومائتین ھجریة وقیل سنة تسع 

  ). 5(ومائتین ھجریة 

وللفراء مؤلفات أثرى بھا المكتبة العربیة واإلسالمیة 
  .أشھرھا كتاب معاني القرآن 

ھو أبو إسحاق إبراھیم بن السري بن سھل ، : والزجاج 
، اتصل بمجلس ثعلب ، ) 6(غلب علیھ اسم الزجاج 

وظل یستفید منھ حتى وفد على المبرد فنھل منھ العلم 
ن بعد وفاة الكثیر ، وقد صارت إلیھ زعامة البصریی

، ومھما یكن من أمر فھو نحوي كبیر ) 7(شیخھ المبرد 
  .  ، لھ تالمیذه ، كما لھ أثره في ثقافة عصره

ولد الزجاج سنة إحدى وأربعین ومائتین ، وكانت وفاتھ 
، ولھ مؤلفات منھا كتاب ) 8(سنة إحدى عشرة وثالثمائة 

  .معاني القران وإعرابھ 



  في كتابھ معاني القرآن وإعرابھ الزجاج النحویة على الفراء في معاني بعض الحروف اعتراضات--------------------------------------------- 
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بالواو ) حتى إذا(فجعل جواب : ((  یقول الفراء في ذلك  
، وكان ینبغي ألَّا یكون فیھ واو ، فاجتزىء باإلتباع وال 

ومن ) . 14)) (وھذا أشد مما وصفت لك . خبر بعد ذلك 
َوَلَقْد آَتْیَنا ُموَسى َوَھاُروَن  [ : ذلك في قولھ  تعالى 

  ). 15(]اْلُفْرَقاَن َوِضَیاء َوِذْكرًا لِّْلُمتَِّقیَن 

جاء عن : ((  ویعترض الزجاج على ھذا الرأي بقولھ 
ابن عباس أنھ یرى حذف الواو ، وقال بعض النحویین 
معناه ولقد آتینا موسى وھارون الفرقان ِضیاء ، وعند 

 ُتزاد وال تأتي إال بمعنى العطف البصریین أن الواو ال
وتفسیر الفرقان والتوراة التي فیھا الفرق بین الحالل 

ِفیِھ ُھًدى  [ھھنا مثل قولھ تعالى   ) ضیاء(والحرام ، و
  ).17)) (ویجوز وذكرى للمتقین ) 16( ]َوُنوٌر 

ھو من صفة الفرقان ، ومعناه واهللا : ((  وقال الفراء 
آتینا موسى وھارون الفرقان ضیاء وذكرى  : أعلم 

ِإنَّا َزیَّنَّا السََّماء الدُّْنَیا ِبِزیَنٍة  [: فدخلت الواو كما قال 
 [جعلنا ذلك وكذلك )  . 18(]َوِحْفظًا * اْلَكَواِكِب 

  ).19)) (آتینا ذلك  ]َوِضَیاء َوِذْكراً 

: قیل ) : وضیاء: (قولھ تعالى ((  ویرى العكبريُّ أن  

مررُت بزید : دخلت الواو على الصفة ، كما تقول 
الكریم والعالم ، فعلى ھذا یكون حاال ؛ أي الفرقان 

  ).20))(مضیئا 

: ھي عاطفة ؛ أي آتیناه الفرقان ثالثة أشیاء : وقیل 

  ). 21)) (الفرقان ، والضیاء ، والذكر 

زیادة الواو للمبرد غیر صحیحة ، والدلیل على  ونسبة
)) أعني زیادة الواو . وھو أبعد األقاویل : ((  ذلك قولھ 

وزیادة الواو غیر جائزة عند : ((  وقولھ ) . 22(
  ) .23)) (البصریین 

َفَلمَّا  [: وقد ورد زیادة الواو عند الفراء في قولھ تعالى 
َوَناَدْیَناُه َأْن َیا                             * َأْسَلَما َوَتلَُّھ ِلْلَجِبیِن 

والعرب تدخل الواو في : ((  حیث یقول ).24( ]ِإْبَراِھیُم
 [فمن ذلك قول اهللا . وتلقیھا ) وحتى إذا(جواب فلمَّا 

وفي موضع آخر ). 25( ]َحتَّى ِإَذا َجاُؤوَھا ُفِتَحْت َأْبَواُبَھا
َفَلمَّا  [ة عبد اهللا وكّل صواب وفي قراء  ]وُفِتَحْت [

وفي قراءتنا ). 26( ]َجھََّزُھم ِبَجَھاِزِھْم َجَعَل السَِّقاَیَة 
  ).27)) (بغیر واو 

وأرى أنَّ الفراء قد حصر زیادة الواو في موضعین وھما 
ومع ذلك فھو ) . فلما أن(أو ) حتى إذا(وقوعھا بعد 

یتناقض مع نفسھ حینما قال بزیادة الواو في غیر ھذین 
َوَلَقْد آَتْیَنا ُموَسى  [: موضعین منھا قولھ تعالى ال

  ). 28(]َوَھاُروَن اْلُفْرَقاَن َوِضَیاء َوِذْكرًا لِّْلُمتَِّقیَن 

  :)الواو(و) بل(بمعنى ) أو(مجيء 

: حیث قال في ذلك ) بل(تأتي بمعنى ) أو(یرى الفراء أنَّ 

كذلك في التفسیر مع صحتھ . أو ھاھنا في معنى بل ((  
  )29)) (العربیة   في

اعترض الزجاج على الفراء  في ھذه المسألة ، فھو یرى 
ألنَّھا تأتي إلفراد الشیئین  ؛) بل(ال تأتي بمعنى  )أو(أنَّ 

َوَأْرَسْلَناُه ِإَلى ِمَئِة َأْلٍف  [: وذلك في قولھ تعالى . األشیاء 
قال غیر واحد : ((  یقول   فھو ). 30(] َأْو َیِزیُدون

معناه بل یزیدون قال ذلك الفراء وأبو عبیدة وقال 
غیرھما معناه أو یزیدون في تقدیركم أنتم إذا رآھم 

الرائي قال ھؤالء مائة ألف أو یزیدون على المائة وھذا 
" معناھا معنى الواو  و: ، وقال قوم "   أو " على أصل 

الواو معناھا االجتماع  ال تكـون  بمعنى الواو ؛ ألن" أو 
" أو " ، ولیس فیھا دلیل أن أحد الشیئین قبل اآلخر  و 

  ) .31)) (معناھا إفراد أحد شیئین أو أشیاء 

عند الزجاج في ھذه اآلیة لإلبھام ، وقد ) أو(فقد جاءت 
)                     أو(تأتي لإلباحة ، فھو یرفض مجيء 

  ) . بل(بمعنى 

أنَّ الزجاج لم یكن على صـواب  وخالصة القول في ذلك
  ) بل(بمعنى ) أو(في إنكاره على الفراء مجيء 

قال بھ كثیر من ) بل(بمعنى ) أو(حیث إن مجيء 
النحویین ومنھم سیبویھ  ، لكنھ اشترط  أن یتقدم الجملة 

بمعنى ) أو(ومجيء ) . 32(نفي أو نھي ، وإعادة العامل 
وابن برھان    . )33(قال بھ أیضا أبو علي الفارسي) بل(
، حیث قال في )36(وابن جني ) 35(ھشام  ، وابن) 34(

). 38(]َأْو ُكلََّما َعاَھُدوْا َعْھدًا  [) 37(قراءة أبي السَّمَّال 

  ) .39) (بل(ھنا بمعنى ) أو ( فقد جاءت 

ونقل الطبري في تفسیره عن ابن عباس روایة یقول فیھا 
                             )     أو یزیدون: (( (إن معنى قولھ : 

  ) .40)) (بل یزیدون 

والواو ففیھ خالف بین ) بل(بمعنى ) أو(أمَّا مجيء 
البصریین والكوفیین ، حیث ذھب البصریون إلى أن 

وال بمعنى الواو مطلقا ؛ ألنَّ ) بل(ال تأتي بمعنى ) أو(
األصل في أو أن تكون ألحد الشیئین على اإلبھام بخالف 

؛ ألنَّ الواو معناھا الجمع بین شیئین ، ) بل( و) الواو(
) أو(وبل معناھا اإلضراب ، لذلك ال یجوز أن تأتي 

وذھب الكوفیون إلى أن ) . بل(أو بمعنى ) الواو(بمعنى 
  )   41(، والواو مطلقا ) بل(تأتي بمعنى ) أو(

وھو ما ذكره ابن األنباري ، وأره قد جانبھ الصواب ، 
قال بھ أكثر البصریین ، ) بل(نى بمع) أو(ألنَّ مجيء 

  ).  42(كما ھو رأي الكوفیین والفراء وثعلب

بمعنى الواو لم یتفق البصریون علیھ ، ) أو(إن مجيء 
كما ذھب ابن ) 44(والجرمي ) 33(فقد ذھب األخفش 

، إلى جواز مجیئھا بمعنى ) 45(ھشام من المتأخرین 
  : الواو ، ومن ذلك قول جریر 

َكَما َأَتى َربَُّھ موسى َعلى    َكاَنْت َلُھ َقَدَرا و جاَء الخالفَة َأ
  )46(َقَدِر

معنى ) أو(حیث أفدت . جاء الخالفة وكانت لھ قدرا : أي 
  .الواو 

  :للعطف؟) إال(ھل تجيء 

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا َأْوُفوْا ِباْلُعُقوِد ُأِحلَّْت  [: في قولھ تعالى 
 َلُكم َبِھیَمُة اَألْنَعاِم ِإالَّ َما ُیْتَلى َعَلْیُكْم َغْیَر ُمِحلِّي الصَّْیِد
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یجیز الفراء ). 47( ]َوَأنُتْم ُحُرٌم ِإنَّ الّلَھ َیْحُكُم َما ُیِریُد  
عاطفة ) إلَّا(في موضع رفع على أن تكون ) ما(أن تكون 

في  ]ِإالَّ َما ُیْتَلى َعَلْیُكْم  [: وقولھ : (( حیث یقول 
قام : موضع نصب باالستثناء ویجوز الرفع كما یجوز 

إلَّا ما نبینھ لكم من : والمعنى فیھ . القوم إال زیدا وإال زید 
  ). 48)) (أنتم ُمحرمون ، أو في الحرم تحریم ما َیْحُرم و

فالفراء یذكر وجھ الرفع دون أن یوجھھ إعرابیا ، وال 
فھو قد حدَّد   یوجد دلیل في كالمھ أنَّھ یرید بھا العطف 

أن یكون المستثنى : موضعین فیھما إلَّا عاطفة ، األول 
شیئا كبیرا مع مثلھ ، أو ما ھو أكبر وقد أوضح الفراء 

ِإلَّا َمن َظَلَم ُثمَّ َبدََّل ُحْسنًا  [لقولھ تعالى   ذلك في عرضھ
وقد قال بعض : (( یقول الفراء ) 49(]َبْعَد ُسوٍء 
في اللغة بمنزلة الواو ، وإنما معنى ) إال(إنَّ : النحویین 
ال یخاف لدّي المرسلون وال من ظلم ثم بّدل : ھذه اآلیة 

وَن ِللنَّاِس َعَلْیُكْم ُحجٌَّة ِلَئالَّ َیُك[ : و مثلھ قولھ اهللا . ُحسنا 
ولم أجد . ، أي وال الذین ظلموا ) 50(]ِإالَّ الَِّذیَن َظَلُموْا

العربیة تحتمل ما قالوا ، ألني ال ُأجیز قام الناس إال  عبد 
اهللا  وھو قائم ، إنما االستثناء أن یخرج االسم الذي بعد 

أنَّ   تقول وقد ُأَراه جائزا . إال من معنى األسماء قبل إال 
في ھذا ) إال(علیك ألف سوي ألٍف آخر ، فإن وضعت : 

فأمَّا . في تأویل ما قالوا ) إال(الموضع َصَلَحْت وكانت 
ولكن مثُلُھ ممَّا . مجرَّدة قد اسُتثني قلیلھا من كثیرھا فال 

  ). 51)) (یكون في َمْعَنى إال كمعنى الواو ولیَست بھا  

ھشام إلى الفراء من أنَّھ  وعلى ھذا ال یصح ما نسبھ ابن
) 52(في ھاتین اآلیتین تصلح للعطف) إلَّا(یرى أنَّ 

والحال كما رأینا ، فالفراء یرفض أن تكون إلَّا في ھاتین 
  . اآلیتین للعطف

أما الموضع الثاني الذي یجیز فیھ الفراء أن تكون فیھ إال 
بمعنى الواو إذا عطفتھا على استثناء قبلھا كقولك لي 

  . الن ألف إال عشرة إال مائة على ف

  : ومنھ قول الشاعر 

  َنِة َداٌر َغیُر واِحَدٍة  ما ِبالَمِدی

  ). 53(َداُر الَخِلیَفِة إال َداُر َمرَواَنا                              

  : وقول عمرو بن معد یكرب 

  ).54(الَفْرَقـَداِنَوُكلُّ َأٍخ ُمَفاِرُقُھ َأُخـوُه       َلَعْمُر َأِبْیَك ِإال 

كأنھ أراد ما . بمعنى الواو ) إال(والشاھد فیھ مجيء 
بالمدینة دار إال دار الخلیفة ودار مروان ، ولعمر أبیك 

  ).55(والفرقدان 

وقد خالف الزجاج الفراء في ھذه المسألة حیث یرى أنَّھ 
ِإالَّ َما ُیْتَلى  [: تعالى     في قولھ) ما(ال یجوز أن تكون 

عاطفة ، ) إال(في موضع رفع ، على أن تكون  ]َعَلْیُكْم 
" وقال بعضھم یجوز أن تكون : ((  ذلك    حیث قال في

في موضع رفع على أنَّھ یذھب إلى أنَّھ یجوز جاء  "ما 
إخوتك إال زیٌد ، وھذا عند البصریین باطل ؛ألنَّ المعنى 

 كأنھ یعطف بھا كما . ید جاء إخوتك وز: القائل  عند ھذا

ویجوز عند البصریین جاء الرجال إلَّا زید  یعطف بال ،
على معنى جاء الرجال غیُر زید  على أنَّ تكون صفة 

  ).56))(للنكرة أو ما قارب النكرة من األجناس 

فكالم الزجاج إلى الفراء لیس صحیحا ؛ ألنَّ الفراء ال 
) إال(یرى ھذه اآلیة من المواضع التي یصلح فیھا 

ِإالَّ َما ُیْتَلى َعَلْیُكْم  [ووجھ الرفع في قولھ تعالى . للعطف 
نقلھ القرطبي عن الفراء حیث أجاز أْن یكون بدال  ]
لكالم ، وقد ضعف ھذا الوجھ أبو حّیان ؛ ألنَّ ا)  57(

الذي قبلھ موجب في حین أجاز ـ أبو حّیان أن یكون 
  ) . 58(الرفع فیھ على أنَّھ صفة لبھیمة 

  :)ما(معنى 

 َقاَل َھْل َعَسْیُتْم [:  في قولھ تعالى ) ما(یرى الفراء أنَّ 

ِإن ُكِتَب َعَلْیُكُم اْلِقَتاُل َأالَّ ُتَقاِتُلوْا َقاُلوْا َوَما َلَنا َأالَّ ُنَقاِتَل ِفي 
جاءت ) 59(]َسِبیِل الّلِھ َوَقْد ُأْخِرْجَنا ِمن ِدَیاِرَنا َوَأْبَنآِئَنا 

فإنھ ) أن(وأما إذا قال : (( ...یقول    بمعنى المنع ، حیث 
؛ أال ترى ) أن(دخول  مما ذھب إلى لمعنى الذي یحتمل

ما لك ال تصلى في الجماعة ؟ بمعنى : أن قولك للرجل 
إذا وافق ) ما لك(في ) أن(ما یمنعك أن تصلِّي ، فأدخلت 

والدلیل على ذلك قول اهللا عز وجل . معناھا معنى المنع 
وفي موضع    ). 60(]َما َمَنَعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتَك [: 

وقصة إبلیس ) 61(]َأالَّ َتُكوَن َمَع السَّاِجِدیَن َما َلَك [آخر 
ومثلھ . واحدة فقال فیھ بلفظین ومعناھما واحد وإن اختلفا 

ما ُحِمل على معنى ھو مخالف لصاحبھ في اللفظ قول 
  یقول : الشاعر 

   إذا اْقَلْوَلى علیھا وأْقَرَدْت 

).            62(أال ھل أخو عیٍش لذیذ بدائم                          

وھي استفھام ، وإنما تدخل الباء ) ھل(فأدخل الباء في 
فلمَّا كانت النیة في . في ما الجحد كقولك ما أنت بقائل 

ومثلھ قراءة عبد . ُیراد بھا الجحد ُأدخلت لھا الباء ) ھل(
 ]َكْیَف َیُكوُن ِلْلُمْشِرِكیَن َعْھٌد [: اهللا قولھ تعالى 

  ). 64( ))لیس للمشركین ).63(

ما (في ) َأْن(وقد أورد الفراء ما قالھ الكسائي في إدخالھم 
ما لكم أال تقاتلوا : ( ھو بمنزلة قولھ : (( وھو قولھ ) َلك
ما : ولو كان ذلك على ما قال لجاز في الكالم أْن تقول ) 

في قیامك  : لك أْن قمت ، وما لك أنَّك قائم ألنَّك تقول 
جائز ، ألنَّ المنع إنَّما  ماضیا ومستقبال ، وذلك غیر

منعتك أن تقوم وال تقول منعتك أن : االستقبال ؛ تقول 
في المستقبل ولم تأِت في ) ما لك(قمَت فلذلك جاءت في 

دائم وال ماض  فذلك شاھد على اتفاق معنى ما لك وما 
  ).65)) (منعك

بمعنى منع ) ما(وقد خالف الزجاج الفراء في مجيء 
وأي شيء لنا في : ما یمنعنا ، بل وذكر أن المعنى لیس 
زعَم ـ أبو الحسن األخفش أنَّ : (( ترك القتال حیُث یقول 

المعنى وما لنا ال نقاتل في سبیل : ھھنا زائدة ـ قال ) أْن(
 وقال غیُره ، وما لنا في أال نقاتل في سبیل اهللا ،  اهللا ،
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ألنَّ ) أن(، وقال بعض النحویین إنما دخلت ) في(وأسقط 
ألن الكالم ما لك ) أن(معناه ما یمنعنا فلذلك دخلت ) ما(

تفعل كذا وكذا  والقول الصحیـح عندي أنَّ أن ال ُتلغى 
ھھنا ، وأن المعنى وأي شيء لنا في أْن ال نقاتل في سبیل 

  ). 66)) (اهللا ، أي شيء لنا في ترك القتال 

المعنى : وقیل : (( ذا قال بھ ابن النحاس ، حیُث قال وھ
)) وأي شيء لنا في أال نقاتل في سبیل اهللا وھذا أجودھا 

أي في ترك ) : (( ھـ  616ت (و بھ قال العكبري ). 67(
  ).69(وقال بذلك أیضا أبو حیَّان). 68)) (القتال 

َوَما  [: قول بعضھم في قولھ تعالى : ((  وقال ابن ھشام 
إنَّ األصل وما لنا ) : 70( ]َنا َأالَّ ُنَقاِتَل ِفي َسِبیِل الّلِھ َل

ما لك " وأن ال نقاتل أي ما لنا وترك القتال كما تقول 
ولم یثبت في العربیة حذف واو المفعول " وزیدا 

  ) .71))(معھ

وما ذكره الفراء عن األخفش صحیح ، فھو یرى جواز 
عني إلغاء الحرف من إلغاء أن وزیادتھا ، والزیادة ال ت

ھا ھنا زائدة ، كما ) أْن( فـ : (( العمل ،  یقول األخفش 
فھي تزاد في ھذا المعنى ) لو(و) لّما(و) فلّما(زیدت بعد 

وھي زائدة ) أْن(ما لنا ال نقاتل ، فاعمل : كثیرا ، ومعناه 
وھي زائدة ) ِمن(ما أتاني من أحد ، فاعمل : ، كما  قال 

  : زدق ، ومن ذلك قول الفر

  َلو َلْم َتُكْن َغَطَفاُن ال ُذُنوَب َلَھا      

  ).72(ِإَليَّ الَمْت َذُوو َأْحَسِبَھا ُعَمرا                         

زائدة ) ال(لو لم تكن غطفاُن لھا ذنوٌب ، و: المعنى 
  ).73))(واعملھا 

زائدة ، والنكرة بعدھا مبنیة على الفتح ) ال(حیث جاءت 
لو لم تكن : الكالم  الزائدة شاذ ، وأصل) ال(، وعمل 

                           .ذنوب لغطفان

  :معنى الھمزة

حرف مجھور من أقصى الحلق (( عند القدماء : الھمزة 
في الحلق  وَبُعد    أو ھي حرف مجھور َسفل ) . 74)) (

حرف (( ، أو ھي )  75(عن الحرف ، وحصل طرفا  
) . 76)) (بخرج من أقصى      الحلق  شدید ، ومستفل

وھي عند المحدثین صوت صامت حنجري 
  ).77(انفجاري

َوُقل [ : یرى الفراء أن معنى الھمزة في قولھ تعالى     
األمـر ، ) 78( ]لِّلَِّذیَن ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب َواُألمِّیِّیَن َأَأْسَلْمُتْم 

ھ قول اهللا ومثل. وھو استفھام ومعناه أمر: (( حیث یقول 
. انتھوا : استفھام وتأویلھ    ) 79(]َفَھْل َأنُتم مُّنَتُھوَن[: 

إنما ھو مسألة ) 80(] َھْل َیْسَتِطیُع َربَُّك [ :وكذلك قولھ 
: أوال ترى أنك تقول للرجل ھل أنت كاف عنا ؟ معناه 

فلذلك . أِقم وال تبرح : أین أین ؟ : اكفف ، تقول للرجل 
  ). 81)) (كما ُجوزي في األمر  ُجوزي في االستفھام

وقد خالف أبو إسحاق الزجاج الفراء في ذلك فھو یرى 
  یقولأنَّ معنى الھمزة استفھام معناه التوقف والتھدید فھو 

 

وقال بعض النحویین معنى أأسلمتم : (( یقول في ذلك 
أسلموا  وحقیقة ھذا الكالم أنَّھ لفظ  األمر ، معناه عندھم

التَّوقیف والتھدید كما تقول للرجل بعد أْن  استفھام معناه
فأنت ). وإال فأنت أعلم ...أقبلت : ( علیھ   تأمره  وتؤكد 

إنَّما تسألھ متوعِّدا في مسألتك ، لعمري ھذا دلیل  أنَّك 
 فالھمزة عنده بمعنى التوقیف) . 82)) (تأمره بأن یفعل 

والتھدید ، وما قال بھ الفراء قال بھ كثیر من النحویین  
ھو في معنى ) : أأسلمتم: (( (ومنھم العكبري الذي قال 
) . 83(]َفَھْل َأنُتم مُّنَتُھوَن[: األمر ؛ أي أسلموا كقولھ 

وذكر أبو حیان أن معنى الھمزة في ). 84)) (أي انتھوا 
قدیر في ضمن ت(( األمر حیُث یقول  ) أأسلمتم : (قولھ 

  ) . 85)) (األمر 

في ) أأسلمتم األمر(ویرى ابن ھشام أّن معنى الھمزة في 
قد تخرج الھمزة عن االستفھام الحقیقي فترد : (( قولھ 

أي أسلموا  ]َأَأْسَلْمُتْم [ منھا األمر ، نحو : لثمانیة معان 
) ((86.(  

 : فالھمزة ترد لمعان منھا األمر وذلك في قولھ تعالى 

  ).87(، أي أسلموا ]َأَأْسَلْمُتْم [

یتَّضح من خالل العرض السابق أنَّ كثیرا من النحاة 
وافقوا الفراء على مجيء الھمزة في قولھ                              

بمعنى األمر  ، وھذا دلیل على  ]َأَأْسَلْمُتْم [: تعالى 
  .صحة ورجاحة رأیھ

  :مجيء ال زائدة

ھي الداخلة في الكالم لمجرد تقویة النفي : ال الزائدة 
وتوكیده ، وتزاد في حشو الكالم ، نحو قولھ                       

َقاَل َما َمَنَعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتَك َقاَل َأَنْا َخْیٌر  [: تعالى 
وھي غیر .  )88(]ِطیٍن   مِّْنُھ َخَلْقَتِني ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُھ ِمن

عاملة ، ومعنى زیادتھا إعطاؤھا قوة وتوكیدا مع إمكانیة 
  .فھم المراد من دونھا 

زائدة في قولھ ) ال(ذھب الفراء إلى جواز مجيء    
) . 89(]َوَما ُیْشِعُرُكْم َأنََّھا ِإَذا َجاءْت َال ُیْؤِمُنوَن[: تعالى 

 ـ أن ینزلھا eفسألوا رسول اهللا ـ : (( وذلك في قولھ 

وحلفوا لیؤمنن ، فقال المؤمنون  یا رسول اهللا سل ربك 
قل : یؤمنوا ، فأنزل اهللا تبارك وتعالى  ینزلھا علیھم حّتى

فھذا وجھ . وما یشعركم أنھم یؤمنون : للذین آمنوا 
 [نحن ) َو(النصب في أن ، وما یشعركم أنھم یؤمنون 

: وقرأ بعضھم   ]نقلب أفئدتھم وأبصارھم كما لم یؤمنوا

مستأنفة ،  ]ِإَذا َجاءْت  [مكسور األلف   ]إنھا  [
وھي في . كالما مكتفیا  ] َوَما ُیْشِعُرُكْم[ویجعل قولھ  
َوَما ُیْشِعُرُكْم ِإَذا َجاءْتھم أنھم َال [) 90(قراءة عبد اهللا 

َوَحَراٌم [: وال في ھذا الموضع صلة ؛ كقولھ .  ]ُیْؤِمُنوَن
: المعنى ). 91(] َأنَُّھْم َلا َیْرِجُعوَنَعَلى َقْرَیٍة َأْھَلْكَناَھا 

 َما َمَنَعَك َأالَّ َتْسُجَد [ومثلھ . حرام علیھم أن یرجعوا 

 [) 93(أن تسجد وھي في قراءة أبي: معناه ) . 92(]

  لغة ) لعل ( وللعرب في  ]لعلھا إذا جاءتھم ال یؤمنون 
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 لعلك: ما أدري أنك صاحبھا یریدون : في أن یقولوا  

ما أدري لو أنك صاحبھا ، وھو وجھ : صاحبھا ویقولون 
  ).94)) (في        موضع لعل ) أن(جید أن تجعل 

زائدة في قولھ تعالى ) ال(خالف الزجاج الفراء في مجيء 
حیث ).  95(]َوَما ُیْشِعُرُكْم َأنََّھا ِإَذا َجاءْت َال ُیْؤِمُنوَن[: 

ھا لعلھا إذا وزعم سیبویھ عن الخلیل أن معنا: (( قال 
جاءت ال یؤمنون ، وھي قراءة أھل المدینة  وقال الخلیل 

. إنھا كقولھم إیت السوق أنَّك تشتري شیئا ، أي لعلك : 

التي على أصل الباب ، وجعل ) أنَّ(وقد قال بعضھم إنھا 
والمعنى وما یشعركم أنھا إذا جـاءت : لغوا ، قال ) ال(

  یؤمنون كما قال عزَّ وجـل 

) . 96(] ٌم َعَلى َقْرَیٍة َأْھَلْكَناَھا َأنَُّھْم َلا َیْرِجُعوَنَوَحَرا[

والقـول األول أقوى وأجـود في العربیة والكسر أحسنھا 
لغو َغاِلٌط ، ألنَّ ما كان ) ال(والذي ذكر أن . وأجودھا 

ـ ) إنَّھا إذا جاءت(ومن قرأ . لغوا ال یكون غیر لغو 
و ، فلیس یجوز أْن یكون لغ) ال(بكسر إن ـ  فاإلجماع أنَّ 

معنى لفظة مّرة النفي ومّرة اإلیجاب ، وقد أجمعوا أنَّ 
معنى أن ھھنا إذا فتحت معنى لعل ، واإلجماع أولى 

وقد بینت الحجة في دفع ما قالھ من زعم أنَّ ال . باإلتباع 
  ).97)) (لغو 

فعلى معنى ) َأنَُّھْم(ویرى األخفش أن من قرأ بفتح ھمزة 
  :               ، واستشھد بقول الشاعر ) لعلَّھا(

  اْدُن من ِلقاِئِھ   : قلُت ِلشیَباَن 

  ).98(ّأنَّا ُنَعدِّي القوم ِمن ِشواِئِھ                            

  ) . 99(َلَعلََّنا: في معنى 

، وھو في كالم ) 100(المرادي ) إال(ومن قال بزیادة 
ى الكسائي أنَّھ كذلك وحك. بمعنى لعلَّ) أن ( العرب كثیر 

  .في مصحف أبي بن كعب وما أدراكم لعلَّھا 

وقیل . ومن ضعَّف زیادتھا ، رأى إنَّما تزاد فیما ال ُیْشَكل 
وما یشعركم أنَّھا إذا : في الكالم حذف ، والمعنى : 

جاءت ال یؤمنون أو یؤمنون ، ثم حذف ھذا لعلم السامع 
  ).101(، ذكر ذلك النحاس

قرأ بھا نافع ، وعاصم في روایة ) َأنََّھا(وقراءة الفتح 
) 102(حفص ، وحمزة ، والكسائي ، وابن عامر 

والقراءة سنة متبعة ال یجوز مخالفتھا ، أو ترجیح قراءة 
  . أخرى علیھا 

إن اللجوء إلى التأویل النحوي یؤكد المعنى  ، إذ من 
دونھ یكون عذرا للكفار  بعدم إیمانھم ویؤكد ھذا قول 

: (( نفسھ حین سألھ سیبویھ عن قراءة الفتح فقال الخلیل 

: ما یدریك أنَّھ ال تفعل ؟ فقال : ما منع أْن تكون كقولك 

وما یشعركم : ال یحسن ذلك في ھذا الموضع ، إنَّما قال 
إنَّھا إذا جاءت ال یؤمنون ، ولو : ثمَّ ابتدأ فأوجب فقال 

نون لكان وَما یشعركم أنھا إذا جاءت ال یؤم: َفَتَح فقال 
  ).     103)) (عذرا لھم 

  یستقیم فیھ المعنـى ، وھـو ) ال( إن قول الفراء بزیادة  

 

المعنى  وما یشعركم : (( مـا ذھب إلیھ الھروي الذي قال 
ومن قرأھا بكسر . زائدة ) ال(إذا جاءت یؤمنون ، و أنھا

تم ) وما یشعركم: (فإنَّھ یجعل الكالم تاما عند قولھ ) إن(
) )) جحدا(جاءت ال یؤمنون ، وتكون  إذاإنَّھا : یبتديء 

، وأبو ) 105(وذھب إلى ذلك أیضا العكبري ).  104(
  ). 107(، وابن ھشام )  106(حّیان 

مطلقا ، بل یشترط ) ال(والفراء ال یقول بزیادة    
    لزیادتھا أن یكون نفي غیر مصرح بھ في أول الكالم 

ِِلَئال َیْعَلَم َأْھُل  [ : نحو قولھ تعالى ). 108(أو في آخره 
)  109(]اْلِكَتاِب َألَّا َیْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء مِّن َفْضِل اللَِّھ

َمَنَعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ َقاَل َما [: وقولھ تعالى 
َوَحَراٌم َعَلى َقْرَیٍة [: وقولھ تعالى ). 110(]َأَمْرُتَك

  )111(] َأْھَلْكَناَھا َأنَُّھْم  َلا َیْرِجُعوَن

  )الجمع بین یا وأل ( نداء الّلھم 

) أي(توصِّل إلیھ بلفظ ) أل ( إذا ُأرید نـداُء اسٍم فیھ    

ا ھاء التنبیھ بعد حرف للمذكر وأّیة للمؤنث متصال بھ
النداء وقبل االسم المنادى ، أو أتى قبلھ باسم إشارة 

    وال یجمــع بین أل. مناسب ، أو بھما معا 

، ) یا اهللا(فیقال ) اهللا(وحرف النِّداء إال في اسم الجاللة 
عنھ بمیم    واألكثر معھ حذف حرف النداء والتعویض

یا الّلھم ، إذ ال ُیجمع بین : مشددة ، فیقال الّلھم ، وال ُیقال 
ال یجمع بین أل   العوض والمعوض عنھ ، وكذلك 

وحرف النداء في اسم الجنس المشبھ بھ االسم المنادى 
)              112(المحذوف ومسّمى الجمل إال لضرورة شعریة 

كلمة تنصبھا العرب ) اللَُّھمَّ: (( () اللَّھم(یقول الفراء في  
إنما نصبت إذ زیدت فیھا : وقد قال بعض النحویین . 

یا زید ، ویا عبد : میمان ألنھا ال تنادي بیاء ، كما تقول 
  : اهللا ، فجعلت المیم فیھا خلفا من یا  وقد أنشدني بعضھم 

ا             َصلَّیت أو سبَّْحِت یا اللَّھم م   وما علیِك أن تقولى كّلما 
  ).113)) (أُ رُدْد علینا شیخنا مسّلما 

یرى الفراء أنَّ العرب لم تزد ھذه المیم في نواقص     
األسماء إلَّا مخففة ، مثل الفم وابنم وھم ، وقال   الفراء 

یا : ونرى أنَّھا كانت كلمة ضّم إلیھا ، ُأّم ، ترید : (( فیھا 
) .   114)) (الكالم فاختلطت  ، فكثرت في اهللا ُأّمنا بخیر 

) الّلھم(وقد خالف الزجاج الفراء في جواز دخول یا على 

: دون أن یذكر اسمھ أو یكّني عنھ وذلك في قولھ تعالى 

ُقِل اللَُّھمَّ َماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمن َتَشاء َوَتنِزُع   [
َتَشاء َوُتِذلُّ َمن َتَشاء ِبَیِدَك  اْلُمْلَك ِممَّن َ َشاء َوُتِعزُّ َمن

حیث قال ) . 115(]اْلَخْیُر ِإنََّك َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌرِ 
فضّم الھاء وفتح  ]اللَُّھمَِّ   [إعراب     فأمَّا: (( الزجاج 

المیم ال اختالف في اللفظ بھ بین النحویین فأّما العلَّة فقد 
عنى الكالم یا اهللا م: اختلف فیھا النحویون فقال بعضھم 

أم بخیر ، وھذا إقدام عظیم ألن كل ما كان من ھذا الھمز 
 الذي طرح فأكثر الكالم اإلتیان بھ ، یقل ویل ُأمھ ، وویُل

  ُأمِّھ  واألكثر إثبات الھمزة ، ولو كان كما یقول لجاز 
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، واهللا ُأّم ، وكان یجب أْن تلزمھ یاء النِّداء ألن  أومم
العرب تقول یا اهللا أغفر لنا ولم یقل أحد من العرب إلَّا 

  ) . 116)) (اللََّّھّم  ولم یقل أحد یا اللھّم 

وینكر الزَّجاج أن تكون الضمة التي في الھاء ھي ضمة 
الھمزة التي كانت في أم ، ویرى أنَّھ من  الُمحال ترك 

وأن یجعل في . لضم الذي ھو دلیل على النداء للمفرد ا
ویعّد ذلك إلحادا في اسم اهللا ـ عّز ) . أم ( اهللا ضّمة 

  ).117(وجّل

ویرى أنَّ ما استشھد بھ الفراء غیر صحیح ؛ ألنَّھ 
یعارض اإلجماع ، وما أتى بھ كتاب اهللا عّز وجّل                   

لفراء استشھد ببیت مجھول و جمیع دیوان العرب ، وأّن ا
  . القائل 

یتضح مما سبق أنَّ الزجاج كان قاسیا في رده على    
الفرَّاء ومتحامال علیھ ومتعصبا لمذھبھ البصري الذي ال 

على الّلُھّم ، وھو رأي الخلیل وسیبویھ ) یا(ُیجیز دخول 
وما قالھ الفراء ) .  118(وقد صرح الزَّجاج بذلك 

، وال یجوز عند ابن ) 119(ضعیف عند العكبريِّ 
وھذه المسألة من مسائل الخالف بین ). 120(النحاس 

البصریین والكوفیین ، وقد ذكرھا أبو البركات األنباري 
  ). 121(وقد ضعَّف مذھب الكوفیین 

وقد یقول قائل إن ھذه المسألة  قد ُاسُتِدلَّ على جوازاھا 
ء ، وھذا بكالم العرب ، وھو البیت الذي استشھد بھ الفرا

غیر صحیح ، ألنَّ ھذا البیت مجھول القائل ، وھو 
وجمھور النحاة ال یجیزون الجمع بین . ضرورة شعریة

  ) .اللَّھّم(و ) یا(حرف النِّداء 

  :معنى َأْن

بفتح الھمزة وسكون النون عدة استعماالت ) َأنَّ ( تستعمل
حرف نصب ومصدري واستقبال  ینصب الفعل : ھي 

ن وقوعھ في زمن االستقبال ، وتؤَّول ھي المضارع وُیَعّی
والفعل بمصدر یكون محّلھ من اإلعراب بحسب مقتضى 

وتأتي مخففة من الثقیلة ، ومفّسرة ، وزائدة ، .  الكالم 
وشرطیة تفید المجازاة  ونافیة بمعنى ال ، وبمعنى لئلَّا ، 

  )122(وبمعنى إذ ، وجازمة 

َوَال ُتْؤِمُنوْا  [: تعالى في قولھ ) َأْن(وقد ذكر الفراء أنَّ   
ِإالَّ ِلَمن َتِبَع ِدیَنُكْم ُقْل ِإنَّ اْلُھَدى ُھَدى الّلِھ َأن ُیْؤَتى َأَحٌد 
مِّْثَل َما ُأوِتیُتْم َأْو ُیَحآجُّوُكْم ِعنَد َربُِّكْم ُقْل ِإنَّ اْلَفْضَل ِبَیِد 

بمعنى  )  123(]َیَشاُء َوالّلُھ َواِسٌع َعِلیٌمِ    الّلِھ ُیْؤِتیِھ َمن 
أنَّ  أْن وصلتھا إذا وقعت موقع المصدر  ، ویرى) ال(

، وبذلك ُیجیز الفراء حذف ) ال(تفید النفي ویكون معناھا 
وجاءت ((  لوضوح الداللة علیھا ، وذلك في قولھ ) ال(
إّن : مثل قولھ  ]ُقْل ِإنَّ اْلُھَدى  [: ألن في قولھ ) أن(

یؤتى أحد مثل ما أوتي   ھ الالبیان بیان اهللا ، فقد بّین أنَّ
) ال(معنى ) أْن(ألن معنى ) أحد(وصلحت . أھل اإلسالم 

 ]َلُكْم َأن َتِضلُّوْا ُیَبیُِّن الّلُھ [: كما قال تبارك وتعالى 

 الىــــــارك وتعـــــوقال تب. ال تضلون : معناه  ).124(

 ...َلا ُیْؤِمُنوَن ِبِھ* َكَذِلَك َسَلْكَناُه ِفي ُقُلوِب اْلُمْجِرِمیَن [: 

  ).126)) (أْن تصلح في موضع ال ). 125(]

وقد خالف الزجاج الفراء في ذلك دون أْن یذكر اسمھ 
أي الھدى ھو ھذا الھدى ، : (( حیث قال في معنى اآلیة 

: معنى  قال بعض النحویین. ال یؤتى أحد مثل ما أوتیتم  

وإنما المعنى أْن ال یؤتى أحد مثل ) ال(ھھنا معنى ) أْن(
في الكالم دلیال ) ال(ال یؤتى فحذف ) ألن (ما أتیتم ، أي 

ُیَبیُِّن الّلُھ َلُكْم  َأن َتِضلُّوْا ،  [علیھا كما قال اهللا عّز وجّل  
  ).127)) ( ]أي لئال تضّللوا 

لیست مما یحذف ) ال(وقد استأنس برأي المبرد في أّن 
ھھنا بل ھي على تقدیر مضاف محذوف والمعنى عنده 

یبین اهللا لكم كراھة أْن تضلوا ، أي أن الھدى ھدى :( (
  ).128)) (ما أوتیتم     اهللا كراھة أن یؤتى أحد مثل  

أي وال : (( وھو ما ھب إلیھ الزمخشري في قولھ 
بأن یؤتى أحد مثل ما أوتیتم إال ألھل  تظھروا إیمانكم

وھو ما ذھب إلیھ أبو ) . 129)) (دینكم دون غیرھم 
النحاس    وأبو جعفر ابن ). 130(البقاء العكبرّي 

  ) . 132(وأبو حیان ) . 131(

ویتضح من ذلك أن التقدیر عند الزجاج والبصریین في 
ى وھذا راجع إل  كراھة أْن یؤتى أحد   : ھذه اآلیة ھو 

أنَّ البصریین یرون أن حذف المضاف أكثر من حذف 
لئال فُأضمَرت : وعند الفرَّاء والكوفیین التقدیر ھو ) ال(
  . للداللة علیھ) ال(

  :على بمعنى في

حرف جّر یجر االسم الظاھر ، ولھ عدة ) على(یأتي 
االستعالء ، والمصاحبة ، والظرفیة وبمعنى : معان ھي 

، والتعلیل بمعنى الالم ،  في ، والمجاوزة بمعنى عن
وبمعنى ِمْن ، وبمعنى الباء ، وبمعنى لكن الدالة على 

االستدراك وال تتعلق بما قبلھا ، وزائدة خالفا لسیبویھ ، 
وتأتي اسما بمعنى فوق إذا دخلت علیھا من الجاّرة  ألنَّ 

  ).133(حرف الجّر ال یدخل على حرف جّر مثلھ 

: في قولھ تعالى ) في(معنى یرى الفرَّاء أنَّ على جاءت ب

َفآَخَراِن ِیُقوَماُن َمَقاَمُھَما ِمَن الَِّذیَن اْسَتَحقَّ َعَلْیِھُم  [
وكذلك قولھ . استحق فیھم : والتقدیر ). 134( ]اَألْوَلَیاِن 

َواتََّبُعوْا َما َتْتُلوْا الشََّیاِطیُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْیَماَن  [: تعالى 
أي في ) . 135(]اُن َوَلـِكنَّ الشَّْیاِطیَن َكَفُروْاَوَما َكَفَر ُسَلْیَم

َوَلُأَصلَِّبنَُّكْم ِفي ُجُذوِع النَّْخِل [: ملك سلیمان وقولھ تعالى 
أي على جذوع       ) . 136(]َوَلَتْعَلُمنَّ َأیَُّنا َأَشدُّ َعَذابًا َوَأْبَقى

  ).137(النخل 

وقد أشار الزجاج إلى ھذه المسألة دون أْن یذكر اسم 
ِمَن الَِّذیَن  [   وقال بعضھم معنى على ((  الفراء بقولھ 

* َوْیٌل لِّْلُمَطفِِّفیَن   [: كما قال  ]اْسَتَحقَّ منھم اَألْوَلَیاِن 

أي إذا ) 138(]الَِّذیَن ِإَذا اْكَتاُلوْا َعَلى النَّاِس َیْسَتْوُفوَن 
  ).                    139)) (من الناس  اكتالوا

  بمعنى على ،) في(ویتضح من ذلك أنَّ الزجاج یرى أنَّ 

  



    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فتحي حسن علي خطاب

 

 ---------------------------  )ف 2011( الثاني، العدد  العاشرالمجلد ) اإلنسانیةالعلوم (مجلة جامعة سبھا  ----------------------- --80

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

لكنھ أجاز أن تقع في بمعنى على ، ألنَّھ في الجذع على 
جھة الطول ، والجذع مشتمل علیھ فقد صار فیھ ، 

  :واستنشد بقول الشاعر 

في جذِع َنْخَلٍة    فال عَطَسْت َشیبان  ھمو صلبوا العبدّي
  )140(إال بأجدَعا

وھو ما ذھب إلیھ ) . على(بمعنى ) في(حیث جاءت 
)                142(وأبو جعفر ابن النَّحاس ) 141(الَھَرِويُّ 

  ).143(وأبو البقاء العكبرّي 

  :غیر في معنى إال

 غیر كلمة تدل على المغایرة ، وعلى مخالفة ما بعدھا

وتأتي غیر )  144(لحقیقة ما قبلھا أو لوصف عارض لھ 
اسما بمعنى إلَّا في الدَّاللة على االستثناء ، والمستثنى بھا 
مجرور دائما ، وھي تعرب إعراب االسم الواقع بعد إلَّا ، 

وھي كلمة موغلة في اإلبھام ، فال یتضح معناھا إال بما 
یدھا ُیضاف إلیھا أو بما یعتورھا من كالم قد یف

التخصیص أو التخفیف من إبھامھا ، وال ُتعَّرف ، إنما 
  .یلحق التعریف المضاف إلیھ 

تكون منصوبة دائما إذا جاءت في ) غیر(یرى الفراء أنَّ 
سواء تّم الكالم قبلھا أم لم  یتّم وذلك في قولھ ) إلَّا(معنى 
ا َقْوِم اْعُبُدوْا َلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوحًا ِإَلى َقْوِمِھ َفَقاَل َی [: تعالى 

اللََّھ َما َلُكم مِّْن ِإَلـٍھ َغْیُرُه ِإنَِّي َأَخاُف َعَلْیُكْم َعَذاَب َیْوٍم 
ي وذلك لسماعھ عن بعض العرب ، وف). 145(]َعِظیٍم

) غیر(وبعض بني أسد وقضاعة إذا كانت : (( یقول  ذلك

 نصبوھا تمَّ الكالم قبلھا أو لم یتّم  فیقولون) إال(في معنى 

: قال . ما جاءني غیَرَك ، وما أتاني أحد غیَرك : 

  : وأنشدني المفّضل 

     منع الّشرَب منھا غیر أن ھتفت  لم ی

  ).146(حمامة من َسُحوٍق ذاِت أوقالِِ                        

  : وقال اآلخر . فھذا نصب ولھ الفعل والكالم ناقص  

  ال عیَب فیھا غیَر ُشْھَلِة َعیِنَھا      

  ). 147(كذاك ِعَتاق الطَّْیِر ُشْھال عیوُنھا                      

  ).148)) (فھذا نصب والكالم تام قبلھ 

نعت إللھ ، ) غیر(إنَّ الفرَّاء والزجاج كلیھما یرى أنَّ 
ما لكم إلھ َغْیُرُه  : فالمعنى ) غیُر(ومن قرأھا بالرفع 

  أجاز  فیھا  ، ولكنَّ الفراء) 149(مؤكِّدًة ) ِمْن(ودخلت 

 

النصب ، وقد خالف الزجاج من قال بنصبھا وھو الفراء 
  وھو ) َغیر(وأجاز بعضھم النصب في (( ـ وقال في ذلك 

جائز في غیِر القرآن ، على النصب على االستثناء وعلى 
الحال من النكرة ، وال یجوز في القرآن ؛ ألنَّھ لم ُیقرأ بھ 

ما جاءني َغْیَرَك بنصب غیر ، وھذا .. أجاز الفراء ,، 
إنَّما أنشد الخلیل بیتا أجازا فیھ نصب غیر ، . خطأ بیِّن 

قولھما إنَّ  فاستشھد ھو بذلك البیت واستھواه اللفظ في
وإنَّما ُأضیفت غیر في البیت إلى . الموضع موضع رفع 

شيء غیر متمكِّن فبنیت على الفتح كما یبنى یوم إذا 
  :  والبیت قول الشاعر . ُأضیف إلى إذ على الفتح 

  لم یمنع الّشرَب منھا غیر أن ھتفت      

  ).150(حمامة في غصون ذاِت أوقاِل                       

، فلّما أضاف غیر إلى ) غیَر أن نطقت(وأكثرھم ینشده  
. ما جاء في غیَرك لم یُجْز: فتح غیر ، ولو قلت ) أْن(

  ).151)) (ولو جاز ھذا لجاز ما جاءني زیدا 

یتضح من ذلك أنَّ الزجاج یعلل نصب غیر إلضافتھ إلى 
اسم غیر متمكِّن ، وھو بذلك یعتبرھا مبنیة  ولیست 

) غیر(و. كما قال الفراء ) إلَّا( منصوبة على معنى

، وھو مبني ، والضمیر اسم غیُر ) أْن(ُأضیفت إلى 
والمصدر المنسبك معھ أبعد من ) أْن(متمكن ، بل إنَّ 

التمكن ، فالمضاف إلیھ ھو المصدر ـ وھو غیر مبني ـ 
وقد أجاز كلٌّ من الخلیل وسیبویھ نصب غیر ، وفي ذلك 

ناسا من العرب ینصبون  وزعموا أنَّ: (( یقول سیبویھ 
: ھذا الذي في موضع الرفع ، فقال الخلیل ـ رحمھ اهللا ـ 

َغْیَر (في كلِّ موضع فكذلك ) یومئذ(ھذا كنصب بعضھم 
وذكر  أبو حّیان أنَّ قراءة ) . 152) )) (أن نطَقْت

النصب ھي قراءة عیسى بن عمر على االستثناء ، ویرى 
   ) .153(أنَّ الرَّفع والجرَّ أفصح 

إنَّ مخالفة الزجاج للفراء في ھذه المسألة ھي عین 
الصواب ، ألنَّ ھذا ال یجوز إلَّا في الضرورة الشعریة 

وال یجوز ذلك في كتاب اهللا عز وجّل ، وإنَّ قراءة عیسى 
وإنَّ ما قالھ سیبویھ ال یؤید ما قالھ . بن عمر قراءة شاذَّة 

یقول فیھ الفرَّاء ، فھو یذكر قوال عن أناس من العرب 
وزعم من األفعال الدَّالة على الشَّك ) وزعموا أنَّ ناسا(

  . دون الیقین

 
Alzagag  grammatical objections to alfaraa  in the meanings of some 

of the letters In his book, the meanings of the Quran and expressing 

Fathi  HASAN Ali 
Abstract  

 This study discusses the reasons why abo  ishake alzagag  object to the views of alfaraa in 

the grammar book (the meanings of the Qur'an), and knowledge of his views and those Of its 

owner. 

Most of the grammatical issues that broke alzagag  view of alfaraa is not limited to the 

difference in between alfaraa and alzagag  , but it was - and still the subject of dispute among 
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grammarians - old and new alike, these issues addressed by the research viewed from the 

perspective of the Qur'anic text, it is an applied study on the texts of the Koran that should be 

invoked in the grammatical differences, and reliance on the construction of grammars and its 

provisions and that it is measured not be measured on the other. 

 

، الخطیب البغدادي ، مطبعة الخانجي ، تاریخ بغداد ) 1
  .  152/  14، القاھرة ،  1931

ھو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد اهللا بن بھمن ) 2(
بالوالء ، الكوفي ، انتھت إلیھ رئاسة  بن فیروز األسدي

أحد القراء . اإلقراء بالكوفة بعد حمزة حبیب الزیات 
السبعة ، رئیس مدرسة الكوفة النحویة ، توفي سنة 

: ینظر وفیات األعیان ، ابن خلكان ، تحقیق . ھـ 189

، القاھرة ،  1984) ط. د (محمد محي الدین عبد الحمید 
2  /457  .  

ذھب أ ابن العماد الحنبلي ، ط القاھرة ، شذرات ال) 3(
1950  ،1  /321  .  

  . 152/  14تاریخ بغداد ، الخطیب البغدادي ، ) 4(

غایة النھایة في طبقات القراء ، ابن الجزري ، ) 5(
  2تحقیق برجستراسر  ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط 

1982 1  /540 .  

تحقیق أحمد مزید معجم األدباء ، یاقوت الحموي ، ) 6(
  .139/ 1القاھرة  1936رفاعي 

أنباه الرواة على أنباء النحاة ، القفطي ، تحقیق محمد ) 7(
، القاھرة                           1973،  3أبو الفضل إبراھیم ، ط

  .  160ـ 159/  1

) 1189/  19معجم األدباء ، یاقوت الحموي ، ) 8(

، الجوھري ، ) وصحاح العربیة تاج اللغة(الصحاح 
أحمد عبد الغفور عّطار دار العلم للمالیین : تحقیق 

المحیط في : وینظر .  1084/  3،  1984  4بیروت  ط
اللغة ، ابن عبَّاد ، تحقیق  الشیخ محمد حسین آل یاسین ، 

.  307/  1.  1994،  1عالم الكتب ، بیروت ، ط

عبد السالم : ق ومقاییس اللغة  أحمد بن فارس ، تحقی
/  4،  1999بیروت ، ) ط.د(محمد ھارون دار الجیل ، 

وتاج العروس ، من جواھر القاموس ، الزبیدي      .  272
) ط.د(دراسة وتحقیق  علي شیري ، دار الفكر بیروت ، 

 ،1994  ،10  /88  .  

: لسان العرب ، ابن منظور ، اعتنى بتصحیحھ ) 10(

د الصادق العبیدي ، دار أمین محمد بد الوھاب ، ومحم
/  4،  1997،  2إحیاء التراث العربي ، بیروت ، ط

  . 304ـ  302

: اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین ) 11( 

، دار  4البصریین والكوفیین ، أبو البركات األنباري ط
 456/  2،  1961إحیاء التراث العربي ، القاھرة ، 

الجنى الداني في حروف المعاني ، المرادي ، ) 12
 1فخر الدین قباوة ، محمد ندیم فاضل ، ط. د: تحقیق 

، دار اآلفاق الجدیدة ، بیروت ،  1983 2ط        1973
  .  165ـ  164ص

  .  19دیوان األسود بن یعفر ، ص) 13(

شمس إبراھیم : معاني القرآن ، الفراء ، تقدیم ) 14(
، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،  1الدین ، ط

2002                       1  /79 .  

  .  48: األنبیاء ) 15(

  . 46: المائدة ة ) 16(

معاني القرآن وإعرابھ ، أبو إسحاق الزجاج ، ) 17(
، عالم  1الدكتور عبد الجلیل عبده شلبي ، ط: تحقیق 

  .  395ـ  394/  3،  1988الكتب  بیروت ، 

  . 7ـ  6: الصافات ) 18( 

  .  117/  2معاني القرآن ، الفراء ، ) 19(

التبیان في إعراب القرآن ، أبو البقاء العكبري ، ) 20(
، دار الجیل ، بیروت           2علي محمد البجاوي ، ط:  تحقیق

  . 919/  2،  1987لبنان ، 

  . 919/  2المصدر نفسھ ، ) 21( 

محمد عبد الخالق : المقتضب ، المبرد ، تحقیق ) 22( 
  .  80/  2) ت. ط . د (عضیمة ، عالم الكتب ، بیروت ، 

  . 81/  2المصدر نفسھ ، ) 23(

 .  104ـ  103:  الصافات) 24(

 . 71: الزمر ) 25(

 . 70: یوسف ) 26(

  .  273/  2معاني القرآن ، الفراء ، ) 27(

  .  48: األنبیاء ) 28(

  . 275/  2معاني القرآن ، الفراء ، ) 29(

  . 147: الصافات ) 30(

   314/  4معاني القرآن وإعرابھ ، الزجاج ، ) 31(

سالم محمد عبد ال: الكتاب ، سیبویھ ، تحقیق ) 32(
  . 188/  3، ) ت. د (، دار الجیل  ،  1ھارون ، ط

الجنى الداني في حروف المعاني ، المرادي ، ) 33(
  . 229ص

  .  229المصدر نفسھ ، ص) 34(

مازن المبارك : مغني اللبیب ، ابن ھشام ، تحقیق ) 35(
، دار الفكر ، بیروت ،  6ومحمد علي حمد اهللا ، ط

                 91ص 1985
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علي النجدي : المحتسب ، ابن جني ، تحقیق ) 36(
                59/  1،  1994وآخرین ، لجنة إحیاء كتب السنة ، 

  . 229وینظر الجنى الداني ، المرادي ، ص

ھو قعنب بن أبي قعنب أبو : أبو السَّمَّال ھو ) 37(
ینظر . ، لھ اختیار في القراءة شاذ عن العامة  السَّمَّال

/  2غایة النھایة في طبقات القراء ، ابن الجزري ، 

2613.  

  . 100: البقرة ) 38(

، وینظر الجنى  59/  1المحتسب ، ابن جني ) 39(
  . 229الداني ، المرادي ، ص

. د (،  3تفسیر الطبري ،  دار الكتب العلمیة ، ط) 40(

  .  104 / 2، بیروت ، ) ت

/  2اإلنصاف في مسائل الخالف ، األنباري ، ) 41(

478 .  

مجالس ثعلب ، تحقیق عبد السالم محمد ھارون ، ) 42(
  .  112، ص) ت. د (، دار المعارف ،  5،  4ط 

  . 115معاني القرآن ، األخفش ، ص) 43(

  . 89مغني اللبیب ، ابن ھشام ، ص) 44(

  . 89المصدر نفسھ ، ص) 45(

البیت من البسیط وھو في مدح عمر بن عبد ) 46(
نال الخالفة إذ (،  275العزیز ، وروایة الدیوان ص

وال شاھد فیھ حینئذ ، ینظر مغني اللبیب ، ) كانت لھ قدرا
  .  89ص 

  . 1: المائدة ) 47(

  .   205/  1معاني القرآن ، الفراء ، ) 48(

  .  11: النمل ) 49(

  . 150: البقرة ) 50(

  . 182/  2معاني القرآن ، الفراء ، ) 51(

  . 89مغني اللبیب ، ابن ھشام ، ص) 52(

/  1البیت من البسیط ، ینظر الكتاب ، سیبویھ ، ) 53(

وقد نسبھ سیبویھ للفرزدق وھو لیس في دیوانھ              .  373
وینظر الجنى الداني في حروف المعاني ، المرادي ، 

وتذكرة .  425/  4قتضب ، المبرد ، والم.  519ص 
النحاة                أبو حیان محمد بن یوسف الغرناطي ، 

عفیف عبد الرحمن ، مؤسسة الرسالة ، بیروت : تحقیق 
   596ص 1986،  1، ط

البیت من الوافر ، ینظر دیوان عمرو بن معد ) 54
شعر عمرو بن معد یكرب ، جمعھ مطاع (یكرب ، 

 2ات مجلة اللغة العربیة بدمشق ، طالطرابیشي  مطبوع

ونسب إلى حضري بن عامر ُینظر ). 178،  1985، 
  .  334/  2الكتاب                سیبویھ 

  .  519الجنى الداني ، المرادي ، ص) 55(

  .   141/  2معاني القرآن وإعرابھ ، الزجاج ، ) 56(

  . 36ـ  35/  6الجامع ألحكام القرآن ، القرطبي ، ) 57(

 430ـ  429/  3ُینظر البحر المحیط ، أبو حیَّان ، ) 58(

  . 246: البقرة ) 59(

  .  12: األعراف ) 60(

  . 32: الحجر ) 61(

ھمام بن (دیوان الفرزدق ، دیوان الفرزدق ، ) 62(
  . 231/  2، ) ت.د( دار صادر ، بیروت ، ) غالب

  . 7: التوبة ) 63(

  .  119/  1معاني القرآن ، الفراء ، ) 64(

  . 119/  1المصدر نفسھ ، ) 65(

  . 327/  1معاني القرآن وإعرابھ ، الزجاج ، ) 66(

  .  122/  1إعراب القرآن ، ابن النحاس ، ) 67(

  .  196/  1التبیان في إعراب القرآن ، العكبري ، ) 68(

  .  264/  2ان  ، البحر المحیط ، أبو حّی) 69(

مغني اللبیب ، ابن ھشام ، ) 71.  ( 246: البقرة ) 70(
  . 708ص 

وینظر خزانة األدب .  230/ 1دیوان الفرزدق ، ، ) 72(
ولب لباب لسان العرب ، عبد القادر البغدادي ، تحقیق 
عبد السالم محمد ھارون ،مكتبة الخانجي ، القاھرة ، 

  .  30/  4    1989 3ط

 2ي القرآن ، األخفش ، تحقیق فائز فارس ، طمعان) 73(

 ،1981  ،1  /180  .  

  . 204/  2الكتاب ، سیبویھ ، ) 74(

سر صناعة اإلعراب ، ابن جني ، تحقیق محمد ) 75(
، دار إحیاء التراث القدیم ،  1الزفزاف وآخرین ، ط

/  1، مصر ،  1954مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، 

78  .  

شرح المفصل ، ابن یعیش ، عالم الكتب ، بیروت ) 76(
  .  107/  9، ) ت.ط.د(، ومكتبة المثنى ، القاھرة 

علم اللغة ، محمود السعران ، دار الفكر العربي ، ) 77(
  .   157، ص  1992، ) ط. د (

  . 20: آل عمران ) 78(

  . 91: األنعام ) 79(

  .  112: المائدة ) 80(

  . 144/  1لفراء ، معاني القرن ، ا) 81

  . 390/  1معاني القرآن وإعرابھ ، الزجاج ، ) 82(

  . 91: األنعام ) 83(

  .  249/  1التبیان في إعراب القرآن ، العكبري ، ) 84(

  . 249/  2البحر المحیط ، أبو حیان ، ) 85(

  . 27مغني اللبیب ، ابن ھشام ، ص) 86(

في شرح جمع الجوامع ، السیوطي ،  ھمع الھوامع) 87
تحقیق عبد العال سالم مكّرم   دار البحوث العلمیة                   

  . 483/  2. 1979الكویت  

  .  12: األعراف ) 88(

  . 109: األنعام ) 89(

ھو عبد اهللا بن مسعود بن الحارث بن غافل بن ) 90
 حبیب بن شمخ بن فار بن مخزوم أبو عبد الرحمن 
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المكي أحد السابقین والعلماء الكبار من الصحابة  الھذلي
ھـ                   32ـ توفي سنة  eعرض القرآن على النبي ـ ،

ُینظر غایة النھایة في طبقات القراء ، ابن الجزري ، 
، دار الكتب العلمیة ،  3برجستراسر ، ط: تحقیق 

  . 458/  1  1982بیروت ،  

  . 95: األنبیاء ) 91(

  . 12: األعراف ) 92(

ھو أبي بن كعب بن قیس بن عبید بن زید بن ) 93(
معاویة بن عمرو بن مالك أبو المنذر األنصاري المدني 

ـ  eسید القراء وأقرأ ھذه األمة ، قرأ القرآن على النبي ـ 
ُینظر . ـ القرآن لإلرشاد والتعلم  eوقرأ علیھ النبي ـ 

  .  31/  1، ابن الجزري ،  غایة النھایة في طبقات القراء

  . 237/  1معاني القرآن ، الفراء ، ) 94(

  . 109: األنعام ) 95(

  . 95: األنبیاء ) 96(

ـ  282/  2معاني القرآن وإعرابھ ، الزجاج ، ) 97(
283 . .  

  .  286/  2معاني القرآن ، األخفش ، ) 98(

، وھو   البیت من الرجز وھو ألبي  النجم العجلي) 99(
  .  116/  3من شواھد سیبویھ ، 

  . 303الجنى الداني ، المرادي ، ص) 100(

/  2أبو جعفر ابن النحاس ،  إعراب القرآن ،) 101(

65.  

كتاب السبعة في القراءات ، ابن مجاھد ، تحقیق ) 102(
، دار الصحابة للتراث  1ط. جمال الدین محمد شرف : 

  . 201، ص  2007طنطا  مصر ، 

  .  123/  3الكتاب ، سیبویھ ،  )103(

كتاب األزھیة في علم الحروف ، الھروي ، ) 104(
، مطبوعات مجمع  2عبد المعین الملوحي ، ط: تحقیق 

  . 152ـ  151، ص 1981اللغة العربیة  دمشق ، 

 530/  1التبیان في إعراب القرآن ، العكبري ، ) 105(

  . 531ـ 

  .  203/  4البحر المحیط ، ) 106(

  . 212مغني اللبیب ، ص ) 107(

  137/  3معاني القرآن ، الفراء ، ) 108(

  . 29: الحدید ) 109(

  . 12: األعراف ) 110(

  . 95: األنبیاء ) 111(

: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ، تحقیق ) 112(

، دار الكتاب  14محمد محي الدین عبد الحمید ، ط
  . 265ـ  264/  2،  1965العربي ، بیروت ، لبنان ، 

األبیات  بال .  145/  1معاني القرآن ، الفراء ، ) 113(
نسبة وھو من الرجز المشطور ، ینظر  لسان العرب               

، وینظر ) ألھ(، مادة   470/  13ابن منظور ، 
  ورصف المباني في .  342/  1اإلنصاف ، األنباري ، 

 

محمد الخراط ، : شرح حروف المعاني  المالقي ، تحقیق 
، ) ت.د(مطبوعات مجمع اللغة العربیة ، دمشق ، 

  .  306ص

  145/  1معاني القرآن ، الفراء ، ) 114( 

  .  26: آل عمران ) 115(

  . 393/  1معاني القرآن وإعرابھ ، الزجاج ، ) 116(

  . 293 / 2المصدر نفسھ ، ) 117(

  . 293/  2المصدر نفسھ ، ) 118(

  .250/  1راب القرآن ، العكبري ، التبیان في إع) 119(

  .  150/  1إعراب القرآن ، ابن النحاس ، ) 120(

  . 344/  1اإلنصاف في مسائل الخالف ، )121(

  60ـ  59ینظر مغني اللبیب ، السیوطي ، ص) 122(

  .  73: آل عمران ) 123(

  .176 :النساء ) 124( 

  . 201ـ  200: الشعراء ) 125(

  .157/  1معاني القرآن ، الفراء ، ) 126(

ـ  430/  1معاني القرآن وإعرابھ ، الزجاج ، ) 127(
431 .  

  .431/  1المصدر نفسھ ، ) 128(

الكشاف ، الزمخشري ، دار الفكر للطباعة ) 129(
  .  437/  1،  1977،  1والنشر  ، ط

  .  271/  1التبیان في إعراب القرآن ، ) 130(

  . 165/  1إعراب القرآن ، ) 131(

  .  518/  2البحر المحیط ، أبو حّیان ، ) 132(

المعجم الوافي في النحو العربي ، علي : ُینظر ) 133(
توفیق الحمد ویوسف جمیل الزعبي ، الدر الجماھیریة 

اآلفاق للنشر والتوزیع واإلعالن ، مصراتھ ، ودار 
ـ  203، ص 1992،  1بضاء ، طالجدیدة ، الدار ال

205.  

  . 107: المائدة ) 134(

  . 102: البقرة ) 135(

  . 71: طھ ) 136(

  .221/  1معاني القرآن ، الفراء ، ) 137(

  2ـ  1: المطففین ) 138(

  . 217/  2معاني القرآن وإعرابھ ، الزجاج ، ) 139(

البیت من الطویل ، وھو لسوید بن أبي كاھل ) 140(
الیشكري ، صاحب العینیة التي كانت في الجاھلیة تسمى 

ینظر األزھیة في علم الحروف ، الھروي ، ص . الیتیمة 
.  479/  1، وشرح شواھد المغني ، السیوطي ،  268

والمرأة من العرب في شرح المفّصل ، ابن یعیش 
 نسبة في رصف المباني ، وبال.  21/  8الحلبي ، 

   224ومغني اللبیب ، ابن ھشام ، ص.  389المالقي  ص

  .  319/  2والمقتضب ، المبرد ، . 

  268األزھیة في علم الحروف ، الھروي ، ص ) 141(

  . 287/  1إعراب القرآن ، ) 142(



    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فتحي حسن علي خطاب
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  . 469/  1التبیان في إعراب القرآن ، ) 143(

یا ، فالثرى یخالف الثریا الثرى غیر الثر: مثل ) 144(
بعد أن عاتبتھ قابلني بوجھ غیر الذي : في حقیقتھ ، ونحو 

أعرفھ فحقیقة الوجھ لم تتغیر ، وإنما الذي تغیر صفتھ 
  .من البشاشة إلى العبوس 

  . 59: األعراف ) 145(

 البیت من البسیط ، وھو ألبي قیس بن األسلت) 146(

، وخزانة األدب ، عبد القادر البغدادي            85في دیوانھ ص
 458/  1، وشرح شواھد المغني ، السیوطي ،  406/  3

  . 135/  8،  81/  3وشرح المفّصل ، ابن یعیش ، . 

الطویل ، وھو بال نسبة في لسان البیت من ) 147(
وتاج العروس  ، ). شھل(، ) شكل(، ) غیر(العرب ، 

  ) شكل(

  .  257/ معاني القرآن ، الفراء ،  ) 148(

، ومعاني القرآن  256/  1المصدر نفسھ ، ) 149(
  . 348/  2وإعرابھ ، الزجاج ، 

  .  349/  2المصدر نفسھ ،) 150(

  . 348/  2الزجاج ، ومعاني القرآن وإعرابھ ، ) 151(

  322/  3الكتاب ، سیبویھ ، ) 152(

  . 324/  4البحر المحیط ، أبو حّیان ، ) 153(
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