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Abstract
The poetic witness in grammatical issues in the fair book for “
Alanbari”
Mohammed Mamdouh Ghanem Alrfoa
Mutah university. 2015
This research study poetic witness without other arguments in the
book fair .I prepare in this research spoke about the in general , then I
addressed the protest poetry ,and cited time and the value of the poetic
witness , and types among grammarians, then I moved onto talk in the
witness poetic in contentious issues between “Albusreen” and” Alkofeen”,
but sometimes I find that necessary to mention some of examples of holy
Quran verses in voked, because the reply to be mention some of the poetic
verses that contain witness grammer,I have seen that “Alanbari” prepare
“Alkoofiyeh “witness for some reasons, like necessities of poetry, or impair
the person who said for unknown the man who said the poet verse ,or
consider that grammar witness in the poet verse unknown for Arab
language any way I represent the opinion of both teams and focus on the
poetic verse which contains grammar witness to supports or refuse the
issues which has been evident, I returned to some scientist like , sebaoah,
and Ibn hisham, and explanation of grammatical detailed of Abn yiash,
and explanation of Ibn Aqil, and explanation of ”Alashmouni” and
explanation Alkafiya, and I returned to some poetic divans for verses and
attributed to the writer, and groub of poetry like” Khasanet aladab” for
“Albaghdai” and “ Mugam alsh awahed” for Dr. “ Hana haddad”, and I be
very careful that the witness be readed correctly for the reader to read it
easy, and I ask god for help and guide.
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الزٍن يبكرٌي ًة
ٌ
اهلل جؿ جالليو ٍ
ى
النحكية في كتاب االنصاؼ .كأسأ يؿ ى
قت في ت ً
ً
العمؿ.
قديـ ىذا
أككف قد كفٌ ي
ى
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الفصل اأول :
" االحتجاج بالسماع "
 6.6االحتجاج اصطالحاً:

االحتجاج لغ ًة :جاء في لساف العرب مادة ( ىحج) ( )1تحت باب ( ىح ىج ىج)،كمعناىا
القصد .كحج إلينا فالف أم قى ًدـ ،كحجو يحجو حجا :قىص ىدهً .
كحج بالكسر شاذة أل ٌف
ى ىى ي ىي ي ى
ى
ى ي
بالفتح .كقا ىؿ الزجاج في قكلً ًو تىعالى(:ك ً
الن ً
بفتح
القياس
الب ٍي ًت) ٌأنيا تيق أير ً
ً
هلل عمى ٌ
اس ىح ُّج ى
ي
ى
ً
ً
ً
ىاف ،كقيؿ
اسـ
الحاء
الح ٌجةي بالضـ ي
العمؿ .ك ي
الفتح ىك األص يؿ ،ك ى
كبكسرىا ،ك ي
الب ٍر ي
الح ُّج ي
الح ٌجة ما دكفع بو الخصـ ،كقا ىؿ األزىرم :الح ٌجةي ح ٌجة ا ً
الظفر
لكجو الذم يككف بو
ي
ي
ي
ي
ي
ً
ً
اجا
التحاج:
اج أم ىج ًد هؿ .ك
عند
ى
الخصكمة فيك رج هؿ ًم ٍح ىج ه
اجةن كح ىج ى
كحاجو يم ىح ى
التخاصـ ى
ي
ي
ً
بالشيء :اتٌ ىخ ىذهي يح ٌجةن كفي
كح ٌجوي ىي يح ٌجو ىح ٌجان غمبو عمى يحجتً ًو كاحتج
الح ٌجةى ،ى
نازىعوي ي
ً
ً
حديث الد ٍج ً
ً
الحج ًة
إف يخرٍج كأنا فيكـ فى ىأنا ىح ًج ٍي يجوي " أم يم ىح ٌ
اؿٍ ":
بإظيار ي
كم ىغال يبوي
اجو ي

()2
ص يد كرج هؿ ىم ٍح يجك هج أم
عميو .كجاء في معجـ الصحاح كممة ( ىح ٌج) ى
الح ٌج  :القى ٍ
ً
مقصكد ،كقد ىحج بنك و
كف
فالنا :إذ أطالكا
ى
فالف ن
ابف الس ٌكيت :ىي يح ٌج ى
االختالؼ إليو كقا ىؿ ي
لمن ً
تعكرؼ استعمالو في القى ً
سؾ.
االختالؼ إليو ،ثـ
يكثركف
إليو أم:
ى
ى
صد إلى مكةى ي
ى
ً
المثؿ (لى ٌج فى ىح ٌج).
بالح ٌج ًة كفي
اف تقكؿ ىحاجوي فى ىح ٍجوي أم :ىغمىىبوي ي
الحجةي بالضـ :ي
ك ي
الب ٍرىى ي
ً
خاصـ.
حاج :التٌ
كىك رج هؿ ًم ٍح ىج ه
اج أم :ىجد هؿ .كالتٌ ي
ي
ً
البر ً
ىاف عمى قضية نحكية أختمؼ فييا،
الح ٌجة ك ي
االحتجاج اصطالحاً :ىك إظيار ي

كتككف باالستشياد بآيات مف الذكر الحكيـ ،أك بحديث نبكم ،أك ببيت مف الشعر ،أك

بكالـ العرب كأمثاليـ ،فيككف بيذا الدليؿ السماعي عمى صحة ما ذىب إليو النحاة
في حديثيـ حكؿ القضية المختمؼ فييا ،كسأكرد بعض التعريفات حكؿ السماع مف

()1ابف منظكر ،أبػك الفضػؿ محمػد بػف مكػرـ(635ى ػ ػ ػ ،لسػاف العػرب ،ضػبطو كصػححو جماعػة مػف
عمماء األزىر الشريؼ ،كقدـ العالمة أحمد فارس الشدياؽ ،دار النكادر ،ج ،4ص38

()2الجكىرم ،الصحاح ،ص ،226ط ،2تحقيؽ أحمد عبدالغفكر عطار ،دار العمـ لممالييف.
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كالـ عمماء المغة ،فقد تحدث األنبارم عف السماع فسماه "النقؿ " فقاؿ(" :)1الكالـ
العربي المنقكؿ النقؿ الصحيح الخارج عف حد القمة إلى حد الكثرة "

كعرفو السيكطي بقكلو( ":)2كأعني بو ما ثبت في كالـ مف يكثؽ بفصاحتو

فشمؿ كالـ اهلل تعالى كىك القرآف ،ككالـ نبيو – صمى اهلل عميو كسمـ – ككالـ العرب
قبؿ بعثتو كفي زمانو كبعده إلى أف فسدت األلسنة بكثرة المكلديف نظما كنث ار عف مسمـ
أك كافر ،فيذه األنكاع البد فييا مف التثبت ".

كيقكؿ الدكتكر سعيد األفغاني عف االحتجاج بالسماع ( " :)3اثبات صحة قاعدة

أك استعماؿ كممة أك تركيب بدليؿ نقمي صح سنده إلى عربي فصيح سميـ السميقة حيث
احتاج الناس إلى االحتجاج بالمغة الفصيحة لما خافكا عمى سالمة المغة بعد أف اختمط
أىميا باألعاجـ".

كتناكؿ الدكتكر محمد خير الحمكاني الحديث عف السماع بقكلو( ":)4إنو مجمكعة

مف األعماؿ التي تبدأ بالتأمالت كتنتيي بالكشؼ عف القكاعد كيقكـ بيف البدء كاالنتياء
بالتصنيؼ ،كالتقسيـ ،كاالستقراء ،حيث إ ٌف السماع في مرحمة النشأة ال يزيد عمى
كلكنو في المراحؿ المتأخرة يصبح
االستنباط أم استنباط القكانيف في المغة المحكيةٌ ،

طريقة مف طرؽ االستدالؿ كالقياس كالعمة كالسبر كالتقسيـ ".
 2.6دوافع االحتجاج:

لما فتحت األمصار ،كدخؿ األعاجـ في اإلسالـ ،ظير المحف ،فاحتاج القكـ إلى
سماع المغة التي لـ يخالطيا لحف أك رطانة ،فرجعكا إلى األعراب في البادية؛ ألخذ

( )1األنبارم ،اإلغراب في جدؿ األعراب ،ص ،45تحقيؽ سعيد األفغاني ،مطبعة الجامعة السكرية،
1957ـ.

()2السيكطي ،االقتراح ،74 ،دار المعرفة الجامعية ،طنطا ،قراءة كتعميؽ:محمد سميماف ياقكت ػ
كمية اآلداب ،طبعة 2556

( )3سعيد األفغاني ،في أصكؿ النحك ،ص ،6الناشر المكتب اإلسالمي ،بيركت ،ط .1987
()4محمد خير الحمكاني ،أصكؿ النحك العربي ،ص ،16الناشر دار األطمسي ،ط2
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المغة عنيـ حتى يبقى المساف الفصيح شائعا كظاى انر عمى األلسف كميا ،كلذا يمكف أف

نمخص دكافع االحتجاج بما يمي:

 -1ظيكر المحف ،كذلؾ بسبب دخكؿ األعاجـ االسالـ كاختالط لسانيـ بالمساف العربي.

2ػ الخكؼ عمى المغة مف الضياع إثر اختالط اىميا باألعاجـ (.)1

 3ػ ػ ػحماية لغة أفراد األمة مف المحف كحصانتيـ منو؛ ألف تفشي المحف مف شأنو أف
يقيـ حاج از بيف المغة المكحدة ،كبيف ما يتفرع عنيا مف ليجات ،كىذا يؤدم بدكره
إلى انقساـ األمة الكاحدة(.)2

 4ػ حماية العربية مف لغات األمـ األخرل التي دخؿ أىميا في اإلسالـ أك مما يمكف أف
يجاكرىا أك يتفاعؿ معيا ،كفي ىذا الشأف يقكؿ أبك بكر الزبيدم( ":)3كلـ تزؿ
األئمة مف الصحابة الراشديف كمف تالىـ مف التابعيف يحضكف أكالدىـ عمى تعمـ
العربية ،كحفظيا كالرعاية لمعناىا ،إذ ىي مف الديف بالمكاف المعمكـ ،فييا أنزؿ
اهلل كتابو المييمف عمى سائر كتبو ،كبيا بمغ رسكلو عميو السالـ طاعتو ،كشرائع
يحضكف عمى ركاية الشعر الذم ىك حكمة العرب في
أمره كنييو ،ككذلؾ كانكا
ٌ
جاىميتيا كاسالميا ،كديكانيا الذم أقامتو مقاـ الكتاب فكانكا ينشدكف الشعر في
مجالسيـ كيتذاكركنو عند محافميـ ".
 3.6شروط االحتجاج:
كضع عمماء المغة شركطا لالحتجاج بكالـ العرب كأشعارىـ ،كذلؾ ليككف ىذا
كيؤخذ بو لالستدالؿ
االحتجاج مقبكال ،ي
()4
بعض ىذه الشركط ،كمنيا:

صحة القاعدة النحكية كقكتيا ،كسأكرد

( ،)1محمد سعيد األفغاني ،في أصكؿ النحك ،ص.6

()2محمد خاف ،أصكؿ النحك العربي ،ص ،35 ،29الناشر مطبعة جامعة محمد خيضر ػ بسكرة،
2512ـ

()3أبك بكر الزبيدم األندلسي ،طبقات النحكييف كالمغكييف ،ص ،12ط ،2تحقيؽ محمد أبك الفضؿ
إبراىيـ ،دار المعارؼ ،مصر.

()4محمد خاف ،في أيصكؿ النحك ،ص35 ،31
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 -1الفصاحة :كتعني ىذه الكممة خمكىا مف تنافر الحركؼ ،كأف تككف بعيدة
عف حكشي األلفاظ ،ككانكا ال يجدكف ىذه األلفاظ إال بتنقميـ في البكادم،
كفي ىذا الباب يقكؿ ابف جني ":كلك فشا في أىؿ الكبر ما شاع في لغة
كخبالًيا كانتقاض عادة الفصاحة
أىؿ المدر مف اضطراب األلسنة ى
كانتشارىا ،لكجب رفض لغتيا كترؾ تمقي ما ترد عنيا" ")1( .كحقيقة؛ فأف
المجا ىؿ كاسعه في التحدث حكؿ ىذه النقطة عمى أف العمماء اتفقكا أف لغة
القرآف ىي األرقى كاألسمى؛ ألنيا تمثؿ أرقى درجات الفصاحة فما كافؽ
ألفاظو فيك فصيح كما خالفو فيك غير مقبكؿ.
 -2صحة السند  :أم أف يككف السند كىك :سمسمة الركاة الذيف ينقؿ عنيـ
اآليات أك األحاديث أك كالـ العرب سمسمة صحيحة مضبكطة تخمك مف
التحريؼ كالتزييؼ ،أك الكذب كالتدليس ،كقد تحدث تماـ حساف في كتابو

حيث قاؿ( ":)2ككاف الخط العربي الذم كتب بو مصحؼ عثماف
"األصكؿ"
ي
ال يعرؼ النقط كال الشكؿ،فمـ يخؿ ىذا الخط مف التصحيؼ كالتحريؼ،كلكف
االعتماد في ىذا الشأف عمى السند الصحيح في الكتابة مصحكبا باستظيار
المسمميف ليذه النصكص ،كأما بالنسبة لكالـ العرب كأشعارىـ فقد كانكا
يشترطكف أف يككف الراكم مرتبطا بإحدل القبائؿ العرب المنقكؿ عنيـ كىـ:
أسد كتميـ كىذيؿ كقيس كبعض الطائييف كبعض كنانة ،ككذلؾ أال يككف
الراكم متأث ار بمغة أجنبية".
ال أك امرأةن.
اء كاف رج ن
 -3أف يككف الراكم عد ن
ال سك ن
 -4التكاتر :كىك أف ينقؿ ركاة عف ركاة ثقات إلى أف يصؿ إلى المصدر الرئيس
كفي ذلؾ يقكؿ األنبارم(":)3النقؿ ىك الكالـ العربي الفصيح المنقكؿ نقال

()1ابف جني ،الخصائص ،ج ،2ص ،5دار الكتب المصرية ،تحقيؽ محمد عمي النجار ،المكتبة
العممية ،مصر

()2تماـ حساف ،األصكؿ ،ص ،24دار الكتب ،األميرة لمطباعة ،مصر2555 ،ـ
( )3األنبارم ،اإلغراب في جدؿ األعراب ،ص83
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اعمـ أف النقؿ
صحيحا كالخارج عف حد القمة إلى حد الكثرة ".كيقكؿ أيضاٍ ":
ينقسـ إلى قسميف :تكاتر كأحاد فأما التكاتر فمغة القرآف ،كما تكاتر مف السنة
األحاد فما تفرد
ككالـ العرب كىذا القسـ دليؿ قطعي مف أدلة النحك ،كأما
ي
بركايتو بعض الناس كقؿ عف حد التكاتر".
 4.6مصادر االحتجاج:

 -1االحتجاج بالقرآن الكريم :إف مف مصادر االحتجاج ،االحتجاج بالقرف الكريـ فيك
المصدر األكؿ لالحتجاج ،كيقكؿ السيكطي ( ":)1أما القرآف فكؿ ما كرد أنو قرئ بو

جاز االحتجاج بو في العربية سكاء كاف متكات انر ،أـ أحادان أـ شاذان ،كقد أطبؽ الناس
ى
عمى االحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية ،إذا لـ تخالؼ قياسان معركفان ،بؿ كلك
خالفتو يحتج بيا ،في مثؿ ذلؾ الحركؼ بعينو ،كاف لـ يجز القياس عميو ،كما

يحت ٌج بالجمع عمى كركده كما خالؼ القياس في ذلؾ الكارد بعينو ،كال يقاس عميو
نحك "ا ستحكذ"
كتناكؿ الدكتكر محمد خير الحمكاني الحديث عف قضية االحتجاج بالقرآف الكريـ

فقاؿ(":)2إف النحاة كانكا يتحركف البيئات الفصيحة التي يسمع فييا الكالـ الفصيح ،ثـ
إننا نالحظ أف معظـ مقرئي القرآف نحاة :كابف أبي اسحؽ الحضرمي ،كأبي عمرك بف
العالء ،كعيسى بف عمرك ،كالكسائي.
إف الظكاىر القرآنية ،كىي نزكؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ جعمت النحكييف
ٌ
عمى اتساع مف أمرىـ في االستشياد بالقراءة التي كاف يق أر بيا غيرىـ ،فسيبكيو كالخميؿ
يحتجكف بقراءة أىؿ البصرة ،كقد يحتجكف بقراءة أىؿ األمصار كقراءة ابف مسعكد،
ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لنحاة الككفة ،فيـ يحتجكف بقراءة الكسائي كحمزة كقد يحتجكف
بقراءة أىؿ البصرة كالشاـ كمكة".

()1السيكطي ،االقتراح في أصكؿ النحك39 ،

()2الحمكاني ،أصكؿ النحك العربي ،ص33 ،34
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االحتجاج بالحديث النبوي:
إف االحتجاج بالحديث النبكم أمر اختمؼ فيو العمماء ،فمنيـ مف قاؿ :إف الحديث
ٌ
يحتج بو كذلؾ؛ ألف معظـ األحاديث التي تمت
يحتج بو كمنيـ مف قاؿ إٌنو ال
النبكم
ٌ
ٌ

ركايتيا ركيت بالمعنى ال بالمفظ الذم لفظ بيا الرسكؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ -كقد

()1
أما عف كالمو – صمى اهلل عميو
أكرد السيكطي حديثا حكؿ ىذا المكضكع فقاؿ  " :ك ٌ
كسمـ -فنستدؿ بما ثبت أنو قاؿ عمى المفظ المركم كذلؾ نادر جدنا ،كاٌنما يكجد في
ً
ص ًار عمى قمٌة أيضا ،فإف غالب األحاديث مركية بالمعنى كقد تداكليا
األحاديث الق ى

األعاجـ كالمكلدكف قبؿ تدكينيا فرككىا بما أدت إليو عباراتيـ فزادكا أك نقٌصكا ،كقدمكا

النحكية باأللفاظ
ثـ أنكركا عمى ابف مالؾ إثباتو القكاعد
كأخركا ٌ
ٌ
كبدلكا لفظاٌ بمفظ ،كمف ٌ
الكاردة في الحديث ".

()2
كقد جاء في االقتراح نقال عف أبي حياف في شرح التسييؿ  ":ما رأيت أحدان

مف المتقدميف كالمتأخريف سمؾ ىذا الطريؽ أم طريؽ االستشياد بالحديث النبكم فمـ
يفعؿ ذلؾ أئمة النحكييف مف البصرييف كالككفييف ،كانما ترككا ذلؾ لعدـ كثكقيـ أف ذلؾ

لفظ الرسكؿ – صمى اهلل عميو كسمـ – كاٌنما كاف الترؾ لسببيف:
أحدىما :أف الركاة جكزكا النقؿ بالمعنى فنجد قصة كاحدة قد جرت في زمف الرسكؿ –
صمى اهلل عميو كسمـ -لـ تنقؿ بتمؾ األلفاظ جميعيا نحك ما ركم مف قكلو " :زكجتكما
بما معؾ مف القرآف " " ممكتكيا بما معؾ" أك " خذىا بما معؾ " ثانييما :أنو كقع
المحف كثي انر فيما ركم مف الحديث؛ ألف كثي انر مف الركاة كانكا غير عرب بالطبع ،كال

يعممكف لساف العرب بصناعة النحك ،فكقع المحف في كالميـ كىـ ال يعممكف ذلؾ".

كقد ذىب أبك حياف كابف الضائع إلى أف ابف مالؾ استشيد عمى لغة " أكمكني
البراغيث " بحديث الصحيحيف ":يتعاقبكف فيكـ مالئكة بالميؿ كالنيار " حتى صار
يسمييا لغة  ":يتعاقبكف " .

()3

( )1السيكطي ،االقتراح ،ص89

( )2انظر :السيكطي ،االقتراح ،ص ػ 92
( )3السيكطي ،االقتراح ،ص 97

7


 5.6االحتجاج بكالم العرب وأشعارىم:
أما المصدر الثالث مف االحتجاج فيك كالـ العرب كأشعارىـ ،حيث جاء في
كٌ
حديث السيكطي نقالن عف كتاب "األلفاظ كالحركؼ" ألبي نصر الفارابي( ":)1كانت

انتقاء لألفصح مف األلفاظ ،كأسيميا عمى المساف عند النطؽ
قريش أجكد العرب
ن
عما في النفس ،كالذيف عنيـ ينقمت المغة ،كبيـ أقتدم ،كعنيـ
كأحسنيا مسمكعان كابانة ٌ
أيخذ المساف العربي مف بيف القبائؿ العربية كىـ :قيس ،كتميـ ،كأسد فإف ىؤالء ىـ الذيف

عنيـ أكثر ما أخذ كمعظمو ،كعمييـ اتكؿ في الغريب كفي اإلعراب كالتصريؼ ،ثـ
يىذيؿ ،كبعض كنانة ،كبعض الطائييف .كبالجممة فإنو لـ يؤخذ عف حضرم قط ،كال

عف سكاف البرارم ممف كاف يسكف أطراؼ بالدىـ التي تجاكر سائر األمـ الذيف
حكليـ؛ فإنو لـ يؤخذ ال مف لخـ ،كال مف جذاـ؛ لمجاكرتيـ أىؿ مصر كالقبط كال مف
غساف كال مف إياد؛ لمجاكرتيـ أىؿ الشاـ كأكثرىـ نصارل يقرأكف في
قضاعة ،كال مف ٌ
صالتيـ بالعبرانية كال مف نمر ،فإنيـ كانكا بالجزيرة مجاكريف لميكنانية ،كال مف بكر
لمجاكرتيـ لمنبط كالفرس كال مف أزد يعماف لمخالطتيـ لميند كالفرس كال مف أىؿ اليمف
أصالن ،لمخاطتيـ لميند كالحبشة كلكالدة الحبشة فييـ كال مف بني حنيفة ،كسكاف
اليمامة كال مف ثقيؼ كسكاف الطائؼ لمخالطتيـ تجار األمـ المقيميف عندىـ كال مف

حاضرة الحجاز؛ ألف الذيف نقمكا المغة صادفكىـ حيف ابتدأكا ينقمكف لغة العرب قد
خالطكا غيرىـ مف األمـ كفسدت ألسنتيـ".

كقاؿ ابف فارس في (الصاحبي) (":)2أجمع عمماؤنا بكالـ العرب ،كالركاة

ألشعارىـ ،كالعمماء بمغاتيـ كأياميـ كمحاليـ" :أف قريشان أفصح العرب ألسنة كأصفاىـ
لغة كذلؾ أف اهلل ج نؿ ثناؤه اختارىـ مف جميع العرب كاصطفاىـ كاختار منيـ نبي
اف حرمو كجيراف بيتو الحراـ
الرحمة محمد – صمى اهلل عميو كسمـ – فجعؿ قريشان قيطن ى

ككالتو .فكانت كفكد العرب مف حجاجيا كغيرىـ يفدكف إلى مكة لمحج ،كيحتكمكف إلى
قريش في أمكرىـ ككانت قريش تعمميـ مناسكيـ كتحكـ بينيـ ككانت قريش مع

()1انظر السيكطي ،االقتراح ،ص154-155 ،

()2ابف فارس ،الصاحبي ،53-52 ،تحقيؽ مصطفى الشكيمي ،بيركت1964 ،
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فصاحتيا كحسف لغتيا كرقة ألسنتيا إذا أتتيـ الكفكد مف العرب تخيركا مف كالميـ
كأشعارىـ أحسف لغاتيـ كأصفى كالميـ فاجتمع ما تخيركه مف تمؾ المغات إلى نحائزىـ
كسالئقيـ التي طيبعكا عمييا فصاركا بذلؾ أفصح العرب .أال ترل أنؾ ال تجد في
كالميـ عنعنة تميـ كال عجرفية قيس كال كشكشة أسد كال كسكسة ربيعة كال الكسر الذم
تسمعو مف أسد كقيس في مثؿ قكليـ ً " :شعير كبًعير".
كيقكؿ الدكتكر محمد خير الحمكاني " :إف أكؿ شيء كاف ييـ النحكم في استقراء
لغة الشعر تكثيقيا كالتأكد مف صحة نقميا كفصاحتيا ،كتتـ عممية النقؿ مف مصدريف
ىما( ":)1العرب الفصحاء ،كالركاة الثقات مف األعراب ،كاحيانان نرل النحكم يسمؾ كال
أما المصدر األكؿ فقد كاف يستكطف
السبيميف ليككف تكثيقة لمغة الشاىد أكثر دقةنٌ ،
البادية ،كربما يستكطف المدينة أك بكادم نجد كالحجاز كتيامة فيذه كانت مكاطف

البداة فيما اختمفكا فيو مف
الشعر كديكانو المكثكؽ بو ،فقد كاف العمماء كالركاة يحكمكف ي
شؤكف الشعر".
كنرل ابف جني يتحدث عف الفصيح مف المغة فيقكؿ(":)2إذا انتقؿ العربي

الفصيح مف لغتو إلى لغة أخرل أفصح يؤخذ بمغتو التي انتقؿ إلييا إال إذا كانت فاسدة
يزمف أىميا " .
فإنو ال يؤخذ بيا كيؤخذ باألكلى حتى كأنو لـ ا
كقد ضرب ابف جني مثالن عمى ذلؾ بإيراده قصة أبي عمرك عندما استضعؼ
فصاحة أبي خيرة عندما سألو ":كيؼ تقكؿ ":استأصؿ اهلل ًع ٍرقىاتيـ" ففتح أبك خيرة التاء
()3
في عرقاتيـ فقاؿ لو أبك عمرك ":ىييات أبا خيرة آلف جمدؾ"
 6.6قيمة الشاىد الشعري:
إف لمشعر عامة منزلة قكية في نفكس العرب حيث إنيـ كانكا يتفاخركف
ببطكالتيـ كأمجادىـ ،كيتغنكف بمكارـ أخالقيـ كطيب أنسابيـ كأعراقيـ كليذا كانت تقاـ
()1الحمكاني ،أصكؿ النحك العربي38 ،
()2ابف جني ،الخصائص ،ج ،2ص .12
()3ابف جني ،الخصائص ،ج ،2ص 13
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لو أسكاؽ في الجاىمية ،كتعمؽ المعمقات القصائد الطكاؿ عمى جدار الكعبة ،اإلسالمية
في تمؾ البالد ،كلقد نيض عمماء المغة لمحفاظ عمى لغتيـ العربية مف الضياع لما
حف فرجعكا إلى بيئات نجد كما حكليا مف القبائؿ؛ ألخذ المغة عف األعراب،
شاع المٌ ي

كلذلؾ نرل النحكم يطكؼ البكادم بحثان عف بيت مف الشعر يصدؽ رأيو كيقكم حجتو.
كسأكرد بعض األمثمة لمداللة عمى قيمة الشاىد النحكم ،كأىميتو في االحتجاج كمف
ذلؾ مثالن :تنكيف الترنـ الذم يستشيد بو عمماء المغة ،ككردت في كتب النحك مثؿ

كتاب "أكضح المسالؾ" البف ىشاـ كذلؾ في قضية عالمات االسـ،فقاؿ:

()1

"

كتنكيف الترنـ يمحؽ القكافي المطمقة التي في آخرىا حرؼ مد" فقاؿ جرير:
()2
ًأقمٌي المٌكـ ع ًاذ ىؿ ك ً
ىص ىاب ٍف
العتى ىاب ٍف
ص ٍب ي
ى ى
ت فىقى ٍد أ ى
ىكقيكلًي إً ٍف أى ى
ككذلؾ نرل سيبكيو يستشيد في كتابو عمى كثير مف القضايا النحكية كمف ذلؾ

جكاز صرؼ االسـ لثالثي ساكف الكسط ،كيند كدعد ،فقاؿ (":)3كاعمـ أف كؿ مؤنث

سميتو بثالثة أحرؼ متك و
اؿ منيا حرفاف بالتحرؾ ال ينصرؼ ،فإف سميتو بثالثة أحرؼ

األكسط منيا ساكنا ،فأنت بالخيار :إف شئت صرفتو ،كاف شئت لـ تصرفو ،كترؾ
الصرؼ أجكد" ك استشيد بقكؿ جرير:
()4
العمى ًب
ض ًؿ ًم ٍئ ىزًرىىا
فع ،بًفى ٍ
ىد ٍع هد ىكلى ٍـ تي ٍغ ىد ىد ٍع يد ب ي
لى ٍـ تىتىمى ٍ
فيذه الشكاىد التي تحدثنا عنيا ىي تمثؿ رأم النحاة في قضية مف قضايا النحك
كبالتالي تمثؿ حجة ليـ فيما ذىبكا إليو مف اآلراء.

()1ابف ىشاـ ،أكضح المسالؾ ،ج ،1ص ،17تحقيؽ محمد محيى الديف عبدالحميد ،المكتبة
العصرية بيركت ،لبناف.طبعة .1996

( )2جرير ،الديكاف ،ص  ،58دار بيركت لمطباعة كالنشر ،ط  ،1986تحقيؽ كرـ البستاني
( )3سيبكيو ،الكتاب ،ج ،3ص  ،241الطبعة الثالثة ،مكتبة الخانجي ػ القاىرة تحقيؽ كشرح
عبدالسالـ ىاركف

( )4جرير ،الديكاف ،ص ،67تحقيؽ كرـ البستاني.
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 7.6زمن الشواىد الشعرية المحتج بيا:
قسمكا الشعراء إلى طبقات كذلؾ لمعرفة الشعراء الذيف يحتج
إف عمماء المغة قد ٌ
بشعرىـ فيذا ابف قتيبة يجمع فحكؿ الشعراء في كتابو " الشعر كالشعراء" ممف يحتج
بشعرىـ في المغة كالنحك مف جاىمييف ،كاسالمييف ،كمحدثيف ،كفي ذلؾ يقكؿ ( " :)1ىذا
كتاب ألفتو في الشعراء ،كأخبرت فيو عف الشعراء ،كأزمانيـ كأقدارىـ كأحكاليـ في
أشعارىـ ،كقبائميـ كأسماء آبائيـ ،كأخبرت فيو عف أقساـ الشعر كطبقاتو ،كعف الكجكه
التي نختار الشعر عمييا ،كيستحسف ليا إلى غير ذلؾ مما قدمتو في ىذا الجزء األكؿ،
ككاف أكثر قصدم لممشيكريف مف الشعراء الذيف يعرفيـ كؿ أىؿ األدب ،كالذيف يقع
االحتجاج بشعرىـ في الغريب ،كفي النحك كفي كتاب اهلل عز كجؿ ػ ػػ ،كحديث رسكلو ػ ػ
صمى اهلل عميو كسمـ ػ ػ ".

كقد قسـ ابف رشيؽ الشعراء إلى أربع طبقات حيث يقكؿ(":)2طبقات الشعراء

أربع :جاىمي قديـ كمخضرـ كىك الذم أدرؾ الجاىمية كاإلسالـ ،كاسالمي ،كمحدث ".
كال يفكتنا الحديث عف تقسيمة ابف سالـ الجمحي لمشعراء في كتابو "طبقات
فحكؿ الشعراء" حيث جعؿ الشعراء الجاىمييف في عشر طبقات كاإلسالمييف في عشر
أيضا ككاف ابف سالـ الجمحي قد شكؾ في ركاية الشعر الجاىمي كنسبة الشعر إلى
قائميو كفي ذلؾ يقكؿ ":فاقتصرنا في ىذا عمى فحكؿ الشعراء اإلسالمييف لالستغناء
عف فحكؿ شعراء الجاىمية،كرتبت ىذا المؤلؼ عمى عشر طبقات كؿ طبقة تجمع
()3

أربعة مف فحكؿ شعراء اإلسالـ "

كيرل البغدادم في الخزانة أنو يمكف االستشياد بشعر الطبقة الثالثة كىـ

اإلسالميكف كاف كاف بعض العمماء يمحنكف الفرزدؽ كالكميت كذا الرمة(.)4

()1ابف قتيبة ،الشعر كالشعراء ،ج ،1ص ،59تحقيؽ أحمد محمد شاكر ،دار المعارؼ ،مصر

()2ابف رشيؽ ،العمدة في صناعة الشعر كنقدة ،ج ،1ص113مطبعة السعادة مصر ،تحقيؽ محمد
محيي الديف عبدالحميد ،ط1955 ،2ـ

()3ابف سالـ الجمحي ،طبقات الشعراء ،ص ،34منشكرات دارالكتب العممية ،بيركت ،لبناف
()4البغدادم ،خزانة األدب ،ج ،1ص6
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كقد اتفؽ العمماء عمى أف الطبقتيف األكلى كالثانية يصح االستشياد بشعرىما،أما
الثالثة فإنو ال يصح االستشياد بشعرائيا.
 8.6الشاىد الشعري بين الكوفيين والبصريين:
إف الشاىد الشعرم الذم أتى بو نحاة البصرة يختمؼ عف الككفي،كذلؾ أف
تحركا في الشاىد الشعرم السماعي الضبط لمكافقتو لمقياس مف جية ،ثـ
البصرييف ٌ
لكركده عف لغة تمثؿ لغة العرب عامة ،بينما نجده عند نحاة الككفة يمثؿ لغة لقبيمة
ما ،ثـ إف الشاىد عند البصرييف لغتو فصيحة؛ ألنيـ يأخذكنو ممف يكثؽ بفصاحتيـ
لكنو عند الككفييف ربما يككف ليغيةن شاذةٌ؛ كلذلؾ نرل البصرييف يفتخركف
مف األعرابٌ ،
عمى الككفييف بأنيـ يأخذكف المغة مف العرب الفصحاء ،كأما الككفيكف فيأخذكنيا مف
العرب الذيف اختمطكا باألعاجـ كيقكلكف ليـ " :نحف نأخذ المغة مف حرشة الضباب

كأكمة اليرابيع كأنتـ تأخذكنيا مف أكمة الشكاريز كباعة الككاميخ "(.)1

كنجد أف الشاىد البصرم يميؿ لمقياس فيك يمثؿ قضيةن نحكيةن قاس عمييا نحاة

البصرة كاحتجكا بيذا الشاىد الذم يمثؿ دعما كحجة لكالميـ ،بينما نرل الشاىد عند
الككفييف يميؿ إلى السماع أكثر مف القياس.

كجاء في كتاب "أخبار النحكييف البصرييف" لمسيرافي( ":)2اتفؽ النحكيكف عمى

أف البصرييف أصح قياسان؛ ألنيـ ال يمتفتكف إلى كؿ مسمكع ،كال يقيسكف عمى الشاذ

كالككفييف أكسع ركايةن ".

كيقكؿ إبراىيـ السامرائي( :)3إ ٌف البصرييف أخذكا بالقياس كما أخذكا بالسماع
فيذا نممحو في نقضيـ لمسائؿ الككفييف ،فقد أبكا أف يستدلكا بشاىد لـ يعرؼ قائمو،

()1السيكطي ،االقتراح428 ،
()2السيرافي ،أخبار النحكييف البصرييف ،95 ،تحقيؽ الخفاجي1955 ،

()3السامرائي ،إبراىيـ ،المدارس النحكية أسطكرة ككاقع ،ص ،17دار الفكر لمنشر كالتكزيع عماف،
ط1987 ،1ـ
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كحممكا كثي انر مف الشكاىد التي خرجت عمى المسمكع الشائع عمى أنيا شاذة أك أنيا
ضركرة ،كأف الككفييف قد أخذكا كؿ ما سمعكا عف العرب فجعمكه أصالن يقاس عميو.

كقد أخذ الككفيكف لغتيـ عف القبائؿ التي أخذ عنيا البصريكف باإلضافة إلى

سكاف األرياؼ كأعراب سكاد الككفة مف تميـ كأسد ككذلؾ أعراب الحطمة كىـ الذيف
لحف البصريكف لغتيـ".
ٌ
إذف نالحظ أف الككفييف اعتمدكا عمى السماع في حججيـ حكؿ القضايا التي
تحدثكا عنيا كلكنيـ لـ ييممكا القياس أيضان كقد تحدث الدكتكر محمد خير الحمكاني

حكؿ ىذه القضية في كتاب الخالؼ النحكم بيف البصرييف كالككفييف فقاؿ( ":)1كالسمة
خفية في منيج
التي تحدث عنيا المعاصركف كجعمكىا سمة المذىب الكحيدة ليست ٌ
نحاة الككفة فقد تأثر الكسائي بمنيج مدرسة الفراء تمؾ لمدرسة التي تعتمد عمى الركاية
المنقكلة كال تحاكؿ أف تقؼ منيا شاكة كلذلؾ ترل نحكه ينبع مف دنيا السماع كاالعتماد
عمى أقكاؿ العرب" 
 9.6أنواع الشاىد الشعري:
إف لمشاىد الشعرم أنكاعا تبيف األكجو التي جاء عمييا ،لذا نرل عمماء المغة
ٌ
يتحدثكف حكؿ ىذا الشاىد في ككنو مطابقان لمقياس حيث يؤتى بو لالستدالؿ عمى
صحة القاعدة النحكية ،كعندما يككف الشاىد مدعما لكالـ النحاة حكؿ قضية مقاس
عمييا فإف االحتجاج بو يجعؿ القاعدة أقكل ،كربما يككف الشاىد الشعرم ال يعرؼ قائمة
لكف النحاة استشيدكا بو فيككف ضعيفان في االحتجاج؛ ألنو ربما أنشده شاعر مكلٌد أك
ربما ال يككف فصيحان ،كأفضؿ الشكاىد الشعرية ما كاف مركيان باآلحاد أك التكاتر

كسأكرد بعضان مف تقسيمات الشكاىد الشعرية التي كردت في كتاب "االقتراح" كأيضا ما

بعض عمماء المغة حكؿ ىذا األمر:
تحدث بو
ي

()1الحم ػكاني ،محم ػػد خيػػر ،الخ ػػالؼ النحػػكم ب ػػيف البص ػرييف كالك ػػكفييف ،ص322دار القمػػـ العرب ػػي،
حمب.
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 -1الشاىد الشعرم الذم ال يعرؼ قائمو :يرل السيكطي أنو ال يحتج بشاىد ال
يعرؼ قائمو حيث قاؿ:

()1

" ال يحتج بشعر أك نثر ال يعرؼ قائمو ،كعمة ذلؾ

خكفان مف أف يككف لمكلد أك ممف ال يكثؽ بفصاحتو كمف ىذا ييعمـ أنو يحتاج
إلى معرفة أسماء شعراء العرب كطبقاتيـ".
ضعؼ حجة الككفييف
كقد ذكر األنبارم عف الشاىد الذم لـ يعرؼ قائمو حيث ٌ
فيو كذلؾ ألنو ال يعرؼ قائمو فيذا البيت يستشيدكف بو عمى إظيار "أف " بعد "كي"
لقكؿ الشاعر:

تطير بًقرىبتي
فتتركوي شنان
ي
لكيما ٍ
ى
أف ى
ببيداء ىب ٍمقىعي
أردت ى
كسيأتي الحديث الحقان عف ىذا الشاىد كأكجو تضعيؼ األنبارم لو ككذلؾ قكؿ
العينانا كمنخرٍي ًف أ ٍشىبيىا ظى ٍبىي ىانا (.)3
أعرؼ ًمنيا
القائؿ:
ى
ي
الجيد ك ى
 -2الشاىد الشعرم الشاذ الذم خرج عف القياس :كمثؿ ىذا الشاىد مكجكد حيث إف
()2

القياس الذم قاس عميو النحاة قياس خرج عف المألكؼ كمثؿ ذلؾ التعجب مف
األلكاف ،كقد أتى الككفيكف بشاىد نحكم يدلؿ عمى صحة ما ذىبكا إليو في قكؿ
()4
ٍأبيض ًمف أي ً
ً ً ً
خت ىبنًي أىىب ً
البىي ً
اض
اض
ى ي ٍ
الشاعر :ىياليتني م ٍثمىؾ في ى
كينسب ىذا البيت لرؤبة .كقد تحدث عف ىذا الشاىد ابف السراج في كتابو
كعده مف الشكاىد الككفية الخارجة عف القياس حيث يقكؿ ":إنؾ
"األصكؿ في النحك" ٌ
تقكؿ ما أشد حمرتو! كما أحسف بياضو! كتقكؿ زيد أشد بياضان مف فالف؛ ألف معناه
المبالغة كالقكة (.)5

()1السيكطي ،االقتراح ،ص149

( )2األنبارم ،اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ ،ج ،473 ،2كمعو كتاب االنتصاؼ مف االنصاؼ
لمحمد محيي الديف ،المكتبة العصرية ،بيركت ،ط ،1كلـ ينسبو لقائؿ

()3سيبكيو ،الكتاب ،ج ،1ص ،322كلـ ينسبو لقائؿ

()4ىذا البيت مف الرجز مف شكاىد البغدادم في الخزانة(ج )235 ،8كنسبو لرؤبة العجاج.
()5ابف السراج ،األصكؿ في النحك ،ج ،1ص ،154تحقيؽ عبد المحسف الفتمي
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 -3الشاىد الشعرم متعدد األكجو كقد كرد الحديث تحت باب " ركاية األبيات عمى
أكجو مختمفة " حيث يقكؿ السيكطي( " :)1كثي ار ما تركل األبيات عمى أكجو مختمفة

كربما يككف الشاىد في بعضيا دكف بعض كقد سئمت عف ذلؾ قديما فأجبت
باحتماؿ أف يككف الشاعر أنشد مرة ىكذا كمرة ىكذا ثـ رأيت ابف ىشاـ الذم قاؿ
في شرح الشكاىد ركم قكؿ ":فال األرض أبقؿ إبقاليا" ،بالتذكير كالتأنيث"
 -4الشاىد الشعرم المنقكؿ بالتكاتر كيقكؿ السيكطي في ىذا الشاىد أنو ":يجب أف يبمغ
()2

عدد ناقميو عددان ال يجكز عمى مثميـ االتفاؽ عمى الكذب "

اء كاف
 -5الشاىد الشعرم المنقكؿ نقؿ آحاد حيث يشترط في ناقمو أف يككف عدالن سك ه
رجالن أك امرأةن ح انر كاف أك عبدان
 -6الشاىد الشعرم المرسؿ كىك الشاىد الذم يككف بيف الراكم كالمركم عنو زمف
طكيؿ بحيث ينقطع السند كمثؿ ذلؾ ركاية ابف دريد عف أبي زيد.

( )1السيكطي ،االقتراح ،ص163 ،162

( )2انظر :السيكطي ،االقتراح ،ص 183
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الفصل الثاني:
" اأسماء ،اأفعال ،الحروف"

أحوال الكممة :قسـ النحاة الكممة إلى أقساـ ثالثة ،كىي :اسـ ،كفعؿ ،كحرؼ ،كلكؿ
مف ىذه األقساـ خصائصو ،كميزاتو التي تميزه عف غيره ،فالكممة تطمؽ عمى معنى
محدد أك مفيكـ معيف ،لكف المفظ قد ال يككف لو معنى فنحف عندما نقكؿ "زيد" فإف ىذا
المفظ داؿ عمى معنى كيعطي مفيكمان معينان محددان كىك اسـ لشخص ،كلكننا عندما

نقمب حركؼ الكممة فنقكؿ ":ديز" أصبحت ىذه لفظة كليست كممة فال معنى ليا.)1( .

كلما كانت الكممة ليا معنى محدد فقد خرج الحرؼ مف ىذا النطاؽ؛ ألنو ليس
ٌ
معنى داؿ عميو ،كيرل
لما اقترف باالسـ أك الفعؿ أصبح لو
لو معنى بمفرده كلكف ٌ
ن

أف الكممة ليا أنظمة صكتية كصرفية كنحكية كداللية ،فكصؼ
عمماء المغة المحدثكف ٌ
تماـ حساف األنظمة الثالثة كىي :النظاـ الصكتي كالصرفي كالنحكم بالمعنى الكظيفي
التحميمي لمكممة ،كلقد كانت ىذه األنظمة مكجكدة عند القدماء كلكف ًزٍي ىد عمييا المعنى
الداللي( .)2كيتابع تماـ حساف حديثو عف ىذه المستكيات فيقكؿ ":كيضاؼ إلى

المستكييف (الكظيفي كالمعجمي) لمكممة المستكل الداللي كىك :مجمكع ىذيف المستكييف
مضافا إلييما القرينة االجتماعية ،أك ما يسمى في اصطالح البالغييف "المقاـ".كقد
قسـ الكممة إلى كممة مشتقة كصمبة ،فالصمبة تككف في الضمائر كالظركؼ ،كاألدكات
ٌ
كبعض الخكالؼ ،كالمشتقة يتفرع منيا الكممة الجامدة مف األسماء "رجؿ ،فرس ،كتاب"
كاألفعاؿ الجامدة ،كالمتصرفة كالمصادر كاألفعاؿ كالمشتقات ".كلذا فإف المستكل
النحكم لمكممة مستكل ميـ ،فيك يكضح عالقة الكممة بما قبميا كبما بعدىا مف الكممات
كبالتالي تكسب الكممة معنى جديد .

( )1ابػػف ىشػػاـ ،قطػػر النػػدل كبػػؿ الصػػدل ،ص ،32كمعػػو كتػػاب سػػبيؿ اليػػدل بتحقيػػؽ شػػرح قطػػر
الندل ،تأليؼ محمد محيى الديف عبدالحميد ،دار الطالئع لمنشر ،مصر ،القاىرة ،ط 2559

()2تمػػاـ حسػػاف ،المغػػة العربيػػة مبناىػػا كمعناىػػا ،ص( )83 ،71الناشػػر دار الثقافػػة ،الػػدار البيضػػاء
المغرب ،طبعة عاـ 1994ـ.
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 6.2مسائل اأسماء
" 6.6.2أي" الموصولة معربة أم مبنية؟

يرل الككفيكف أف " ُّأييـ" إذا كاف بمعنى الذم كحذؼ العائد مف الصمة معرب،

نحك قكليـ " ألضربف ُّأييـ أفض يؿ"،كقد احتجكا بكالـ العرب حيث قاؿ أبك عمر
الجرمي" :خرجت مف البصرة حتى صرت إلى مكة ،لـ أسمع أحد يقكؿ " :اضرب

يرك عف أحد مف العرب أنو قاليا بالضـ.
ُّأييـ أفضؿ" أم كميـ ينصبكف كلـ ى
كلكف الفريقيف أجمعا عمى أف الضمير
كيرل البصريكف أنو مبني عمى الضـ
ٌ

العائد إذا ذكر فإنو معرب نحك قكليـ " ألضربف أييي ٍـ ىك أفضؿ" .كذىب الخميؿ بف
أحمد الفراىيدم إلى أف "أييـ" مرفكع باالبتداء ،كأفضؿ خبره ،كيجعؿ " أييـ "
استفياما ،كيحممو عمى الحكاية بعد قكؿ مقدر كالتقدير عنده" :ألضربف الذم يقاؿ لو

ُّأيييـ
ىكلىقى ٍد

أفضؿ"( )1كقاؿ الشاعر:
()2
كـ
يت ًم ٍف الفىتى ًاة بً ىم ٍن ًزوؿ
فىأىبً ٍي ي
أىبً ي
ت ىال ىح ًرهج ىكىال ىم ٍح ير ي
فمكطف االستشياد قكلو "ال حرج كال محركـ" أم كأنو قاؿ :فأبيت ال يقاؿ لي

ىذا حرج كال محركـ .كقاؿ سيبكيو  ":كزعـ الخميؿ فأبيت بمنزلة الذم يقاؿ لو ال
حرج كال محركـ "

()3

كأما األنبارم فيرل أف "أم" مبنية كبذلؾ يكافؽ البصرييف كيرد عمى ما ذىب
إليو الككفيكف في كالميـ عما حكاه أبك عمر الجرمي ٌأنو ما سمع أحد يقكؿ" :أييـ"
بالضـ ،فإف لـ يسمعيا ىك فقد سمعيا غيره .كالذم يدؿ عمى صحة ىذه المغة ماحكاه

أبك عمرك الشيباني عف غساف ػ ىك أحد مف تؤخذ عنو المغة مف العرب أنو أنشد :إً ىذا
()4
ض يؿ
يت ىبنًي ىمالً وؾ
ىما أىتى ى
فى ىسم ٍـ ىعمىى أُّىييي ٍـ أى ٍف ى

( )1األنبارم ،االنصاؼ ،ج583 ،2ػ
()2سيبكيو ،الكتاب( ،ج)84 ،2كنسبو لألخطؿ التغمبي

( )3االنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج583 ،2

( )4ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة ج ،61 ،6كلـ ينسبو لقائؿ لكنو نسب الركاية لغساف.
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فالشاىد قكلو" عمى ُّأييـ أفضؿ" حيث إف الركاية في كممة " ُّأييـ " بالضـ عمى
ماحكاه أبك عمرك الشيباني كىي لغة منقكلة صحيحة ال كجو إلنكارىا ،فأم مكصكلة
بمعنى الذم ،كأفضؿ خبر لمبتدأ محذكؼ تقديره " فسمـ عمى الذم ىك أفضؿ".

()1

ككرد في أكضح المسالؾ أف الشاىد فيو قكليـ ":أييـ أفضؿ" حيث أتى بأم
مبنية عمى الضـ ،كانما يبنيت ىنا لككنيا مضافة ،كقد حذؼ صدر صمتيا كىك
()2
المبتدأ .كتركل أيضا بركاية الجر "عمى أييـ".
 2.6.2المنادى المفرد العمم مبني أم معرب؟"
يرل الككفيكف أف االسـ المنادل المعرؼ المفرد معرب مرفكع بغير تنكيف.
كذىب البصريكف إلى أنو مبني عمى الضـ ،كمكضعو النصب؛ ألنو مفعكؿ .كحجة
الككفييف أنو لـ يصحبو رافع أك ناصب أك خافض حيث أنو مفعكؿ المعنى؛ فمـ
يشبو بالمضاؼ كلـ ينصبكه لئال يشبو ماال ينصرؼ ،فرفعكه بغير تنكيف
يخفضكه لئال ٌ
ليككف بينو كبيف ماىك مرفكع برافع صحيح فرؽ .كأما البصريكف فاحتجكا بأنو مبني؛
ألنو أشبو كاؼ الخطاب ككاؼ الخطاب مبنية؛ فكذلؾ ما أشبييا .ككجو الشبو بينيما؛
الخطاب ،كالتعريؼ ،كاإلفراد ،فمما أشبو كاؼ الخطاب مف ىذه األكجو كجب أف يككف
مبنيا كما أف الكاؼ مبنية.

()3

كمف البصرييف مف قاؿ (":)4إنما كجب أف يككف مبنيا ألنو كقع مكقع اسـ

الخطاب؛ ألف األصؿ في "يا زيد " أف تقكؿ " يا إياؾ " أك " يا أنت"؛ ألف المنادل لما
كاف مخاطبا كاف ينبغي أف يستغني عف ذكر اسمو ،كيؤتى باسـ الخطاب فيقاؿ " :يا
إياؾ " أك " يا أنت " كاستشيدكا بقكؿ الشاعر:
ت ىع ىاـ يج ٍعتىا
امر يا ٍاب ىف ىك ًاق ًع يا ٍأنتىا
ت الذم طىم ٍق ى
ٍأن ى
ىي ي
()1االنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج587 ،2

( )2ابف ىشاـ ،أكضح المسالؾ ،ج ،137 ،1كنسب البيت لغساف بف كعمة.
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،1ص .265
( )4األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،1ص .265

()5ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة (ج)139 ،2كنسبو لسالـ بف داره
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()5

فالشاىد في قكلو ":يا مر يا ابف كاقع " كفي قكلو "يا أنتا " فإف النداء الثاني يدؿ عمى
النداء األكؿ في معناه فيككف االسـ العمـ المنادل كاقعا مكقع الضمير ،كقد عمـ أف

الضمير مبني فيككف الكاقع مكقعة مبنيا أيضان( .)1ككرد في أكضح المسالؾ أف الشاىد

في قكلو "يا أنتا" أنو نادل الضمير الذم يستعمؿ في مكاطف الرفع ،كقد جيء بو عمى
صيغة الرفع؛ ألنو لما تعذر بناؤه عمى الضـ عدلكا إلى ما ىك قريب مف البناء عمى

الضـ كىك اإلتياف بو عمى الصيغة المكضكعة لمرفع"( . )2كأيد األنبارم حجة البصرييف
في ككف االسـ المنادل مبني عمى الضـ ،فقد أجاب بطرح تساؤالت رد فييا عمى كالـ

الككفييف في قكليـ" إنا رفعناه" ،فرد بقكلو ( ":)3ككيؼ رفعتمكه كال رافع لو؟ كىؿ لذلؾ

محض ال يستند إلى دليؿ؟" كقد أبطؿ
قط نظير في العربية؟ كىؿ ذلؾ إال تحكـ
ه
األنبارم حجة الككفييف في أنو مرفكع بال تنكيف ؛ كذلؾ ألف االسـ الذم يرفع بال تنكيف
اسـ ال ينصرؼ .
 " 3.6.2بناء "غير" مطمقا"
أف "غير" يجكز بناؤىا عمى الفتح في كؿ مكضع يحسف فيو "إال"
يرل الككفيكف ٌ
سكاء أضيفت إلى اسـ متمكف أك غير متمكف ،كذلؾ نحك قكليـ" :ما نفعني غير قياـ
يد " ،كقد احتجكا بجكاز بنائيا عمى الفتح إذا أضيفت إلى
قاـ ز ه
زيد ،كما نفعني غير ٍ
أف ى
اسـ متمكف أك غير متمكف كذلؾ ألف "غير" ىاىنا قامت مقاـ "إال "كاال" حرؼ استثناء

كاألسماء إذا قامت مقاـ الحركؼ كجب أف تيبنى( .)4كأقامكا الدليؿ بالسماع في قكؿ
الشاعر:

لىـ يمىنع الشر ً
ت
ىف ىنطىقى ٍ
ب م ٍنيىا ىغ ٍي ىر أ ٍ
ٍ ى
ٍ ىٍ

كف ىذ ً
ص و
ات ٍأكقىاؿ
امةه في يغ ي
ىح ىم ى

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج266 ،1
()2ابف ىشاـ ،كأكضح المسالؾ ،ج ،4ص .13
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،1ص.267
( )4األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج233 ،1ػ

()5ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة (ج )456 ،3كنسبو ألبي قيس بف الصمت.
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ً ()5

فالشاىد قكلو "غير أف نطقت "فإف الركاية فيو بفتح غير مع أنيا فاعؿ لمفعؿ"
يمنع" فدؿ ذلؾ عمى أنو بناىا عمى فتح كأضيفت إلى غير متمكف ،كقد قاؿ سيبكيو

حكؿ ىذا الشاىد( ":)1كالحجة أف أبا الخطاب حدثنا أنو سمع مف المكثكؽ بيـ مف ينشد
البيت ىذا البيت رفعا لمكناني " لـ يمنع الشرب منيا ىغ ٍي ير أف نطقت" كزعمكا أف ناسا
مف العرب ينصبكف ىذا الذم في مكضع الرفع ،كقاؿ الخميؿ ":ىذا كنصب بعضيـ
يكمئذ في كؿ مكضع الرفع" .كيرل البصريكف أنو يجكز بناء "غير" إذا أيضيفت إلى
اسـ غير متمكف ،كال يجكز بناؤىا إذا أضيفت إلى اسـ متمكف ،كذلؾ ألف اإلضافة إلى
()2

كقد أيد األنبارم رأم البصرييف كرد عمى

تجكز في المضاؼ البناء.
غير المتمكف ٌ
حجج الككفييف بقكلو ( ":)3أما قكليـ إنيا في معنى إال فينبغي أف تبنى فيذا فاسد؛ ألنو
لك جاز أف يقاؿ ذلؾ لجاز أف يقاؿ " زيد مثؿ عمرك" فيبنى مثؿ عمى الفتح لقيامو مقاـ
الكاؼ؛ ألف قكلؾ زيد مثؿ عمرك في معنى زيد كعمرك كلما كقع اإلجماع عمى خالؼ
أما عف الشاىد الشعرم فقد قاؿ فيو "أننا ال نسمـ أنو
ذلؾ دؿ عمى فساد ما ادعيتمكه ،ك ٌ
بني؛ ألنو قاـ مقاـ "إال" كانما بنى "غير" ألنو أضافو إلى غير متمكف ،كاالسـ إذا
أضيؼ إلى غير متمكف جاز بناؤه ،كذلؾ ألف لو نظائر مف ككالـ العرب حيث قاؿ
الشاعر:
()4
ت ً
ً
ب ىك ًازعي؟
ب ىعمىى الصىبا
ىكيق ٍم ي
ص يح ىكالش ٍي ي
المش ٍي ى
ت :ألىما تى ٍ
ىعمىى ح ٍي ىف ىعاتىٍب ي ى
فالشاىد فيو قكلو ":عمى حيف عاتبت " فإنو يركل بفتح حيف كبجره ،أما فتحو ػ
مع دخكؿ حرؼ الجر عميو ،فسبب بنائو عمى الفتح لككنو أضيؼ إلى جممة صدرىا
فعؿ ماض مبني ،فاكتسب المضاؼ البناء مف المضاؼ إليو ،كأما جره فعمى األصؿ.

و
ماض
فمجمكع الركايتيف يدؿ عمى أف الظرؼ المبيـ إذا أضيؼ إلى جممة صدرىا

()1سيبكيو ،الكتاب ،ج ،2ص229

( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج.234 ،1
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج.234 ،1

()4ىذا البيت لمنابغة الذبياني كىك فػي ديكانػو ص( )32تحقيػؽ محمػد أبػك الفضػؿ إبػراىيـ ،ط ،2دار
المعارؼ ،القاىرة ،مصر
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مبني جاز فيو اإلعراب عمى أصمو .كالبناء الكتسابو البناء مما أضيؼ إليو.

()1

كجاء في شرح ابف عقيؿ ":أف األسماء المضافة إلى الجممة قسماف ،أحدىما :ما
يضاؼ إلى الجممة لزكما ،كالثاني :ما يضاؼ إلييا جكا از ،كالذم يضاؼ إلى الجممة
ص ٌدرت بماض أك مضارع أك
جكاز يجكز فيو اإلعراب كالبناء سكاء أضيؼ إلى جممة ي
قائـ " كىذا مذىب
جاء ز ه
يكـ ز ي
يكـ ى
يد ه
يد ،كيكـ يقكـ عمرك ،أك ى
جممة اسمية نحك" ىذا ى
الككفييف لكف المختار فيما أضيؼ إلى جممة فعمية صدرت بماض البناء ،كقد ركم
()3

بالبناء كاألع ارب ( .)2كقاؿ ابف ىشاـ

":إنو يجكز في الزماف المحمكؿ عمى "إذا " ك

"إذ" اإلعراب عمى األصؿ ،كالبناء حمال عمييما فإف كاف ما كليو فعال مبنيا ،فالبناء
أرجح لمتناسب ".
كمف المالحظ في ىذه المسألة أف الككفييف كالبصرييف اتفقكا بالنسبة ليذا الشاىد
"حيف عاتبت" فالككفيكف يركف أنيا مبنية ،كيرل البصريكف أنيا اكتسبت البناء مف
إضافتيا لمجممة الفعمية التي تصدرىا الفعؿ الماضي ،كما جاز أف تأتي بالجر عمى
األصؿ ،أما بالنسبة لػ "غير" فإنيـ اختمفكا في تعميؿ ىذا البناء ،فالككفيكف يعممكنو بأنيا
أما كالبصريكف
قامت مقاـ "إال" االستثنائية ،فكجب أف تبنى ؛ ألنيا قامت مقاميا ،ك ٌ
فيعممكف بناءىا ألنيا أضيفت إلى مبني متمكف فاكتسبت البناء مف المضاؼ إليو .كقد
ساؽ األنبارم شاىدا شعريا ليدلؿ فيو عمى صحة ما ذىب إليو البصريكف ،مستندا
بذلؾ إلى عمة النظير بمعنى أف كالـ البصرييف لو نظير في كالـ العرب ،كىك البناء
عمى الفتح كما مر في تفسير الشاىد ،كعميو فال حجة لمككفييف فيما ذىبكا إليو.

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج.236 ،1
()2اب ػػف عقي ػػؿ ،ش ػػرح اب ػػف عقي ػػؿ( ،ج ،)59 ،3تحقي ػػؽ محم ػػد عب ػػد الحمي ػػد ،الطبع ػػة العش ػػركف ،دار
التراث القاىرة.1985 ،

()3ابف ىشاـ ،أكضح المسالؾ ،ج.119 ،3
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معرب أو مبني ؟
 4.6.2اسم ال المفرد النكرة،
ٌ
يرل الككفيكف أف االسـ المفرد النكرة المنفي "بال" معرب منصكب بيا نحك "ال
رج ىؿ في ً
الدار" كاحتجكا بأنو منصكب بيا؛ ألنو اكتفى بيا مف الفعؿ؛ ألف التقدير في
قكلؾ " ال رجؿ في الدار " ال أجد رجال في الدار ،فاكتفكا بال مف العامؿ ،كلما اكتفكا

بال مف العامؿ نصبكا النكرة بو ،كحذفكا التنكيف بناء عمى اإلضافة .كمنيـ مف تمسؾ
بأف "ال" ال تككف بمعنى "غير" ،بؿ ىي بمعنى ليس فنصبكا بيا ليخرجكىا مف معنى
غير إلى معنى ليس كيقع الفرؽ بينيما .أما عف رأم البصرييف فإنيـ يعتبركف أف اسـ
"ال" مبني عمى الفتح كاحتجكا بأنو مبني عمى الفتح؛ ألف األصؿ في قكلؾ " ال رجؿ
في الدار؟" ال مف رجؿ في الدار؛ ألنو جكاب مف قاؿ "ىؿ مف رجؿ في الدار؟" فمما
حذفت "مف" مف المفظ كركبت مع ال تضمنت معنى الحرؼ فكجب أف تبنى ،كانما بينت
عمى حركة؛ ألف ليا حالة تمكف قبؿ البناء كبنيت عمى الفتح؛ ألنو أخؼ مف

الحركات )1(.ك ٌأيد األنبارم رأم البصرييف كرد عمى حجة الككفييف في دعكاىـ أنو
منصكب "بال" فرد أنيا مجرد دعكل تفتقر إلى دليؿ .كتحدث حكؿ "ال " كعمميا عمؿ
ب بيا ،كىال رفعكا بيا عمى القياس؛ فإنيـ
صى
ليس فقاؿ ":عمى أف "ال" ينبغي أف يي ٍن ى
يرفعكف بيا إذا كانت بمعنى ليس" )2( .في قكؿ الشاعر:
()3
فىأىىنا ٍاب يف قى ٍي و
اح
صد ىع ٍف نً ٍي ىرانًيىا
س ال بػىىر ي
ىم ٍف ى
فالشاىد "ال براح" حيث أعمؿ فيو "ال" عمؿ ليس فرفع بيا االسـ كحذؼ خبرىا
كتقدير الكالـ "ال براح لي" ،كقاؿ سيبكيو في كتابو  ":أنو جعؿ "ال" بمنزلة "ليس" ،فيي
()4

بمنزلة "الت" في ىذا المكضع بالرفع".

كقاؿ ابف ىشاـ حكؿ الشاىد  ":إف إعماؿ ال

عمؿ ليس قميؿ ،إال أف يككف المعمكالف نكرتيف ،كالغالب أف يككف خبرىا محذكفا"(.)5

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج352 ،1ػ
( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج353 ،1ػ
()3ىػذا البيت مف شكاىد سيبكيو في كتابو (ج )58 ،1كنسبو لسعد بف مالؾ القيسي
( )4سيبكيو ،الكتاب ،ج. 58 ،1

()5ابف ىشاـ ،أكضح المسالؾ ،ج256 ،1
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نالحظ في ىذه المسألة أنو الكجكد لشاىد شعرم لكؿ مف الفريقيف ،غير أف األنبارم
ساؽ شاىدا شعريا يدعـ رأيو في ذىابو إلى ما ذىب إليو البصريكف.
" 5.6.2عمة بناء اآلن"

و
ماض في
يرل الككفيكف أف "اآلف" مبني؛ ألف األلؼ كالالـ دخمتا عمى فعؿ

قكليـ " آف يئيف " أم :حاف .كبقي الفعؿ عمى فتحتو .كذىب البصريكف إلى أنو
مبني؛ ألنو شابو اسـ اإلشارة فالبناء ىنا لعمة المشابية بيف " اآلف " كبيف اسـ اإلشارة،
فكركدىا يدؿ عمى الكقت الحاضر فقكلؾ "اآلف" كقكلؾ :ىذا الكقت ،فشابو اسـ
اإلشارة ،كاسـ اإلشارة مبني ككذلؾ ما يشابيو.

()1

كاحتج الككفيكف بأف األلؼ كالالـ فيو

بمعنى الذم فتقكؿ ":اآلف كاف كذا " أم" :الذم آف كاف كذا" كقد تقاـ األلؼ كالالـ
مقاـ الذم لكثرة االستعماؿ طمبا لمتخفيؼ .كقد احتجكا بالسماع مف أشعار العرب في
قكؿ الفرزدؽ:

ٍم ىكا ٍل ىج ىد ًؿ
الر ً
يغ ىكال ًذم أ
البمً ً
ىما أ ٍىن ى
ضى يح يك ٍك ىمتىوي ىكىال ى
ت بًا ٍل ىح ىكًـ ا ٍلتيٍر ى
فالشاىد قكلو " الترضى" أم " الذم ترضى" حيث دخمت المكصكلة عمى
()2

الفعؿ المضارع كىذا يدؿ عمى أف المكصكلة ال تدؿ عمى أف ما دخمت عميو اسـ،
ألنيا تدخؿ عمى االسـ نحك القائـ كالمضركب كعمى الفعؿ كغيره كما في الشاىد
السابؽ.

()3

كأكرد األشمكني في شرحو أف "أؿ" كصمت بالمضارع فدؿ عمى اسميتيا

كما الحاؿ في "الذم" )4(.كقد ٌأيد األنبارم حجة البصرييف كرد عمى الككفييف في أف
شاىدىـ جاء لمضركرة الشعرية ،كال يجكز أف يأتي في اختيار الكالـ ،فال يككف فيو
حجة  .كأعتقد أف البصرييف كالككفييف متفقكف في بناء "اآلف" ،كلكنيـ اختمفكا في ًعمٌ ًة
ت؛ لمشابيتيا اسـ اإلشارة ،كأما الككفيكف فإنيـ جعمكىا
بنائيا ،فرأل البصريكف أنيا يبنًىي ٍ

( )1األنبارم ،االنصاؼ ،ج ،2ص 424ػ

( )2ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة ج ،1ص ،32كنسبو لمفرزدؽ .
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج424 ،2

( )4األشمكني ،شرح األشمكني( ،ج )169 ،1تحقيؽ :محمد محيي الديف عبدالحميد ،ط،2
1365ىػ.
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كاالسـ المكصكؿ "الذم" كقامت األلؼ كالالـ مقاـ "الذم" فحذفت تخفيفا ،كلحقت
بالفعؿ كما أكردكا شاىدىـ" الترضى" أم  :الذم ترضى  .كعميو فال حجة لمككفييف في
شاىدىـ عمى أنو يمكف اعتباره مف األداءات المغكية التي ترد في الشعر الفي اختيار
الكالـ.
 6.6.2جواز نداء االسم المحمى بأل

يرل الككفيكف أنو يجكز نداء ما فيو األلؼ كالالـ نحك " يا الرجؿ ك يا الغالـ".

كذىب البصريكف إلى أنو ال يجكز.

()1

كلكنو يؤتي بأداة لمتكسط لنداء المعرؼ بأؿ

التعريؼ ،كىي "أييا لممذكر ،كأيتيا لممؤنث" .كقد احتج الككفيكف بالسماع مف الشعر
في قكؿ الشاعر:

اف الٌم ىذ ً
الم ً
ىف تي ٍك ًسىبانًي ىش ٌار
اف فىٌار
ىفىيا ي
إًيا يك ىما أ ٍ
الغ ى
فالشاىد قكلو " فيا الغالماف " حيث جمع بيف حرؼ النداء كأؿ ،كقد رد
()2

البصريكف عمى الشاىد بأنو ال حجة ليـ فيو كذلؾ ألف التقدير فيو " فيا أييا الغالماف"
فحذؼ المكصكؼ كأقاـ الصفة مقامة .كانما يأتي في الشعر كيقر البصريكف بأف
الجمع بينيما ال يجكز إال في حالتيف :في نداء لفظ الجاللة -فتقكؿ " يا اهلل " ككذلؾ
فيما تحكيو مف الجمؿ نحك أف تسمي رجال " الرجؿ منطمؽ " فتقكؿ " يا الرجؿ

المنطمؽ " ( )3كقد كرد بيت آخر مف الشعر استشيدكا بو في قكؿ الشاعر:
()4
ىك ٍأن ًت ىب ًخٍيمى ًة بًالكد ىعٌني
ديتي ًؾ ىيا الٌتًي تىٌي ٍم ًت ىق ٍمبًي
فى ٍ
فالشاىد قكلو " يا التي" حيث جمع بيف حرؼ النداء كأؿ التعريؼ كرد البصريكف
بأنو ال يجكز ذلؾ؛ ألف األلؼ ك الالـ تفيد التعريؼ" ،كيا" تفيد التعريؼ ،كتعريفاف في
كممة ال يجتمعاف فال يجكز أف يجمع تعريؼ النداء كتعريؼ العممية فالقياس أف يعرل

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج.274 ،1
( )2البيتاف مف الرجز المشطكر كشرحيما البغدادم في الخزانة (ج )294 ،2كلـ ينسبيما لقائؿ
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج.274 ،1

( )4ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة (ج )293 ،2كلـ ينسبو لقائؿ
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تعريؼ العممية كيعرؼ بالنداء بعالمة لفظية .كىذا الشاىد أيضا فيو حذؼ لممكصكؼ

كأقاـ الصفة مقامو عمى أف ىذا قميؿ ال يأتي إال في ضركرة الشعر )1( .ككرد الحديث
في أكضح المسالؾ البف ىشاـ قكلو  ":إف نداء المعرؼ بأؿ بأداة النداء ىك مف باب
الضركرة التي ال تجكز إال في الشعر كال ترد في النثر" (.)2كجاء في الكتاب لسيبكيو

أف الشاىد فيو نداء ما فيو أؿ كىك "التي" تشبييا بقكليـ "ياهلل".)3(.

أسرر
كقد ٌأيد األنبارم حجة البصرييف ،كتحدث عف ىذيف الشاىديف في كتابو( ا
العربية) ( ")4إنو جاز الجمع بيف "يا" كاأللؼ كالالـ في البيت "فديتؾ يا التي تيمت
قمبي"؛ ألف األلؼ كالالـ في االسـ المكصكؿ ليستا لمتعريؼ ،ألنو إنما يتعرؼ بصمتو
ال باأللؼ كالالـ فمما كانا فيو زائدتيف لغير التعريؼ جاز أف يجمع بيف "يا" كبينيا .كأما
بالنسبة لمشاىد الثاني في قكلو " فيا الغالماف " فالتقدير "فيا أييا الغالماف" فحذؼ
المكصكؼ كأقاـ الصفة لضركرة الشعر كما جاء لضركرة الشعر ال يكرد نقضان".
" 7.6.2كم مركبة أو مفردة"
لكف البصرييف يركف أنيا مفردة مكضكعة لمعدد،
يرل الككفيكف أف "كـ" مركبةٌ .
كقد احتج الككفيكف بأف أصؿ "كـ " "ما " كزادكا عييا الكاؼ فصارت كممة كاحدة
لما كثرت في كالميـ كجرت عمى ألسنتيـ
فاألصؿ في "كـ مالؾ ":كما مالؾ ،إال أنو ٌ
حذفت األلؼ مف آخرىا كسكنت ميميا)5( .كقد احتج الككفيكف بالسماع مف الشعر
كذلؾ باستدالليـ بعمة النظير ،فنظير "كـ" "لـ" فإف أصميا "لما" حيث زيدت الالـ
كحذفت األلؼ لكثرة االستعماؿ ،كسكنت الميـ قاؿ الشاعر:

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج275 ،1
()2ابف ىشاـ ،أكضح المسالؾ ،ج.32 ،4
()3سيبكيو ،الكتاب ،ج.197 ،2

( )4األنبػػارم ،أسػرار العربيػػة ،ص ،129ط  ،1تحقيػػؽ محمػػد حسػػيف شػػمس الػػديف ،منشػػكرات محمػػد
عمي بيضكف ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف1418 ،ىػ1997 ،

( )5األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج.243 ،2
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كـ طى ًارقى و
ً
لًيي يم و
ات ىكًذ ىك ٍر؟
أسمى ٍمتىنًي
األس ىكًد ل ٍـ ٍ
ىيا أىىبا ٍ
فالشاىد قكلو ":لً ٍـ أسممتني " حيث أف أصميا " لما" فزيدت الالـ كحذفت األلؼ كسكنت
()1

الميـ كحذؼ األلؼ كاف لدخكؿ حرؼ الجر عمييا كىي الالـ كزيادة األلؼ ككرد في

خزانة األدب( ":)2قكؿ الفراء عف "كـ مالؾ" أنيا ما كصمت مف أكليا بالكاؼ ،ثـ أنو
لما كثر الكالـ بكـ حذفت األلؼ مف آخرىا ،كسكنت ميميا ،كما قالكاٍ " :لـ قمت ذاؾ؟"
كمعناه " ىلـ قمت ذاؾ؟"

كقد رد البصريكف فكاف مكقفيـ مف ىذه المسألة أنيـ نظركا إلييا مف حيث

األصؿ كالفرع فاألصؿ ىك اإلفراد ،كالتركيب فرع ،كمف تمسؾ باألصؿ فال يقيـ الدليؿ،

كمف عدؿ عف األصؿ احتاج إلقامتو)3( .ك ٌأيد األنبارم أرم البصرييف كرد عمى
الشاىد الشعرم في قكلو ":لً ٍـ أسممتني" كاعتبر أنو ال يجكز أف تيس ٌكف الميـ في اختيار
الكالـ فاألصؿ أف تككف بالفتح إال أنو يجكز في الضركرة الشعرية.

كأرل أف البصرييف محقكف في ىذه المسألة؛ ألنيـ قد اعتمدكا القياس في ككف أفراد
أما عف الككفييف فقد تمسككا بعمة النظير،
"كـ " ىك األصؿ كأما تركبييا فيك الفرع ،ك ٌ
يدعـ حجتيـ كيقكم برىانيـ ،فيمكف
فنظير "كـ" ىك "لـ" ،كقد ساقكا شاىدا شعريا ٌ
اعتباره مف األداءات المغكية.

 8.6.2تعريف العدد المركب وتمييزه
يرل الككفيكف ٌأنو يجكز تعريؼ العدد المركب كتمييزه نحك " قبضت الخمسة
ىـ" حيث أعتمد الككفيكف عمى النقؿ مف كالـ
العشر درىمان ،أك الخمسةى
ى
العشر الدر ى

العرب كالقياس عندىـ ضعيؼ .كأما البصريكف فيركف أنو ال يصح إدخاؿ األلؼ كالالـ
في العشر ،كال في الدرىـ كأجمعكا أنو يجكز إدخاليا في "الخمسة" أم الجزء األكؿ مف
ب أحدىما
لما يرك ى
العدد فنقكؿ ":الخمسة عشر درىما " كاحتجاجيـ في ذلؾ أف االسميف ٌ

()1ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة (ج )155 ،6كلـ ينسبو لقائؿ
( )2البغدادم ،الخزانة ،ج.158 ،7

( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج245 ،2
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مع األخر تنزال بمنزلة اسـ كاحد فينبغي أف ال يجمع فيو بيف عالمتي تعريؼ كأف يمحؽ
االسـ األكؿ منيما؛ ألف الثاني يككف بعض حركفو.

()1

كاحتج البصريكف بالسماع

مف أشعار العرب عمى تعريؼ االسـ المركب حيث قاؿ ابف األحمر:
()2
كنا
القمىعي الس ىك ًارم
تىفى ٍقأ فى ٍكقىوي ى
ىك يجف ى
الخ ًازىب ًاز بً ًو يج ين ى
فالشاىد قكلو " كجف الخازباز" حيث أدخؿ عميو األلؼ كالالـ كتركو عمى بنائو
كما تقكؿ "الخمسة عشر " فتدخؿ األلؼ كالالـ كىك عمى حالو مف البناء ،فاإلدخاؿ
ىنا كاف عمى االسـ األكؿ ،كليس عمى االسـ الثاني فمـ يقؿ ":الخازالباز"(.)3ككرد
الخاز ً
ً
باز
الحديث عف ىذا الشاىد في الكتاب فقاؿ سيبكيو" :كمف العرب مف يقكؿ

باز ،كخاز و
باز فيجعميا كحضرمكت"( .)4كالشاىد فيو بناء الخازباز مع ككنو مقركنا
الخاز ى
ك ى
بالالـ" كمعناه :صكت الذباب ،كمعنى البيت أف السحاب (القمع لسكارم) أتت عمى
المكاف فأركتو .كأما عف رأم األنبارم فإنو يؤيد رأم البصرييف كيرد عمى الككفييف في
أف ما ين ًق ىؿ عف العرب شا هذ ال يقاس عميو لقمتو كما كرد عف العرب في كثير مف
الكممات نحك " اليجدع ،كاليتقصع " فال يجكز دخكؿ اؿ التعريؼ عمى الفعؿ لقمتو

عرفكا الجزء
كشذكذه فكذلؾ ىاىنا .كمف المالحظ في ىذه المسألة أف البصرييف قد ٌ
األكؿ مف العدد المركب "الخمسة" ،كبقي االسـ مبنيا عمى فتح الجزأيف كحممكا تعريفو
كبناءه عمى تعريؼ كبناء كممة "الخازباز" التي كردت في الشاىد ،ثـ إننا ال نجد شاىدا
يدعـ حجة الككفييف ،كعميو فإنني أرجح رأم البصرييف.
 9.6.2جواز الوقف بنقل الحركة عمى المنصوب المحمى بأل الساكن ما قبل آخره؟
الب ىك ٍر" بفتح الكاؼ في حاؿ
يرل الككفيكف ٌأنو يجكز أف يقاؿ في الكقؼ " :ر ي
أيت ى
النصب ،كذىب البصريكف إلى أنو ال يجكز .كأجمع كال الفريقيف عمى ٌأنو يجكز أف

( )1األنبارم ،االنصاؼ ،ج255 ،1
()2ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة ،ج ،442 ،6كنسبو البف األحمر
( )3األنبارم ،االنصاؼ ،ج ،1ىامش اإلنصاؼ ،ج256 ،1
( )4الكتاب ،سيبكيو ،ج ،3ص351
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يقاؿ في حالة الرفع كالجر بالضـ كالكسر؛ فيقاؿ في حالة الرفع " ىذا الب يك ٍر" بالضـ،
بالب ًك ٍر" بالكسر .كذكر الككفيكف بأف ىذا األمر قد حصؿ ليزكؿ
كفي الجر" مررت ى
التقاء الساكنيف في حاؿ الكقؼ ،فالضمة في المرفكع كالكسرة في المخفكض ىي حركة

المنصكب في الكصؿ.

()1

كاحتجكا بالسماع مف ذلؾ قكؿ الشاعر:

* ىأنا ٍاب يف ىم ًاكيةى إًذا ىجد النقي ٍر*
فالشاىد قكلو " النقر" حيث أف أصمو ساكف القاؼ متحرؾ الراء كىي الضمة؛
()2

()3

ألنو فاعؿ ،كلكف الشاعر لما أراد الكقؼ نقؿ الضمة إلى الساكف الذم قبمو.
أيت
سيبكيو بشأف ىذا الشاىد ":كقاؿ بعض العرب ىذا ىب يك ٍر ،كمف ىب ًك ٍر ،كلـ يقكلكا ر ي
محؽ ما يبيف حركتو ،كالمجركر كالمرفكع ال
الب ىك ٍر؛ ألنو في مكضع التنكيف ،كقد يي ي
ى
يمحقيما ذلؾ في حركتو.

()4

كقاؿ

كذكر ابف ىشاـ في المسالؾ":أف تقؼ بنقؿ حركة الحرؼ

إلى ما قبمو" كذكر الشاىد)5( .كاستشيدكا ببيت آخر في قكؿ الشاعر:
()6
ً
اص ًطفىافىا بًالر ًج ٍؿ
ىعم ىمىنا إً ٍخ ىك يانىنا ىب ينك ًع ًج ٍؿ
يش ٍر ى
ب النبًيذ ىك ٍ
فالشاىد قكلو" :بالرجؿ" حيث أف أصؿ الكممة سككف الجيـ ،ككسر الالـ كلكف

كنقمت حركتو إلى الحرؼ الساكف الذم قبمو فتحرؾ
يكًق ى
ؼ عمييا فى يسك ىف الحرؼ األخير ،ي
بالكسر ،أم :بحركة الحرؼ األخير .كبيذا الشاىد بالكسر كالشاىد الذم قبمو بالرفع
يحتج الككفيكف عمى جكاز إتيانو بالنصب حيث أنو ثبت المجيء بالرفع كبالجر ككذلؾ
أيضا بالنصب الحرؼ الذم قبؿ األخير كاف ساكنا قبؿ الكقؼ ،فجاز أف يتحرؾ

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج652 ،2ػ

()2ىذا البيت مف شكاىد سيبكيو في الكتاب (ج )173 ،4كنسبو لػبعض السػعددييف ،كىػك فػدكي ابػف
أعبد بف منقر.

( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج652 ،2ػ
( )4سيبكيو ،الكتاب ج173 ،4

( )5ابف ىشاـ ،أكضح المسالؾ ،ج.315 ،4

()6ىذ البيت مف الرجز كىك مف شػكاىد معجػـ الشػكاىد النحكيػة ،د.حنػا حػداد ص( )228دار العمػكـ
لمطباعة كالنشر ،الرياض ،السعكدية ،ط ،1كنسبو لمعجاج .
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بالنصب لمتخمص مف التقاء الساكنيف.

()1

كقد أكرد أبك زيد في نكادره أف الشاىد فيو

"بالرجؿ" ىك مف باب األتباع حيث اتبع الكسرة كسرة أخرل(.)2

أما عف احتجاج البصرييف في ىذه المسألة .فإنيـ لـ يجيزكا المسألة؛ كذلؾ
كٌ
ألف أكؿ أحكاؿ الكممة التنكير ،يجب في حاؿ النصب أف يقاؿ "بك انر" فال يجكز أف

تيحرؾ العيف ،إذ ال يمتقي فيو ساكناف كما ال يمتقي في حاؿ الرفع كالجر نحك "ىذا
بكر ،كمررت ببكر" فمما امتنع في حاؿ النصب تحريؾ العيف في حاؿ التنكير دكف
حاؿ الجر كالرفع تبعو حاؿ التعريؼ؛ ألف الالـ ال تمزـ الكممة في جميع أحكاليا؛ فمذلؾ
ركعي الحكـ الكاجب في حاؿ التنكير .ك ٌأيد األنبارم ما ذىب إليو الككفيكف ،ككصؼ
ما ذىب إليو البصريكف ")3( :بأنو فاسد؛ ألف حمؿ االسـ في حالة التعريؼ بالـ
التعريؼ عمى حالة التنكير ال يستقيـ؛ ألنو في حاؿ التنكير في النصب يجب تحريؾ
الراء فيو ،فال يجكز تحريؾ العيف لعدـ التقاء الساكنيف ،بخالؼ ما إذا كانت فيو الـ
التعريؼ؛ فإنو يجب تحريؾ الراء فيو ،بؿ تككف ساكنة فيو كما ىي ساكنة في حاؿ
الرفع كالجر بالكسر؛ فكذلؾ يجب اف تحرؾ في حاؿ النصب بالفتح".
 61.6.2جواز جمع العمم المؤنث بالتاء جمع مذكر سالم
يرل الككفيكف ٌأنو يجكز أف يجمع العمـ المؤنث لفظا المنتيي بالتاء جمع مذكر
أما أبك الحسف كيساف فقد أجاز
سالـ ،في مثؿ كممة طمحة يككف جمعيا " ى
ط ٍم يحكف" ،ك ٌ

أما البصريكف فمـ يجيزكا ىذا الجمع .كقد
ىذا الجمع كلكف بفتح الالـ "الطمى يحكف" ،ك ٌ
احتج الككفيكف بقكليـ ":إٌنو كاف في التقدير "طمح" بحذؼ الياء فمما سقطت الياء جاز

جمعو بالكاك كالنكف ،ثـ إف العرب تجمع عمى تقدير حرؼ محذكؼ"
كالميـ ىذا بالسماع مف ذلؾ قكؿ الشاعر:

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج654 ،2ػ
()2أبك زيد األنصارم ،النكادر ،ص()255
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ، ،ج.655 ،2
( )4األنبارم ،االنصاؼ ،ج34 ،1ػ
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()4

 .كعممكا كالميـ

ألعقى ً
اب ًفي الش ً
ىص ٍـ*
* ىك يع ٍقىبةي ا ٍ
ير األ ى
فالشاىد قكلو " :األعقاب " حيث ٌأنو جمعو جمع تكسير بال اعتبار الياء أم
()1

أنو أسقطيا مف المفرد فأصبحت "عقب" فجمعيا عمى " أعقاب" كما تجمع قفؿ عمى
أقفاؿ.

()2

أما عف احتجاج البصرييف في امتناع جكاز ىذ الجمع؛ ألف في المفرد عالمة
كٌ
تأنيث كفي الجمع عالمة تذكير كىي الكاك كالنكف فمك جاز ذلؾ ألدل إلى أف يجتمع
في االسـ الكاحد عالمتاف متضادتاف كذلؾ ال يجكز ،كلذلؾ كصؼ العرب المذكر
بالمؤنث فقالكا " :ىر يج هؿ ىرٍب ىعةه" كجمعيا " ىرٍبعات" كلـ يجمعكىا عمى " ىرٍب يعكف" .كدلمكا عمى
صحة كالميـ ىذا بالنقؿ مف أشعار العرب،مف ذلؾ قكؿ الشاعر:
ً ()3
بً ًس ًج ٍستىاف طى ٍم ىحةى الط ٍم ىحات
كىا
ىر ًح ىـ اهللي أ ٍ
ىعظي ىمان ىدفىين ى
فالشاىد قكلو " الطٌمحات" حيث أنو جمع لطمحة فجمعو جمع مؤنث سالـ كىذا

يدلؿ عمى صحة ما ذىب إليو البصريكف كمثؿ ىذا الجمع جمع " يىىب ٍي ىرةى ػ يىىب ٍي ىرات".
كالشاىد ىنا في مكقع الجر عمى أنو مضاؼ إليو )4( .ك ٌأيد األنبارم رأم البصرييف،
فالجمع كقع عمى كؿ حركؼ الكممة كال يجكز حذؼ حرؼ منيا ،ثـ كصؼ شاىدىـ

بأنو شاذ لقمتو كال عالقو لو بالخالؼ؛ ألف جمع التصحيح ليس عمى قياس جمع
التكسير ليحمؿ عميو.
 66.6.2العطف عمى اسم "إن" بالرفع قبل مجي الخبر
يرل الككفيكف ٌأنو يجكز العطؼ عمى مكضع "إف " قبؿ تماـ الخبر ،كاختمفكا
بعد ذلؾ ،فقد قاؿ الكسائي" :إٌنو يجكز ذلؾ عمى كؿ حاؿ ،سكاء كاف يظير فيو عمؿ
إف أك لـ يظير ،كذلؾ نحك قكلؾ " :إف زيدا كعمرك قائماف " كانؾ كبكهر منطمقاف""

()1ىذا البيت مف الرجز كىكمف شكاىد البغدادم في الخزانة ج ،15 ،8كلـ ينسبو لقائؿ.
( )2األنبارم ،االنصاؼ ،ج34 ،1ػ

()3ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة ج .414 ،4كنسبة البف قيس الرقيات.
( )4األنبارم ،االنصاؼ ، ،ج35 ،1ػ
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كذىب الفراء إلى ٌأنو ال يجكز ذلؾ إال فيما لـ يظير فيو عمؿ إف .كقد احتج الككفيكف
باألدلة النقمية كالعقمية التي تتجمى باآليات القرآنية ككالـ العرب الذم جاء فيو
يد ذاىباف" كأما القياس فقد حممكا الشيء عمى ضده فقد تـ االجماع عمى
قكليـ":إنؾ كز ه
العطؼ بعد تماـ الخبر فكذلؾ قبؿ تماـ الخبر.
أما البصريكف فيركف ٌأنو ال يجكز العطؼ قبؿ تماـ الخبر ،كقد احتجكا عمى
كٌ
يد قائماف" كجب أف يككف زيد مرفكعا باالبتداء ،ككجب
أنو ال يجكز فمك قمت " :إنؾ كز ه
أف يككف عامال في خبر "زيد" كتككف "إف " عاممة في خبر الكاؼ كقد اجتمعتا في لفظ

كاحد؛ فمك جاز فيو العطؼ قبؿ تماـ الخبر " ألدل ذلؾ أف يعمؿ في االسـ عامالف
كذلؾ محاؿ.

()1

ك ٌأيد األنبارم حجة البصرييف فنراه قد رد عمى الدليؿ النقمي لمككفييف كىك اآلية
ت فييا كممة "الصابئكف" عمى اسـ إف كىك "الذيف آمنكا" قبؿ تماـ
القرآنية التي يع ًطفى ٍ
الخبر .كنص اآلية ىك( :إف الذيف آمنكا كالذيف ىادكا كالصابئكف كالنصارل مف آمف
باهلل فال خكؼ عمييـ كىـ يحزنكف)"المائدة "69حيث ذكر األنبارم أف اآلية فييا تقديـ
كتأخير فالتقدير فييا " إف الذيف آمنكا كالذيف ىادكا مف آمف باهلل كاليكـ اآلخر فال
خكؼ عمييـ كالىـ يحزنكف كالنصارل كالصابئكف كذلؾ "كاحتج األنبارم بالشاىد
الشعرم عمى مثؿ ىذا التقديـ كالتأخير حيث قاؿ الفرزدؽ:

ض ىزىم و
ىك ىع ُّ
ىم ىف
ع
اف لى ٍـ ىي ىد ٍ
اف ىيا ٍاب ىف ىم ٍرىك ى
فالشاىد في البيت قكلو " أك مجمؼ "

الم ً
ؼ
اؿ ًإ ٌال يم ٍس ىحتنا أ ٍىك يم ىجم ي
ى
فقد خرجو العمماء تخر و
يجات منيا :أف
()2

مجمؼ مبتدأ لخبر محذكؼ تقديره " أك مجمؼ كذلؾ" كتخريج ثاف لمشاىد :كىك أف
مجمؼ فاعؿ لفعؿ محذكؼ تقديره "بقي مجمؼ" .كتخريج ثالث :كىك أف مجمؼ
معطكؼ عمى قكلو عض زماف كىك مصدر ميمي بمعنى التجميؼ كليس اسـ مفعكؿ

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،1ص.151
()2ىػػذا البيػػت لمفػػرزدؽ ،كىػػك فػػي ديكانػػو ،ص( ،)386ضػػبط كشػػرح عمػػي فػػاعكر ،ككردت قافيتػػو" أك
مجرؼ" ككاف عبدهلل بف إسحاؽ قد عاب عمى الفرزدؽ رفع " مجمؼ" فقاؿ " عالـ ترفعيػا ؟" فػرد

الفرزدؽ :عمى ما يسكءؾ كينكءؾ ! عمينا أف نقكؿ كعميكـ أف تتأكلكا.
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كالتقدير "كعض زماف كتجميفو لـ يدع مف الماؿ مسحتا كىذا التكجيو ألبي عمي
الفارسي .كتخريج رابع :أف "مسحتا" اسـ مفعكؿ منصكب عمى أنو مفعكال بو لقكلو "لـ
يدع" كفيو ضمير مستتر نائب فاعؿ ،كقكلو "أك مجمؼ" معطكؼ عمى الضمير
المستتر في مسحت كىذا تكجيو الكسائي لمشاىد.

()1

كرد األنبارم أيضا بشاىد شعرم آخر عندما قدر أف اآلية القرآنية فييا خبر
ٌ
مظير كخبر مضمر فالخبر المظير قكلو " مف آمف باهلل كاليكـ اآلخر "لممبتدأ
لمصابئيف كالنصارل كالمضمر لقكلو " إف الذيف آمنكا كالذيف ىادكا" كقاؿ الشاعر:
()2
بػ ىغاةه ،ىما ىب ًق ٍيىنا ًفي ًشقىا ً
ؽ
اعمى يمكا أٌىنا ىكأ ٍىنتي ٍـ
ىكًا ٌال فى ٍ
ي
فالشاىد قكلو ":أنا كأنتـ بغاة" حيث إ ٌف "بغاة" خبر لمثاني "أنتـ" كأيضمر لألكؿ

خب انر ،كيككف التقدير :كاال فاعممكا ٌأنا بغاةه كأنتـ بغاةه ،كيمكف أف تجعمو خب ار لألكؿ
كتضمر لمثاني خب ار )3( .كقاؿ سيبكيو كأف الشاعر قاؿ( ":)4أنا بغاة ما بقينا كأنتـ"
كقاؿ" إف الكالـ مؤلؼ مف جممتيف :إف كاسميا كخبرىا ،كاالسـ المرفكع المتكسط بيف
إف كخبرىا ىك مبتدأ كخبره محذكؼ ،كالجممة معطكفة عمى إف كاسميا كخبرىا .كأصمو

االسـ المرفكع بعد خبر إف ،كالتقدير :كاال فاعممكا أنا بغاة ،كأنتـ كذلؾ" .نالحظ في
ىذه المسألة أنو الكجكد لشاىد شعرم يدعـ رأم الككفييف ،غير أف األنبارم ساؽ
بعض الشكاىد الشعرية التي تدعـ رأيو في دعـ حجة البصرييف ،كىذه الشكاىد التي
أكردىا ىي في معرض رده عمى اآلية القرآنية التي احتج بيا الككفيكف عمى العطؼ
كضح األنبارم أف اآلية فييا تقديـ كتأخير فكممة "
عمى اسـ إف قبؿ تماـ الخبر ،فقد ٌ
الصابئكف تأتي مبتدأ لخبر محذكؼ ،كالتقدير" كالصابئكف كذلؾ" ،كما قدرت كممة
"مجمؼ" في الشاىد الشعرم ،عمى أنيا مبتدأ لخبر محذكؼ ،كالتقدير "أك مجمؼ
كذلؾ" ،كعمى ذلؾ فأنني أرجح رأم البصرييف في ىذه المسألة.

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج152 ،1
()2ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة (ج)293 ،15كنسبو لبشر بف حازـ.
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج.154 ،1
( )4سيبكيو ،الكتاب ،ج ،2ص 156
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 62.6.2االسمان "كال ،وكمتا" مثنيان لفظا و معنى ،أو معنى فقط ؟
يرل الككفيكف أف التثنية في "كال ،كمتا" لفظية كمعنكية ،حيث أف أصؿ "كال"
أما
" يك ٌؿ" فخففت الالـ كزيدت األلؼ لمتثنية ،كزيدت التاء في "كمتا" لمتأنيث .ك ٌ

عصا،
البصريكف فيركف ٌ
أف فييا إفرادا لفظيا كتثنية معنكية ،كاأللؼ فييا كاأللؼ في " ن
كرحا" )1(.كقد احتج الككفيكف باألدلة النقمية كالقياسية ،أما األدلة النقمية مف ذلؾ قكؿ
ن
الشاعر:
ً ()2
ً
ت ًر ٍجمييا س ىالمى ك ً
كنةه بً ىزائ ىد ٍة
اح ىد ٍه
اى ىما ىم ٍق ير ى
ًفي ًك ٍم ى
ك ٍمتى ي
ى ي ى ى
فالشاىد في قكلو "كمت" حيث أنيا مفردة كبذلؾ فإف كمتا تدؿ عمى التثنية
كزيدت التاء لمتأنيث كاأللؼ لمتثنية كاأللؼ في "الزيداف" ك"العمراف" ككرد في قكلو "عمى
أف "كمت" أصميا "كمتا" كحذفت األلؼ لمضركرة كفيتًحت التاء لتدؿ عمييا .كقد قاليا
الشاعر في كصؼ أرجؿ النعامة.
كأما القياس فقالكا:

()4

()3

"إف األلؼ لمتثنية في "كال ككمتا" تنقمب إلى ياء في

النصب كالجر فتقكؿ "رأيت الرجميف كمييما ،كمررت بالمرأتيف كمتييما "فألفيما ليست
كألؼ "عصا كرحى" فيي لـ تنقمب في التثنية كالجر ،حيث نقكؿ ":رأيت عصاىما
كرحاىما ،كمررت بعصاىما كرحاىما .كاحتج البصريكف عمى أف فييا إف اردا لفظيا
كتثنية معنكية ،كذلؾ أف الضمير تارة يرد إلييما ماضيا مفردا حمال عمى المفظ ،كتارة
يرد إلييما حمال عمى المعنى فقاؿ الشاعر:

ىخكٍيىنا يذك ًر ىج و
ض ٍي ىغـ
اؿ ،ىكأنيي ٍـ
كد ال ىشرل ًم ٍف يكؿ أ ٍ
يس ي
ب ى
ىغمى ى
أي
ىكال أ ى ى
فالشاىد قكلو" :كال أخكينا ذك رجاؿ" حيث قاؿ "ذك " باإلفراد حمال عمى المفظ ،كلك
ً ()5

كاف مثني لفظا كمعنى لقاؿ "ذكا" حيث أف "ذك" تعرب خب ار لممبتدأ "كال" كالمبتدأ كالخبر
( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج359 ،2ػ

()2ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة (ج)129 ،1كلـ ينسبو ألحد
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج359 ،2ػ

( )4األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج.361 ،2

()5ىػػذا البيػػت كرد فػػي معجػػـ الش ػكاىد ،د.حنػػا حػػداد ،ص( )164كأكرده بػػال نسػػب عػػف كتػػاب أس ػرار
العربية ص( ،)286اإلنصاؼ األنبارم ج.236 ،1
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يجب أف يتطابقا في اإلفراد كالتثنية كالجمع ،كلذا كردت "ذك" مفردة فدلت عمى أف "كال"
()1

مفردة لفظا ،كقد اتفؽ الفريقاف عمى أنيا مثناة معنى.
()2
ً
ً ً
ً
اما
صد
ام ىة ىي ٍكيـ ى
لم ى
ىكًا ٍف لى ٍـ ىنأٍتيىا إ ٌال ى
يم ى
ك ىال ىي ٍكمي أ ى
فاالستشياد بالبيت قكلو" :كال يكمي أمامة يكـ" حيث أخبر بيكـ كىك مفرد عف "كال"
كذلؾ يدؿ عمى أف كال مفرد.

ككذلؾ قاؿ جرير:

()3

لفظيا أنيما يضافاف إلى
كاستدؿ البصريكف عمى أف في "كال ،ككمتا " أفرادان
ن
التثنية ،فتقكؿ ":جاءني كال أخكيؾ ،كرأيت كال أخكيؾ ،كمررت بكال أخكيؾ " فمك
كانت التثنية لفظية لما جاز إضافتيما إلى التثنية ؛ ألف الشيء ال يضاؼ إلى نفسو.
كنرل األنبارم في ىذه المسألة يكافؽ رأيو رأم البصرييف كيقؼ رادا عمى كالـ
الككفييف ٌأنو ال يحجة ليـ في شاىدىـ" في كمت رجمييا سالمى كاحده"؛ ألف األصؿ
أف يقكؿ" :كمتا" باأللؼ ،إال أنو حذفيا اجتزاء بالفتحة عف األلؼ لضركرة الشعر.
 63.6.2االختالف في إعراب اأسماء الستة
إف مذىب الككفييف في إعراب األسماء الستة المعتمة كىي " أبكؾ ،كأخكؾ،
كىنكؾ ،كحمكؾ ،كفكؾ ،كذك ماؿ" ٌأنيا معربة مف مكانيف (بالحركؼ كالحركات) .كأما
مكقؼ البصرييف منيا فيي معربة مف مكاف كاحد كىك الحركؼ ،فالكاك كاأللؼ كالياء
أما األخفش فكاف لو قكالف في المسألة فأما الرأم األكؿ ماحكاه
حركؼ اإلعراب .ك ٌ
البصريكف بشأنيا ،كأما اآلخر فاعتبر ٌأنيا ليست حركؼ إعراب ،كلكنيا دالئؿ إعراب.
كالكاك كاأللؼ كالياء في التثنية كالجمع.

()4

كال نجد شكاىد شعرية عمى ما ذىبكا إليو ،غير أف ىنالؾ لغة يسمكنيا لغة
القصر ،كلغة النقص ،كقد كرد الشاىد في اإلنصاؼ بمغة القصر في قكؿ الشاعر:
( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ج359 ،2ػ

()2ىػػذا لجريػػر بػػف عطيػػة كىػػك فػػي ديكانػػو ص ( ،)442دار بيػػركت لمطباعػػة كالنشػػر بيػػركت ،لبنػػاف،
طبعة عاـ 1986

( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج359 ،2ػ
( )4األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج 17 ،1ػ
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ً
ً
اىا
ػاىا
الم ٍجد ىغ ىايتى ى
ػاىا ىكأىىبا أىبػى ى
إًف أىىبػ ى
قى ٍد ىبمى ىغا في ى
فإف الشاعر قد جاء بيا في المرة األكلى كالثانية عمى لغة
فالشاىد ىنا "أباىا" ٌ
التماـ أم أنيا منصكبة باأللؼ في المرة األكلى؛ ألنيا اسـ إف كفي كالثانية؛ ألنيا اسـ
()1

معطكؼ ،كلكنو في المرة الثالثة أتى بيا في مكضع الجر ،ككاف مف حقيا أف تجر
بالياء ،كلكنو أتى بيا مجركرة بكسرة مقدرة عمى األلؼ كما يعربكف االسـ المقصكر.

()2

كأما أبك عثماف المازني فمذىبو فييا أف الباء حرؼ اإلعراب ،كاأللؼ كالكاك
كالياء إنما ىي حركات إعرابية عمى الباء أشبعت فظيرت الكاك نتيجة إلشباع الضمة،
كاأللؼ ظيرت نتيجة إلشباع الفتحة ،كالياء نتيجة إلشباع الكسرة ،كما في قكؿ الشاعر
في حالة إشباع الضمة كاكا :

ت يم ٍعتىًذ ىانر ًم ٍف ىى ٍج ًك
اف ثيٌـ ًج ٍئ ى
ىى ىج ٍك ى
ت ىزب ى
فالشاىد قكلو" لـ تيجك" ،حيث أف مف

()3

اف لى ٍـ تى ٍي يجك ىكلى ٍـ تى ىد ًع
ىزب ى
حؽ العربية عميو أف يقكؿ" :لـ تيج"

بحذؼ الكاك ،كيرل األنبارم أف الكاك قد حذفت ،كلكنيا نتجت مف إشباع حركة الضمة
عمى الجيـ في "تيج"  )4( .كاستشيد بإشباع الفتحة ألفا ،في قكؿ عنترة:
ً ()5
ً ً
ض ٍك وب ىج ٍس ىروة ىزٌيافى وة ًم ٍث ًؿ الفىنً ٍي ً
الم ٍك ىدـ
ىي ٍنىباعي م ٍف ذ ٍف ىرل ىغ ي
ؽ ي
فالشاىد قكلو  ":ينباع" فأراد "ينبع" كلكنو أشبع الفتحة التي عمى الباء فأصبحت
ألفا؛ كذلؾ ليستقيـ كزف البيت )6( .كاستشيد بإشباع الكسرة ياء في قكؿ الفرزدؽ:
ً ()7
ىن ٍفي الدر ً
ً
اد الصىي ًارٍيؼ
صى ًفي يكؿ ىىا ًج ىروة
اى ٍيًـ تىٍنقى ي
تىٍنفي ىي ىد ى
اىا ى
الح ى
ى ى

()1ىذا البيت شرحو البغدادم في الخزانة (ج )66 ،3كنسبو ألبي النجـ.
( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج18 ،1

()3ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة( ج )359 ،8كلـ ينسبو لقائؿ.
( )4األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج22 ،1

()5ىػػذا البيػػت لعنتػرة العبسػػي كمػػا كرد فػػي ديكانػػو ص( ،)15شػػرح معانيػػو كمفرداتػػو حمػػدك طمػػاس،
دار المعرفة ،بيركت ،لبناف ،ط.2554 ،2

( )6األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ج24 ،1

()7ىذا البيت لمفرزدؽ كىكمف شكاىد البغدادم في الخزانة(ج ،)424 ،4كلـ أعثر عميو في ديكانو
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فالشاىد قكلو "الدراىيـ" ك"الصياريؼ" حيث أف الشاعر قد أشبع كسرة الياء
فنشأت الياء ،كىذا تاـ الداللة في "الصياريؼ" ،أما الدراىيـ فيمكف أف تككف جمع
()2
ً"د ٍرىاـ" )1(.كجاء في أكضح المسالؾ" أف الياء" في كؿ مف الكممتيف زائدة لإلشباع"
كقد اعتبر سيبكيو "الدراىيـ ،كالصياريؼ" أنيا مف باب ما جمع عمى غير كاحده في
الكالـ ،كمساجيد كمنابير.

()3

كسأذكر احتجاج كؿ مف الككفييف كالبصرييف في ىذه المسألة ،فاحتج الككفيكف
بأنو قد تـ اإلجماع عمى أف الحركات اإلعرابية (الفتحة كالضمة كالكسرة) تككف إعرابا

أب لؾ ،كرأيت أبان لؾ ،كمررت و
بأب لؾ"
لألسماء الستة في حالة اإلفراد فتقكؿ " ىذا ه
أبك" فجعمكه عمى الباء
كاألصؿ اإلعراب عمى الحرؼ كلكنيـ استثقمكا عمى الكاك في " ه

كأسقطكا الكاك فكانت الضمة عالمة الرفع كالفتحة عالمة النصب كالكسرة عالمة
()4

الجر.

كاحتج البصريكف أنيا معربة مف مكاف كاحد؛ ألف اإلعراب إنما يدخؿ الكالـ في
األصؿ لمعنى كىك الفصؿ كازالة المبس ،كالفرؽ في المعاني المختمفة بعضيا مف
بعض ،مف الفاعمية إلى المفعكلية ،كىذ المعنى يحصؿ بإعراب كاحد؛ ألف أحد
اإلعرابيف يقكـ مقاـ اآلخر .كاستدلكا عمى كالميـ بعدـ الجمع بيف التاءيف في
"مسممات ،كصالحات؛ ألف إحدل التاءيف تدؿ عمى التاء اآلخرل كتقكـ مقاميا.
أف األسماء
كقد ٌأيد األنبارم رأم البصرييف ،حيث ٌأنو اعتمد كالميـ في ٌ
()5
أف فييا إعرابيف سيؤدم
الخمسة معربة مف جية كاحدة.
فقاؿ ":أٌنو لك افترضنا ٌ
ذلؾ إلى التناقض؛ ألف كؿ كاحد مف اإلعرابيف يدؿ عمى نقيض ما يدؿ عميو اآلخر،
فمك قدرنا الرفع كالنصب في اسـ كاحد لدؿ الرفع عمى الفاعمية كالنصب عمى المفعكلية،
ككؿ كاحد منيا نقيض اآلخر فباف الفرؽ بينيما .كرد األنبارم عمى مف احتج بأف
( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج25 ،1

()2ابف ىشاـ ،أكضح المسالؾ ،ج336 ،4
( )3سيبكيو ،الكتاب ،ج.28 ،1

( )4األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج25 ،19 ،1
( )5األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج27 ،1
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الحركات اإلعرابية تختمؼ عمى الباء ػ كىك قكؿ المازني ػػ ،كأنيا أيشبعت فنتج عنيا
"الكاك ،كاأللؼ ،كالياء" حيث رد بأف ذلؾ قد يجكز في الشعر إلقامة الكزف ،كلكنو ال
يجكز في اختيار الكالـ".
كأعتقد أف البصرييف أصكب رأيان في ككف األسماء الخمسة تعرب مف مكاف

كاحد بالحركؼ نيابة عف الحركات ،فيـ قد الحظكا لغة العرب ،كتبصركا فييا فظيرت
ليـ األسماء الستة التي تعرب بالكاك رفعا كاأللؼ نصبا كالياء ج ار ،كقد كضعكا ليا
شركطا كأحكاما ،غير أنو لـ يرد شاىدا شعريا عمى ما ذكره الفريقاف بشأف إعراب
األسماء الستة كالمميز في قكؿ العرب كأشعارىـ بالنسبة ليذ المكضكع كركد الشاىد
عمى لغة القصر ،كشاىد آخر كىك ليس مف شكاىد اإلنصاؼ كيمثؿ لغة النقص .في
ً
كم ٍف ي ىش ىابو ىأبو فىما ظىمى ٍـ
م في ال ىك ىرًـ
قكؿ الشاعر :بأبًو اقتدل ىعد ٌ
ى
 " 64.6.2سوى اسم أم ظرف"
يرل الككفيكف في أف "سكل" تككف اسما كتككف ظرفا .أما البصريكف فإنيـ

()1
اسـ بمنزلة "غير" كال تمزـ
يا
أن
الككفيكف
احتج
ك
يركف أنيا ال تككف إال ظرفا.
ٌ
ه
الظرفية؛ ألف حرؼ الجر يدخؿ عمييا كاستدلكا بالسماع مف أشعار العرب حيث قاؿ

الشاعر:

إً ىذا ىجمى يسكا ًمنا ىكىال ًم ٍف ًس ىكائًىنا
اف ًم ٍنيي يـ
كال ٍين ًط ي
الم ٍك يركهى ىم ٍف ىك ى
ؽ ى
فاالستشياد بقكلو " مف سكائنا" حيث جاءت سكائنا مجركرة بحرؼ الجر مف كىذا يبيف
()2

أف سكل خرجت مف الظرفية فكانت اسما مجرك ار .كفي رأم البصرييف فإف سكل ال
تخرج عف الظرفية إال لمضركرة الشعرية.

()3

كقاؿ سيبكيو ":كجعمكا ما ال يجرم في

الكالـ إال ظرفا بمنزلة غيره مف األسماء " كذكر أف الشاىد فيو كضع سكاء مكضع

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج239 ، ،1ػ

2
لمرار بف سالمة العجمي
( )ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة ج ،483 ،3كنسبو ٌ
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ج239 ،1ػ
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غير كادخاؿ مف عمييا ،ألنيا ال تستعمؿ في الكالـ إال ظرفا.
بقكؿ الشاعر:

()1

كاستشيدكا كذلؾ

ىىمًيىا لً ًسكائً ىكا
ام ًة ىناقىتًي
تى ىج ىان ي
ص ٍ
دت ًم ٍف أ ٍ
ؼ ىع ٍف ىجك ى
ىك ىما قى ى
الي ىم ى
فالشاىد في قكلو "لسكائكا" حيث جاءت ىذه الكممة مجركرة بالالـ ،فدؿ ذلؾ
()2

()3

عمى ٌأنيا تخرج مف النصب عمى الظرفية إلى أف تعرب اسما مجرك ار.
الخزانة ":عمى أف خركج "سكل " عف الظرفية شا هذ خاص بالشعر ،كاف خرجت كانت

بمعنى غير"

(

كجاء في

" .)4كأكرد الزجاجي حديثو حكؿ "سكل" في كتابو حركؼ المعاني،

كاعتبر أف سكل تأتي  ":اسما كما في الشاىد كتككف بمعنى "غير" ،كظرفا كقكلؾ :
و
اء مثمؾ" ،كمصد ار
"عندم رج هؿ ًس ىكا ى
ؾ ،أم :مكانؾ" ،كتحقيقا كقكلؾ ":مررت برجؿ سك ن
و
الشر" "،فإذا كانت مصد ار جاءت ممدكدة ،كاذا
اء عميو
نحك
ي
":مررت برجؿ ىسك ن
الخير ك ي
ي
كانت اسما م ٌدت كقي ً
ت ،كاف كانت ظرفا كانت بمنزلة ى"ك ىسط"،كاف كانت اسما كانت
ص ىر ٍ
ي
()5
بمعنى "غير" كقد احتج البصريكف بالعمة السماعية أيضا مف كالـ العرب كأشعارىـ
حيث إنيا كردت منصكبة عمى الظرفية في اختيار الكالـ .
كقد احتج البصريكف عمى كركدىا كظرؼ في قكاؿ لبيد بف ربيعة:
()6
ً
كا ٍب يذ ٍؿ سكاـ الم ً
اؿ إً
كنا
اء ىىا يد ٍى ىمان ىك يج ى
ف س ىك ى
ىى ى ى
ى
فالشاىد قكلو " إف سكاءىا دىما كجكنا" حيث نصب سكاءىا عمى الظرفية

المكانية كىي متعمقة بمحذكؼ يقع خب ار مقدما؛ ألف كاسميا مؤخر كىك قكلو "دىما" (.)7

(.)7

()1سيبكيو ،الكتاب ،ج31 ،1

()2ىذا البيت لألعشى كىك في ديكانو ص( ،)89شرح د.محمد حسيف ،مكتبة الجماميز.
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ج245 ،1
( )4البغدادم ،الخزانة ،ج435 ،3

()5الزجاجي ،حركؼ المعاني ،ص ،24تحقيؽ د.عمى تكفيؽ الحمد ،األردف ،أربد ،جامعة اليرمػكؾ.
الناشر :مؤسسة الرسالة ،دار األمؿ ،الطبعة الثانية1986 ،ـ.

()6ىذ البيت لمبيد بف ربيعة كىك في ديكانو ص( ،)215دار صادرػ بيركت.
( )7األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ج241 ،1
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ك ٌأيد األنبارم حجة البصرييف ،كرد عمى الشكاىد التي أتى بيا نحاة الككفة كيعزم
مجركر لضركرة الشعر.
ا
خركجيا عف الظرفية ككركدىا اسما
" 65.6.2فصل كم الخبرية عن تمييزىا"

إف مذىب الككفييف في ىذه المسألة ٌأنو إذا فيصمت كـ الخبرية عف تمييزىا
بالظرؼ أك بحرؼ الجر كاف التمييز مجرك ار كقكلؾ " كـ عندؾ و
رجؿ ،ككـ في الدار
غالـ" كأما البصريكف فيركف أنو إذا في ً
و
صمت عف التمييز كجب فيو النصب )1( .كاحتج
ٌ
الككفيكف بالسماع مف أشعار العرب في قكؿ الشاعر:
()2
و
و
ىكـ بً يج و
ض ىع ٍو
العال
ىك ىش ًريؼ يب ٍخميوي قى ٍد ىك ى
كد يم ٍق ًرؼ ىنا ىؿ ي
ٍ
فالشاىد قكلو " كـ بجكد مقرؼ " حيث أف التمييز كىك كممة "مقرؼ" فصؿ
بينو كبيف "كـ" بشبو الجممة مف الجار كالمجركر ،كبقي التمييز مجرك ار عمى أصمو

كىذا البيت يستشيد بو الككفيكف ليدلمكا عمى صحة ما ذىبكا إليو .كالركاية بالنصب
مقرؼ" عمى أف كـ ظرفا
عمى أف تككف مقرؼ تميي از لكـ .كجاءت ركاية بالرفع " ه
لمتكثير كمقرؼ مبتدأ كناؿ العال في محؿ رفع خبر.

()3

كذكر البغدادم في الخزانة")4(:

مقرؼ ناؿ العال".
الخزانة ")4(:أف الركاية الصحيحة ىي برفع "مقرؼ" ،كالتقدير "كـ مروة
ه
العال" .ك جاء في الكتاب رأم سيبكيو نقال عف شيخو الخميؿ أف الفصؿ بيف كـ
الخبرية كتمييزىا مف القبيح؛ ألنو يصعب الفصؿ بيف الجار كالمجركر لككنيما كممة

كاحدة ثـ أنو حمؿ ىذا الفصؿ عمى الفصؿ الذم يحدث بيف االسـ المنكف كمعمكلو
ضارب بؾ ز ويد"( )5كقاؿ الفرزدؽ:
ضارب بؾ زيدان" كال تقكؿ "ىذا
كقكليـ " ىذا
ه
ه

( )1األنبارم ،االنصاؼ ،ج247 ،1ػ

()2ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة(ج)468 ،6كنسبو ألنس بف زنيـ
( )3األنبارم ،االنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ج247 ،1ػ
( )4البغدادم ،خزانة األدب ج.468 ،6
()5سيبكيو ،الكتاب ،ج.167 ،2
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ً ً
اع
ىك ٍـ ًفي ىبنًي ىب ٍك ًر ٍب ًف ىس ٍع ًد ىسي ود
يع ًة ىما ًج ًد ىنف ً
ى
ض ٍخـ الدس ى
الشاىد قكلو " :كـ في بني سعد بف بكر سيد" حيث فصؿ بيف كـ الخبرية
()1

كتمييزىا بشبو الجممة مف الجار كالمجركر كبقي التمييز مع ذلؾ مجرك ار عمى أصمو.
كنرل أف الككفييف احتجكا بالقياس فيـ يركف أف الفصؿ ال يؤثر عمى المعنى حيث أف
المعنى يبقى كما ىك فعندما تقكؿ ":كـ ً
رجؿ أكرمت" فالتقدير "كـ مف رجؿ أكرمت"

فنالحظ أنو ال يتغير عمى المعنى شيء كبالتالي يبقى التمييز مجرك ار مع الفصؿ.

()2

كأما عف احتجاج البصرييف فنراىـ يحتجكف بأف العامؿ في الجر ىك "كـ"؛
ألنيا بمنزلة عدد مضاؼ إلى ما بعده فإذا في ً
ص ىؿ بينيا كبيف تمييزىا بطمت اإلضافة؛

ألف الفصؿ بيف الجار كالمجركر بالظرؼ كحرؼ الجر ال يجكز في اختيار الكالـ
فعدؿ إلى النصب المتناع الفصؿ بينيما .كىنالؾ السماع مف األشعار التي جاء فييا
التمييز منصكبا ألنو فصؿ بينو كبيف كـ الخبرية .كقاؿ شاعر آخر:
ً ()3
ىحتىم يؿ
ضالن ىعمىى ىع ىدوـ
إً ٍذ ىال أى ىك ي
اد ًم ٍف اإل ٍقػتى ًار أ ٍ
ىك ٍـ ىنالىنًي ًم ٍنيي يـ فى ٍ
فالشاىد قكلو " كـ نالني منيـ فضال" حيث فصؿ بيف كـ الخبرية كتمييزىا فكجب
النصب التمييز ف ار ار مف الفصؿ بيف الجار كالمجركر.

()4

كقد كقؼ األنبارم مؤيدا لمبصرييف في رأييـ في ىذه المسألة ،كرد عمى الشاىد
العال" أف ىذا الشاىد
الذم أتى بو الككفيكف في قكؿ الشاعر ":كـ بجكد مقرؼ ناؿ ي
ليس فيو حجة مف كجييف( :)5أحدىما :أف الركاية الصحيحة "مقرؼ" بالرفع باالبتداء،
كما بعدىا الخبر كىك "ناؿ العال" .كالثاني :أف ىذا جاء في الشعر شاذا؛ ألنو خرج عف
القياس ،فال يككف فيو حجة.

()1ىذا البيت مف شكاىد معجـ الشكاىد النحكية د .حنا حداد ،ص 112كنسبو لمفػرزدؽ كمػا كرد فػي
شرح المفصؿ( )132 ،4كفي العيني( ،)492 ،4كذكر أنو لـ يعثر عميو في ديكانو.

( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ج.248 ،1

()3ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة (ج )469 ،6كنسبو لعمير بف شييـ القطامي
( )4األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ج247 ،1ػ
( )5األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج255 ،1
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خرجكا األبيات التي استشيد
كفي ىذه المسألة فإني أرجح رأم البصرييف كلكنيـ ٌ
بيا الككفيكف أنيا مف باب الضركرة الشعرية ،ككذلؾ أنو ربما تككف الركاية غير
صحيحة لمبيت كما قاؿ األنبارم في ركاية البيت األكؿ أما البيت اآلخر فاعتبره شاذا
كال يصح االستشياد بو .كلكف البأس في أف تؤخذ الشكاىد الككفية عمى أنيا مف باب
األداءات المغكية التي تحتمميا لغة الشعر.
 66.6.2نصب خبر "كان" وثاني مفعولي "ظننت" ؟

يرل الككفيكف أف خبر "كاف" كالمفعكؿ الثاني ؿ"ظننت" ين ً
صىبا عمى الحاؿ ،كأما
ٌ
()1
مكقؼ البصرييف فيركف أف نصبيما نصب مفعكؿ ،ال عمى الحاؿ. .كأما عف
احتجاج البصريكف في أف نصبيما نصب المفعكؿ ال عمى الحاؿ؛ ألنيما يقعاف ضمي ار
يككنييـ ؟" كأكردكا شاىدا سماعيا يدلؿ
في نحك قكليـ " يكٌناىـ" ،كاذا لـ نكنيـ فمف ذا ي
عمى كالميـ في قكؿ الشاعر:
ً ()2
اىا يم ٍغنًيا بً ىم ىكانيىا
الغ ىكاةي؛ فىًإنني
ت أى
الخ ٍم ىر ىي ٍش ىرٍبيىا ي
ىد ًع ى
ىأرٍىي ي
ىخ ى
يموي بً ىمبانًيىا
كىا ىغ ىذتٍوي أ ُّ
أي
ىخ ى
فىػ ػًإ ٌف ال ىي يك ٍنيىا أ ٍىك تى يك ٍنوي فىًإنػٌػوي
فالشاىد قكلو "ال يكنيا أك تكنو" فاتصاؿ الضمير الغائب ىنا ىك خب ار لكاف

كأصؿ الخبر أف يككف منفصال " .)3( .كما جاء عند سيبكيو أف األصؿ أف يأتي
الضمير المنفصؿ مع الناسخ فتقكؿ "فإف ال يكف إياىا" ،كقد أكرد سيبكيو أف الشاىد في
تصرؼ كاف تصرؼ األفعاؿ الحقيقية في عمميا ،فيتصؿ بيا ضمير خبرىا اتصاؿ
(.)4

ضمير المفعكؿ بالفعؿ الحقيقي نحك قكلؾ ":ضربني""

ككرد في شرح األشمكني عمى

األلفية " أف الشاىد فيو كركد الضمير المتصؿ مع الفعؿ الناسخ كىك األصؿ عمى ما

يراه بعض النحاة كالرماني كابف الطراكة"( .)5كالحقيقة أف ال يكجد شاىد شعرم احتج بو
( )1األنبارم ،االنصاؼ ،ج676 ،2ػ

()2ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة (ج )327 ،5كنسبو ألبي األسكد الدؤلي
( )3األنبارم ،االنصاؼ ،ج676 ،2ػ
()4الكتاب ،سيبكيو ،ج46 ،1

()5األشمكني ،شرح األشمكني عمى األلفية ،ج.97 ،1
41


بو الككفيكف ،كانما كاف الشاىد بصريا استدلكا مف خاللو عمى أف نصب خبر كاف
كالمفعكؿ الثاني لظننت كاف نصب مفعكؿ النصب حاؿ كقد حكى العالمة الصباف
ػرحمو اهلل ػ أنو جاز فيو الكجياف أم( :)1جاز االتصاؿ بالضمير المتصؿ في غير

أما في االستثناء فيجب الفصؿ حيث تقكؿ ":زيد قاـ القكـ ليس إياه" أك "ال
االستثناءٌ ،
يكف إياه" كال يجكز أف نقكؿ ":ليسو ،كال يكنو ".كقاؿ شاعر آخر:
()2
ؾ تىسمع ماحييػً
ػت بًيىالً وؾ ىحتٌى تى يك ٍكىن ٍو
ى
تىٍنفى ي ٍ ى ي ى ى
فمكطف االستشياد "تككنو " حيث أتى خبر تكف ضمير متصال كىذ ىك مذىب
البصرييف ،كتحدث األنبارم حكؿ ىذا الشاىد بأنو اتصؿ الفعؿ الناسخ "تككف"
()3

بالضمير المتصؿ كىك الياء كلك أتى بو منفصال لقاؿ " حتى تككف إياه"

ك ٌأيد األنبارم رأم البصرييف ،كرد عمى الككفييف في أف "كاف" ليس فعال حقيقيا
كانما ىك فعؿ العبارة أم أنو يدؿ عمى زمف كال يدؿ عمى حدث فالمرفكع مشبو بالفاعؿ
مي المنصكب خب ار.
كالمنصكب مشبو بالمفعكؿ بو؛ كليذا يسم ىي المرفكع اسما ،ي
كس ى
 67.6.2إضافة النيف إلى العشرة
يرل الككفيكف أنو يجكز إضافة النيؼ إلى العشرة .كذىب البصريكف إلى أنو ال

يجكز)4( .كاحتجكا بالسماع في قكؿ الشاعر:
ً ً ()5
ؼ ًمف عىنائً ًو ً
ت ثى ىمانًي ىع ٍش ىروة ًم ٍف ح ٌجت ٍو
كش ٍق ىكتًو
بً ٍن ى
يكم ى ٍ ى
فالشاىد قكلو ":بنت ثماني عشرة" " حيث أضيفت النيؼ – كىك ىنا قكلو ثماني
– إلى العشرة ،مف غير أف يككف ىناؾ شيء آخر كذلؾ أنيـ يعتبركف أف النيؼ اسـ
مظير كغيره مف األسماء المظيرة ،فجاز إضافتو إلى ما بعده كسائر األسماء المظيرة

( )1األنبارم ،االنصاؼ ،ج678 ،2ػ

()2ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة (ج) 242 ،9كنسبو لخميفة بف ىبراز
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج676 ،2ػ
( )4األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج.252 ،1

()5ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة ج ،435 ،6كلـ بنسبو لقائؿ
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التي تجكز إضافتيا.

()1

كأما احتجاج البصرييف فكاف بقكليـ( ":)2إنو ال يجكز ذلؾ ألنو

و
بعض
قد جعؿ االسماف اسمان كاحداٌ ،فكما ال يجكز أف يضاؼ االسـ الكاحد بعضو إلى

فكذلؾ ىاىنا فاإلضافة تبطؿ المعنى المقصكد مف التركيب .ككرد في شرح التصريح
لمشيخ خالد ":أنو اعتبر "ثماني" مضافة إلى "عشرة" ،كرد كالـ ابف مالؾ الذم اعتبر
أف النيؼ ال تجكز إضافتو إال في ضركرة الشعر ،كذكر أف ذلؾ يجكز في الشعر كفي
اختيار الكالـ عمى ماذكره الككفيكف".

()3

كأيد األنبارم رأم البصرييف،كرد عمى الشاىد

عرؼ قائمو ،كال يؤخذ بو ،كاٌنما صرؼ
الذم أتى بو نحاة الككفة بأف ىذا البيت ال يي ي
لضركرة الشعر كرده إلى الجر ألف " ثماني عشرة"؛ لما كانت بمنزلة اسـ كاحد ،كقد
رد اإلعراب إلى األصؿ بإضافة بنت
أضيؼ إلييما بنت في قكلو ":بنت ثماني عشرة" ٌ
إلييما ،ال بإضافة ثماني إلى عشرة ،كىـ صرفكا المبني لمضركرة كردكه إلى األصؿ،
قاؿ الشاعر:
()4
سالـ ً
الـ
اهلل ىيا ىمطىهر ىع ٍمييىا
ىكلى ٍي ىس ىعمى ٍي ى
ؾ ىيا ىمطى ير الس ي
ى ي
فالشاىد في قكلو ":يامط انر " حيث أتى بالمنادل المفرد العمـ منكنا حيف اضطر إلى

ذلؾ.

()5

كقاؿ سيبكيو ( ":)6كأما قكؿ األحكص " سالـ اهلل يامط ار عمييا " فإنما لحقة

التنكيف كما لحؽ ما ال ينصرؼ؛ ألنو بمنزلة اسـ ال ينصرؼ كليس مثؿ النكرة ألف
التنكيف الزـ لمنكرة عمى كؿ حاؿ كنصب كىذا بمنزلة مرفكع ال ينصرؼ يمحقو التنكيف
اضط ار ار".

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج.252 ،1
( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج.252 ،1

()3خالد األزىرم ،شرح التصريح عمى التكضيح ،ج ،464 ،2تحقيؽ محمد باسؿ عيكف السكد ،دار
الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،ط ،.2555 ،1كنسب البيت لنفيع بف طارؽ.

()4ى ػػذا البي ػػت م ػػف شػ ػكاىد معج ػػـ الشػ ػكاىد النحكي ػػة د .حن ػػا ح ػػداد .ص( )151كنس ػػبو لألح ػػكص
األنصارم كما كرد في ديكانو (.)189

( )5األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج.253 ،1
()6الكتاب ،سيبكيو ،الكتاب ،ج.252 ،2
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كاعتقد أف رأم البصرييف أصكب؛ كذلؾ ألف المعنى الذم يحصؿ في إضافة النيؼ
إلى العشرة ال يؤدم نفس المعنى مف تركيب الكممتيف كعدد مبني عمى فتح الجزأيف
فعندما تقكؿ " قبضت خمسة عشر" مف غير إضافة دؿ عمى أنؾ قبضت خمسة

كعشرة ،كاذا أضفت قمت " قبضت خمسةى ىع ىش ور دؿ عمى أنؾ قبضت الخمسة دكف
العشر.
 68.6.2الفصل بين المضاف والمضاف والمضاف إليو:
يرل الككفيكف ٌأنو يجكز الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو بغير الظرؼ
كحرؼ الخفض لضركرة الشعر .كذىب البصريكف إلى أنو ال يجكز ذلؾ بغير الظرؼ
كحرؼ الجر )1( .كقد احتج الككفيكف بالشعر فقاؿ الشاعر:
()2
كص أىبًي ىم ىز ىاد ٍة
فى ىز ىج ٍجتييىا بً ىم ىزج وة
ىزج ى
القمي ى
فمكضع الشاىد قكلو " زج القمكص أبي مزاده " حيث فصؿ بيف المضاؼ
كالمضاؼ إليو "فزج " مضاؼ " ك" أبي مزادة القمكص" مضاؼ إليو ففصؿ بينيما
()3

كقاؿ الطرماح:

بكممة " القمكص" ،كىك مفعكؿ كليس بظرؼ كال حرؼ خفض.
ً ()4
يو ًمف قىرًع ً
بًك ًاد ً
يي ًط ٍف ىف بً يح ً
الق ًسي الكنائ ًف
ع
م المر ً
اتع لـ تيىر ٍ
كز ٌ
ٍ ٍ
ى
فمكضع الشاىد قكلو ":قرع القسي الكنائف" حيث فصؿ بيف المضاؼ " قرع"

ك المضاؼ إليو" الكنائف " بكممة" القسي" التي ىي مفعكؿ لممصدر "قرع"
()5

كليست ظرفا كال حرؼ خفض كتقدير الكالـ "مف قرع الكنائف القسي".

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،2ص.349

()2ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة(ج )415 ،4كلـ ينسبو لقائؿ
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ج349 ،2

()4ىذا البيت لمطرماح بف حكيـ (الديكاف )269تحقيؽ د .عزة حسف ،ط ،2دار الشركؽ العربي،
بيركت ػ لبناف

( )5األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج.351 ،2
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كأما احتجاج البصرييف فكاف باعتبار أف المضاؼ كالمضاؼ إليو بمنزلة شيء
كاحد ،فال يجكز الفصؿ بينيما ،كانما يجكز الفصؿ بينيما بالظرؼ أك حرؼ الجر
كقكؿ الشاعر:

ات ًمف إيغالً ًيف بنا أك ً
ً
ات الفر ًاريج
اخ ًر
الميس أصك ي
كأف أصك ى ٍ
فمحؿ االستشياد قكلو الشاىد قكلو" أصكات مف إيغاليف بنا أكاخر الميس "
()1

حيث فصؿ بيف المضاؼ كىك " أصكات" كالمضاؼ إليو " أكاخر الميس" بفاصؿ كىك
" مف إيغاليف بنا" كىذا الفصؿ جائز عمى مذىب البصرييف كعد سيبكيو الفصؿ بيف
المضاؼ كالمضاؼ إليو مف القبح كأنو ال يجكز إال بضركرة الشعر.

()2

كأكرد البصريكف شاىدا حيف يككف الفاصؿ ظرفا،في قكؿ الشاعر:
()3
ً
اليكـ ىم ٍف ىال ىميىا
استعبرت
يد ىما
أت ىساتو ى
ٍ
لما ر ٍ
ٌ
هلل در ى
الشاىد في قكلو " در اليكـ مف الميا" حيث فصؿ بيف المضاؼ " در"

و
بفاصؿ ظرفي كىك " اليكـ " كالتقدير "هلل در اليكـ مف الميا.
كالمضاؼ إليو " " ىم ٍف"
ك(ساتيدما) اسـ لجبؿ عند (ميافارقيف) )4( .ككرد في كتاب الجمؿ لمفراىيدم ":أنو ال
()5

يجكز الفصؿ بينيما إال لضركرة الشعر .فال تقكؿ :جاء غالـ اليكـ زيد"

ك ٌأيد األنبارم رأم البصرييف ،كذكر أف ما أنشده الككفيكف ىك مف األشعار
كجو الفصؿ بالنسبة
التي لـ يعرؼ ليا قائؿ كبالتالي ال يجكز االحتجاج بيا ،ثـ إنو ٌ

لمشعر عمى أنو مف الضركرات .كأعتقد أف البصرييف أصكب رأيا ؛ ألنو نتعامؿ مع
التركيب اإلضافي ككممة كاحدة فال يجكز الفصؿ بيف أجزائيا ،لكف البصرييف أجازكا
ذلؾ الفصؿ في الضركرة الشعرية ،كاشترطكا بأف يككف شبو جممة مف الجار كالمجركر

()1ى ػػذا البي ػػت ل ػػذم الرم ػػة كم ػػا كرد ف ػػي ديكان ػػو()42قدم ػػو كش ػػرحو أحم ػػد حس ػػف بس ػػبح ،دار الكت ػػب
العممية ،بيركت ،لبناف ،الطبعة األكلى.1995 ،

()2سيبكيو ،الكتاب ،ج179 ،1

()3ىذا البيت مف الرجز كىك مف شكاىد البغدادم في الخزانة (ج )455 ،4كنسبو ألبي النجـ.
( )4األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج ،2ص.352

()5الفراىيدم ،الجمؿ في النحك ،تحقيؽ فخر الديف قباكه ،مؤسسة الرسالةػ بيركت ،ط1
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أك ظرفا ،كاذا تجاكزنا ىذا الشرط عند البصرييف ،فإنو يمكف اعتبار ىذه الشكاىد مف
األداءات المغكية التي تعتبر مف باب االتساع ،كاهلل أعمـ .
 69.6.2جواز إضافة االسم إلى اسم يوافقو في المعنى

يرل الككفيكف ٌأنو يجكز إضافة الشيء إلى نفسو إذا اختمؼ المفظاف .كذىب
البصريكف إلى أنو ال يجكز )1( .كقد احتج الككفيكف بقكؿ الشاعر:
()2
ار
ب الش ىع ىا
الغ ٍربًي ىيأ يٍدك
ب ىجانً ًب ى
السٍي ًؿ ،ك ٍ
اجتىىن ى
ىكقىر ى
ىم ىدب ٌ
فالشاىد قكلو ":جانب الغربي" فإف المراد بالجانب ىك نفسو المراد بالغربي عمى مذىب

كجو البصريكف ىذا الشاىد بأف ىنالؾ حذفان لممكصكؼ كاقامة الصفة
الككفييف .كقد ٌ
()3
مقامو كالتقدير " كجانب المكاف الغربي "
أما احتجاج البصرييف ب ٌأنو ال تجكز اإلضافة؛ فإنو يراد بيا التعريؼ
كٌ
كالتخصيص ،كالشيء ال يتعرؼ بنفسو؛ ألنو لك كاف فيو تعريؼ كاف مستغنيا عف
اإلضافة ،كاف لـ يكف فيو تعريؼ كاف بإضافتو إلى اسـ أبعد مف التعريؼ؛ إذ يستحيؿ
شيئا آخر بإضافة اسمو إلى اسمو؛ فكجب أف ال يجكز كما لك كاف لفظيما
أف يصير ن
يمت ًفقا.
ككجو الشاىد الشعرم قائال ")4( :إف فيو حذؼ
ك ٌأيد األنبارم رأم البصرييف ٌ
لممكصكؼ كاقامة لمصفة مقامو ،كعميو فال حجة لمككفييف في ىذه المسألة ففي الشاىد
الشعرم السابؽ حذؼ المكصكؼ كأقاـ الصفة كالتقدير" جانب المكاف الغربي ".
كأرل أف البصرييف أصكب رأيا؛ ألف مثؿ ىذه الشكاىد مف باب حذؼ المكصكؼ
كاقامة الصفة مقامو ،كقد فند األنبارم الشكاىد الككفية ككجييا عمى أنيا حذؼ

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج356 ،2ػ

()2ىػػذا البيػػت لم ارعػػي النميػػرم كىػػك فػػي ديكانػػو ص( ،)147تحقيػػؽ راينيػػرت فػػايبرت ،دار النشػػر
فرانتس شتاينر ،بيركت ،طبع عاـ 1985

( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج357 ،2ػ
( )4األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج358 ،2ػ
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لممكصكؼ كاقامة لمصفة مقامو ،ثـ أنو مف غير المنطقي أف نأتي باالسـ مضافا إلى
اسـ بعد في معناه حتى لك اختمؼ لفظو.
 21.6.2جواز ترخيم المضاف بحذف آخر المضاف إليو "
يرل الككفيكف أنو يجكز ترخيـ المضاؼ ،كذلؾ بترخيـ آخر االسـ المضاؼ
ً
ً
أما
إليو ،نحك " :ياآؿ عاـ" في " يا آؿ عامر" ،ك" يا آؿ ماؿ" في " يا آؿ مالؾ ".ك ٌ
()1
احتج الككفيكف بالسماع في
البصريكف فيركف أف ترخيـ المضاؼ غير جائز .ك ٌ

قكؿ زىير يف أبي سممى:
()2
أىك ً
الغ ٍي ًب تي ٍذ ىك ير
احفىظيكا
اص ىرىنا كالر ٍح يـ بً ى
يخ يذكا ىحظ يك ٍـ ىياآ ىؿ ًع ٍك ًرىـ ىك ٍ
ى
فالشاىد قكلو " يا آؿ عكرـ" فأراد القكؿ " يا آؿ عكرمة " إال أنو حذؼ التاء
رخـ المضاؼ بحذؼ آخر المضاؼ إليو؛ ألف المضاؼ كالمضاؼ
لمترخيـ أم أنو ٌ
إليو بمنزلة الشيء الكاحد كقد رد البصريكف عمى كالميـ ىذا أنو ال يجكز كاعتبركا
ترخيمو شا هذ مف باب الضركرة الشعرية كما رخـ الشعراء بعض األسماء في غير
النداء كذلؾ فعمكا في المركبات اإلضافية (.)3

ككذلؾ نرل الككفييف يستشيدكف ببعض األبيات الشعرية ،حيث قاؿ الشاعر:
()4
ً ً و
ب
أىىبا يع ٍرىك ىال تىٍب ىع ٍد فى يك ُّؿ ٍاب ًف يحروة
ىسىي ٍد يعكهي ىداعي م ٍيتىة فىيي ًج ٍي ي
كرخـ
الشاىد في قكلو " أب عرك" فأراد" أبا عركة " حيث حذؼ ياء النداء ٌ

المضاؼ بحذؼ آخر المضاؼ إليو كىي التاء كىذا البيت يستشيد بو الككفيكف عمى
صحة أقكاليـ.

()5

كذكر ابف ىشاـ في أكضح المسالؾ(" :)6أف أصمو يا أبا عركة"

فرخـ عجز المضاؼ إليو كىك حذؼ جائز عند الككفييف.
( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،1ص.284

()2ىذا البيت لزىير بف أبي سممى كىك في ديكانو( ،)57تحقيؽ عمي حسف فاعكر.
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،1ىامش اإلنصاؼ ص284

( )4ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة ج ،336 ،2كلـ ينسبو لقائؿ
( )5األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ج ،1ص285
()6ابف ىشاـ ،أكضح المسالؾ ،ج.53 ،4
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ً
ت ىب ٍي ىف ىعىن ًقي ىك ىج ٍم ًزم
كـ أيـ ىح ٍم ًز
قى ىارٍب ي
كقاؿ شاعر آخر :كًا ٌما تٌىرٍيني ى
الي ى
فالشاىد ىنا " أـ حمز" فأراد القكؿ " يا أـ حمزة" إال أنو حذؼ ياء النداء كرخـ
()1

المضاؼ كىك المنادل بحذؼ آخر االسـ المضاؼ إليو كذلؾ بحذؼ التاء مف "
حمزة".

()2

كقد تحدث سيبكيو عف ىذا الترخيـ فقاؿ " كىذا الترخيـ يجكز في الشعر

في غير النداء فمما رخـ جعؿ االسـ بمنزلة اسـ ليست فيو ىاء ".

()3

كأما البصريكف فكاف مكقفيـ مف ىذه المسألة (":)4أنو ال يجكز ترخيـ المضاؼ؛

المضاؼ؛ ألنو لـ تتحقؽ فيو شركط الترخيـ كىي :أف يككف االسـ منادل ،مفردان،

معرفة ،زاد عف ثالثة أحرؼ.

كفي رأم البصرييف أف ىذا الترخيـ أم ترخيـ المضاؼ بحذؼ المضاؼ إليو قد
نقصت بعض شركطو فمف ذلؾ أف النداء يغير االسـ المعرب إلى اسـ مبني كفي تمؾ
ككجو
األسماء المركبة بقي االسـ بعد النداء معربا" .ك ٌأيد األنبارم حجة البصرييفٌ ،
الشكاىد التي أتى بيا نحاة الككفة ،كاعتبر أف حذؼ التاء لضركرة الشعر ،كالترخيـ
جائز لضركرة الشعر في غير النداء كاستشيد بقكؿ الشاعر:
ً ()5
اد بً ً
الكادم
ص ٍرىمتً ًو
أكدل ٍاب يف يج ٍميي ىـ ىعٌب ه
إًف ٍاب ىف يج ٍميي ىـ ٍ
أم ىسى ىحي ىة ى
فمكضع االستشياد قكلو" إف ابف جميـ " فأراد القكؿ " إف ابف جميمة " كالعرب
سمت المرأة جميـ بغير تاء كسمت الرجؿ جميمة بالتاء فيك قد رخمة بحذؼ التاء مع
أنو غير منادل ككاف ىذا مف باب الضركرة التي التقع إال في الشعر.

()6

كأعتقد أف الشكاىد التي جاء بيا الككفيكف في ىذه المسألة تمثؿ عمة السماع،
كالسماع مقدـ عمى القياس ،كبالتالي يمكف أف تقبؿ حججيـ في ككف السماع أكسع
كأشمؿ مف القياس ،كما نالحظ أف بعض ىذه الشكاىد منسكبو كبيت زىير بف أبي
()1ىذاف البيتاف مف مشطكر الرجز مف شكاىد سيبكيو ،الكتاب( ،ج ،)247 ،2كنسبيما لرؤبة .
( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج285 ،1
( )3سيبكيو ،الكتاب ،ج.247 ،2

( )4األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج286 ،1

()5ىذا البيت مف شكاىد سيبكيو (ج )272 ،2كنسبو لألسكد بف يعفر.
( )6األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ228 ،
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سممى كىذا يدعـ قضية االحتجاج بشكاىدىـ كاعتبار أنيا مف باب األداءات المغكية
كاهلل أعمـ.
 26.6.2جواز مد االسم المقصور في ضرورة الشعر
يرل الككفيكف ٌأنو يجكز مد االسـ المقصكر في ضركرة الشعر ،كقد ذىب
أما البصريكف فيركف ٌأنو ال يجكز مد االسـ
األخفش مف البصرييف مذىب الككفييف ،ك ٌ
المقصكر .كلكف الفريقيف أجمعكا عمى أنو يجكز قصر الممدكد في ضركرة الشعر.

()1

كقد احتج الككفيكف بالسماع مف أشعار العرب حيث قاؿ الشاعر:
()2
ؾ ىم ىع ا ٍل ىج ىراء
الس ٍعالء
ت ىذا ى
ىك ىعمً ىم ٍ
قى ٍد ىعمً ىم ٍ
ت أ ُّيـ أىبًي ى
ؾ ًمف تىم ور ك ًمف ىش ٍي ىش ً
اء
الخ ىكاء
إف نً ٍع ىـ ىم ٍأ يككالن ىعمىى ى
ىيا لى ى ٍ ٍ ى ٍ
*ي ٍن ىشب ًفي المسع ًؿ كالمي ً
اء*
ى ي
ى ٍى ى ى
فالشاىد قكلو " السعالء ،المياء" حيث أف الكممتيف أصميما اسماف مقصكراف
"سعال ،كالميا" كلكف الراجز مدىما لمضركرة الشعر.

()3

ككرد في شرح ابف عقيؿ(":)4

أف الشاعر قد مد المقصكر "الميا" لضركرة الشعر" .كاستشيد الككفيكف ببيت آخر في
قكؿ الشاعر:
()5
ً
اء
ؾ ىعني
ىغىنا ى
ىس يي ٍغنًيني ال ًذم أ ٍ
كـ ىكىال غىن ي
فى ىال فى ٍقهر ىي يد ي
فالشاىد قكلو" كال غناء" فأصؿ الكممة "كال غنى" كلكف مدىا الشاعر حيف
اضطر إلقامة الكزف ،ككرد في أكضح المسالؾ قكؿ ابف ىشاـ ":أف الشاعر قد مد
()6

االسـ المقصكر "كال غنى"؛ كذلؾ ألقامة كزف البيت"
( )1األنبارم ،االنصاؼ ،ج614 ،2ػ

( )2ىذا البيت مف شكاىد معجـ الشكاىد النحكية د.حنا حداد ص( )195كنسبو ألبي المقدـ
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ج615 ،2

( )4ابف عقيؿ ،شرح ابف عقيؿ عمى األلفية ،ج153 ،4
( )5ىػ ػػذا الشػ ػػاىد بػ ػػال نسػ ػػبو فػ ػػي معجػ ػػـ الش ػ ػكاىد ،د.حنػ ػػا حػ ػػداد ،ص( )25كأكرده بػ ػػال نسػ ػػبو عػ ػػف
المساف ،373 ،19:مادة"غنا" كفي شرح التصريح.293 ،2:كاالقتراح"."67

( )6ابف ىشاـ ،أكضح المسالؾ ،ج.267 ،4
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كقد احتج الككفيكف مف جية القياس أنو قد تـ إشباع الكممات المقصكرة فنشأ المد
كحممكىا عمى القياس في إشباع الضمة كالفتحة كالكسرة
ك ٌأيد األنبارم رأم البصرييف ،فرد عمى الشاىد التي أتى بيا الككفيكفٌ ،أنو ال
يحتج بيا؛ ألنو ال يعرؼ قائمو .كالبيت الثاني ال حجة فيو أيضا ؛ ألف اإلنشاد بفتح
الغناء ممدكدة بمعنى الكفاية ،ثـ إذا كانت الركاية بكسر الغيف فيي
الغيف كال ٌ
مد ،ك ى
مصدر لػ"غانيتو" أم  :فاخرتو بالغنى ،ييقاؿ :غانيتو أغانيو ًغناء )1( .كأرل أف
البصرييف أصكب رأيان في ىذه المسألة؛ ألف الشكاىد التي أتى بيا الككفيكف شكاىد
غريبة ال يعرؼ قائميا فيمكف أف يككف االستشياد بيذه األبيات قد جاء بعد الزمف الذم

جائز في
ا
كضعو عمماء المغة لالستشياد عمى أف رأم الككفييف يمكف أف يككف
ضركرات الشعر إلقامة كزف البيت.
 " 22.6.2جواز حذف آخر االسم الممدود والمقصور عند التثنية"

يرل الككفيكف أنو يجكز حذؼ آخر االسـ الممدكد كالمقصكر إذا كثرت

حركفيما حيث ثنكا" خكزلى ،كقيقرل "" :خكزالف ،كقيقراف" .كاذا كاف االسـ ممدكدا
جاز حذؼ الحرفيف االخيريف ،فقالكا في "قاصعاء ،كحاثياء" " :قاصعاف ،كحاثياف".

()2

كحجتيـ في ذلؾ أف االسـ إذا كثرت حركفو تحذؼ آخرىا طمبا لمتخفيؼ كاالسـ
المقصكر كالمدكد عند التثنية أجتمع فيو ثقالف :ثقؿ أصمي بكجكد األلؼ المقصكرة أك
األلؼ كاليمزة في الممدكد ،كثقؿ عارض بزيادة األلؼ كالنكف أك الياء كالنكف .كدليـ
عمى ذلؾ أف العرب قد تحذؼ إذا طالت الكممة فقالكا في مصدر " اشياب اشيبابا"
احمار احم ار ار" كاألصؿ احمي ار ار.
كاألصؿ " اشييبابا" ككذلؾ " ى
أما البصريكف فإنيـ لـ يجيزكا المسألة  ،كاحتجكا بأف التثنية عمى لفظ كاحد
سكاء قمت حركؼ االسـ أك كثرت ،كقد استندكا لمركاية السماعية مف كالـ العرب حيث
مادىي ٍي ىف" كقاؿ الشاعر:
قالكا في تثنية " جمادل" " يج ى
( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج618 ،2

()2ا األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج621 ،2ػ
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ادىي ٍيىن ٍو*
م ىربً و
يع ىك يج ىم ى
* ىش ٍي ىر ٍ
فالشاىد قكلو" جماديينو" حيث أنو ثنى االسـ المقصكر " جمادل" كلـ تيحذؼ
األلؼ كانما قمبت ياء فاأللؼ فيو خامسة ،كقد قمبت عمى أساس القاعدة التي نصيا
()1

"أف األلفات إذا كانت رابعة فأكثر قمبت ياء" ( .)2ككرد في شرح التسييؿ ":كالقياس في
التثنية قمبيا ياء"جمادياف" ،كانما يح ًذفت خامسة لمطكؿ"(.)3
ك ٌأيد األنبارم رأم البصرييف ،كذكر أف القياس يككف بعدـ الحذؼ كانما جاء

الحذؼ في بعض الكممات كال يقاس عمييا .ككرد النقؿ مف الشعر مخالفا لمحذؼ .كأما
عف الكممات التي استشيدكا بيا فالحذؼ فييا الزـ ؛ ألنيا فييا ثقؿ الزـ ال عارض،
كأما ما كقع الخالؼ فيو فيك عارض؛ ألنو ليس مف أصؿ الكممة.

 23.6.2القسم "أيمن اهلل" أمفرد ىو أو جمع؟

يرل الككفيكف أف القسـ "أيمف اهلل" جمع يميف .لكف البصرييف يركف أنو ليس

اليمف .كقد احتج الككفيكف بقكليـ أنو عمى كزف
جمع يميف ،كأٌنو اسـ مفرد مشتؽ مف ي
"أ ٍف يعؿ" كىك كزف يختص بو الجمع ،كال يككف في المفرد ،يدؿ عميو أف التقدير في
قكليـ " أيمف اهلل" أم :عمي أيمف اهلل ،أم أيماف اهلل عمي فيما أقسـ بو.

()4

كاحتجكا

بالسماع مف كالـ العرب ،في قكؿ زىير:
()5
و
ً
اء
فىتي ٍج ىمعي أ ٍىي يم هف ًمنا ىك ًم ٍن يك ٍـ
كر بًيىا الد ىم ي
ب يم ٍق ىس ىمة تى يم ي
فالشاىد قكلو" أيمف" فإنو جمع يميف.حيث إف ىذا البيت يستشيد بو الككفيكف
لمداللة عمى صحة أقكاليـ .)6(" .كقاؿ شاعر آخر :

()1ىذا البيت مف شكاىد الخزانة (ج)456 ،7كنسبو المرأة مف فقعس ككرد قبمو البيت:
يارب و
لؾ مف يعر ىينو فسكتيو ال تنقضي شيرينو
خاؿ ى
( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج.623 ،2

()3أبك حياف األندلسي ،التذييؿ كالتكميؿ في شرح التسييؿ ، ،ج ،2ص،35
( )4األنبارم ،االنصاؼ ،ج334 ،1ػ

()5ىذا البيت لزىير كىك في ديكانو ص( )19تحقيؽ عمي حسف فاعكر
( )6األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش األنصاؼ ،ج. 334 ،1
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ىيأتًي لىيىا ًم ٍف أ ٍىي يم وف ىكأى ٍش يمؿ
فمكضع الشاىد ىنا قكلو" أيمف" كيقكؿ سيبكيو:
ً ()1

()2

"  :يميف كأيمف ،كقالكا:

أيماف فكسركىا عمى أفعاؿ كما كسركىا عمى أفعؿ ،كقاؿ :سير عميو ذات ٍأي يم ًف

كأ ٍش يم ًؿ ،كسير عميو اليميف الشماؿ ألنو يتمكف .كقد تحدث الككفيكف أف ىمزة أيمف
تككف ىمزة قطع؛ ألنو جمع كلكف كصمت لكثرة االستعماؿ؛ كبقيت فتحتيا عمى ما
كانت عميو في األصؿ .كالذم يدؿ عمى أنيا ليست ىمزة كصؿ أنيا ثبتت في قكليـ
"أـ اهلل أفعمف" فتدخؿ اليمزة عمى الميـ كىي متحركة كلك كانت ىمزة كصؿ لكجب أف
تحذؼ لتحرؾ ما بعدىا.
كقد احتج البصريكف بقكليـ إنو لك كاف جمع يميف لكجب أف تككف ىمزتو ىمزة
قطع ،فمما كجب أف تككف ىمزتو ىمزة كصؿ دؿ عمى أنو ليس بجمع يميف ،كقاؿ
الشاعر:

ت لًي بًا ٍل ىكثً ً
يب يم ىؤالفنا
ىكقى ٍد ٌذ ىك ىر ٍ
يؽ القى ٍكًـ لى ٌما ٌن ٌش ٍدتيييـ
فىقىا ىؿ فىر ي

و ً
ً
الص ىبنًي ىب ٍك ًر
ص يسمى ٍيـ ٍأك ق ى
قال ى
يؽ :لىيمف ً
اهلل ىم ىان ٍد ًرم
ىن ىع ٍـ ،ىكفى ٍر ه ٍ ي ي

()3

فالشاىد قكلو " ليمف اهلل" حيث كردت بيمزة كصؿ؛ فدؿ عمى أف أيمف مفرد

كليس جمع كلك كاف جمعا لكانت ىمزتو ىمزة قطع كما في أرىط كأكمب.

()4

كقاؿ

سيبكيو( ":)5قاؿ يكنس ":قاؿ بعضيـ :إيـ اهلل فكسر،ثـ قاؿ ليـ اهلل فجعميا كألؼ ابف
ابف " كقاؿ ابف ىشاـ في مغني المبيب ":ايمف اهلل المختص بالقسـ اسـ ال خالؼ فيو،

خالفا لمزجاج كالرماني ،مفرد مشتؽ مف اليمف كىك البركة ،كىمزتو كصؿ ال جمع

يميف "(.)6

( )1ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة ج ،553 ،6كنسبو ألبي النجـ.
( )2سيبكيو ،الكتاب ،ج221 ،1

()3ىذا البيت مف شكاىد سيبكيو ،الكتاب( ،ج )148 ،4كنسبو لنصيب األصغر.
( )4األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش األنصاؼ ،ج.336 ،1
( )5سيبكيو ،الكتاب ،ج148 ،4

()6ابف ىشاـ ،مغني المبيب ،ج118 ،1
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ك ٌأيد األنبارم حجة البصرييف ،كرد عمى الككفييف في قكليـ أف أيمف جمع ليميف
كدليميـ أف أفعؿ كزف يختص بو الجمع ،حيث قاؿ أنو غير صحيح كال نسمـ لذلؾ؛
ىس ين ىمة" اسـ
ألنو قد جاء في المفرد فقالكا" :
رصاص آن ه
ه
ؾ" كآنؾ أم :خالص .كقالكا" أ ٍ
مكضع .كقالكا" :أ يش ُّد" عمى الصحيح كىك منتيى الشباب كالقكة.
كرد األنبارم عمى قكليـ أف ىمزة أيمف ىمزة قطع ألنيا جمع يميف فقاؿ (":)1

إيم يف اهلل" فما
إنو قد جاز الكسر فييا كلك كانت ىمزة قطع لما جاز الكسر حيث قالكا " :ي
جاء عمى كزف "أفعؿ" ال يجكز فيو كسر اليمزة فمما جاز باإلجماع كسر اليمزة د ٌؿ
عمى أنيا ليست ىمزة قطع.

 24.6.2جواز توكيد النكرة توكيدا معنويا "

يرل الككفيكف ٌأنو يجكز تككيد النكرة بغير لفظيا كأف تقكؿ " قعدت يكما كامال،
كقمت ليمة كميا " .كلكف البصرييف يركف أٌنو ال يجكز ،كأجمع الفريقاف عمى جكاز
تأكيدىا بمفظيا )2( .كاحتج الككفيكف بالسماع في قكؿ الشاعر:
()3
ً
يالى ٍي ى ً
ب
ىف ًقٍي ىؿ ىذا ىر ىج ًب
لكنو ىشاقىو أ ٍ
ت عدةى ىح ٍك وؿ ٌكمو ىر ىج ي
ى
فمكطف الشاىد قكلو " حكؿ كمو " حيث أكد كممة حكؿ النكرة المحددة البداية

كالنياية بغير لفظيا كىذا فيو جكاز عمى تأكيد النكرة بغير لفظيا.

()4

ككرد الشاىد في

شرح االشمكني (":)5أنو أ ٌكد النكرة المحدكدة "حكؿ" بكممة "كمو"؛ ألنيا كضعت لتدؿ
عمى مدة ليا ابتداء كانتياء ،كىذا التككيد مف ألفاظ اإلحاطة كالشمكؿ ،كىك ما يجيزه

الككفيكف ،كيمنعو البصريكف .كاستشيدكا ببيت آخر:

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ، ،ج.337 ،1
( )2األنبارم ،االنصاؼ ،ج396 ،2ػ

( )3ىػذ البيػػت مػػف شػكاىد البغػدادم فػػي الخ ازنػػة(ج )175 ،5كلػػـ ينسػبو لقائػػؿ ،كنسػػبو األشػػمكني فػػي
شرحو عمى األلفية(ج )365 ،4لعبداهلل بف مسمـ اليذلي.

( )4األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج396 ،2ػ
( )5األشمكني ،شرح األشمكني ،ج.365 ،4
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كمان ىج ًديدان ىكموي يمطٌردا
كد ىك ٌر ًفييىا ىحفى ىدا
إً ىذا القى يع ي
ىي ى
كمكضع الشاىد ىنا قكلو " يكما جديدا كمو" حيث أكد كممة يكما النكرة المحددة
()1

بكممة كمو فدؿ ذلؾ عمى جكاز تككيد النكرة المحددة بألفاظ تككيد المعارؼ .ككرد في
شرح المفصؿ أنو رفع" يك ُّؿ" عمى تأكيد المضمر في جديد كالمضمرات معارؼ(.)2
كأما عف احتجاج البصرييف فقد اعتبركا أف النكرة ال فائدة مف تككيدىا فيي تدؿ

عمى عمكـ .كالتككيد يدؿ عمى التخصيص كالتعييف فال يصمح أف يككف مع النكرة
الدالة عمى الشيكع كالعمكـ.
كقد ٌأيد األنبارم رأم البصرييف ،كرد عمى الشكاىد التي أتى بيا نحاة الككفة في
البيت األكؿ بقكلو إف الركاية الصحيحة لمبيت " يا ليت عدة حكلي كمو رجب"
فتككف تككيدا لممعرفة كليس لمنكرة  .كأما البيت الثاني فال حجة ليـ فيو؛ ألنو يحتمؿ
أف يككف تككيدا لممضمر في جديد ،كالمضمرات ال تككف إال معارؼ ككاف ىذا أكلى
بو؛ ألنو أقرب إليو مف "يكـ" فعمى ىذا يككف اإلنشاد بالرفع.
 2.2مسائل اأفعال :
إف عمماء المغة قد قسمكا األفعاؿ مف حيث تصرفيا إلى أفعاؿ :جامدة "غير
أما األفعاؿ الجامدة فيي تمؾ األفعاؿ التي تككف عمى حالة
متصرفة " كأفعاؿ متصرفةٌ ،
كاحدة أم عمى صيغة الماضي فال يأتي منيا مضارع كال أمر فيي تشبو الحركؼ في
ككنيا تمزـ صكرة كاحدة كىي صيغة الماضي :كعسى كحرل كاخمكلؽ كليس ،كمنيا ما
يأتي في صيغة المدح أك الذـ كالتعجب :كنعـ كبئس كساء كحبذا كال حبذا ،كأكرـ بو،
كما أكرمو ،كمنيا أفعاؿ االستثناء :كخال كعدا كحاشا ،كقد يأتي المضارع مف بعض
األفعاؿ الناقصة كال يأتي األمر منيا مثؿ " مازاؿ ،كما برح ،كما انفؾ ".

()1ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة (ج )175 ،5كلـ ينسبو لقائؿ .
()2ابف يعيش ،شرح المفصؿ ،ج.229 ،2
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كقد جعؿ عمماء المغة لألفعاؿ سمات تميزىا عف األسماء ،كسأذكر بعض ىذه

السمات كمنيا قبكليا (:)1

1ػ لمضمائر كضمائر الرفع المتحركة نحك أف يتصؿ الفعؿ بضمير ،كتاء الفاعؿ الدالة
تباركت".
زرت" كعمى المخاطب"
ى
عمى المتكمـ فتقكؿ " ي
كقعدت "أما المتحركة فتخص األسماء كػ "
قامت،
2ػ لتاء التأنيث الساكنة نحك "
ٍ
ٍ
قائمة" .كبيذه العالمة رد عمى مف يزعـ اسمية " نعـ ،كبئس "

3ػ لياء المخاطبة كػ" قكمي" كبيذه العالمة رد عمى مف يزعـ أف " ىات ،كتعاؿ " اسما
فعميف
ليسجنف كليككنان مف الصغريف)
4ػ لنكف التككيد الثقيمة أك الخفيفة نحك قكلو تعالى(:
ى
(سكرة يكسؼ ،اآلية )32
كقد اختمؼ العمماء في بعض األفعاؿ الجامدة حكؿ فعميتيا كالفعؿ نعـ كبئس فمنيـ
مف قاؿ :إنيا أفعاؿ كىك المذىب البصرم حيث اتبع البصريكف القياس كحجتيـ في
أما الككفيكف فرجحكا أنيا أسماء،
ذلؾ قبكؿ ىذيف الفعميف لتاء التأنيث الساكنة ،ك ٌ
كاستدلكا بالركاية الشفكية مف كالـ العرب كأشعارىـ كال بأس في ىذا االستشياد؛ ألنو
يعتبر مف األداءات المغكية كسأعرض في ىذا الباب بعض المسائؿ التي اختمؼ
العمماء ،كىي مسألة " فعيمة نعـ كبئس " كأفعؿ التعجب ،ككذلؾ التعجب مف السكاد
كالبياض ،كقكع الفعؿ الماضي حاال ،كبناء فعؿ األمر.
 6.2.2فعمية "نعم ،وبئس"
أف "نعـ ،كبئس" اسماف مبتدآف ،كيرل البصريكف أنيما فعالف
يرل الككفيكف ٌ
()2
كحجة
ماضياف ال يتصرفاف ،كقد ذىب الكسائي إلى ما ذىب إليو البصريكف.
ي
الككفييف تتمثؿ بالسماع مف أشعار العرب في قكؿ حساف :

()1ابف ىشاـ ،أكضح المسالؾ ،ج ،1ص.22
( )2األنبارم ،األنصاؼ ،ج81 ،1ػ

55


ألس ي ً
أخا ًقم وة أك م ٍع ىدـ الم ً
ص ًرىما
الج يار يي ٍؤلً ي
ى
ؼ ىب ٍيتىوي
ت بًن ٍع ىـ ى
اؿ يم ٍ
ٍ
ٍ ي ى ى
فالشاىد قكلو" :بًنًعـ الجار " حيث دخؿ حرؼ الجر عمى نًعـ كالجر مف
()1

خصائص األسماء كقد رد البصريكف عمى ىذا الشاىد الشعرم كأقكاؿ العرب فقالكا" إنو
ليس بحجة ليـ؛ كذلؾ الحكاية فيو مقدرة ،فالتقدير ىك " ألست بجار مقكؿ فيو نعـ
الجار " ،كحرؼ الجر يدخؿ مع تقدير الحكاية عمى ما ال شبية في فعميتو.
" .كأما حجة البصرييف في أنيما فعالف؛ ألنيما يقبالف اتصاؿ الضمير المرفكع
بيما ،فقد جاء عف العرب " نً ٍع ىما رجميف ،ىكنً ٍع يمكا رجاالن" ،ككذلؾ أنيما يقبالف دخكؿ تاء
ً
نعمت المرأةي ،كبئست الجاريةي "ألف ىذه التاء يختص بيا
التأنيث الساكنة ،في قكليـ "
الفعؿ الماضي كال تتعداه ،فال يجكز الحكـ باسمية ما اتصمت بو .كقد اعترض

الت" فالتاء في ىذه
ت ،ك ى
ت ،كثيم ى
الككفيكف أف ىذه التاء تمحؽ بالحركؼ في قكليـ " يرٌب ى
الحركؼ تشبو التاء التي في "نعمت ،كبئست "بمعنى (أنيا عمة شبو)كذلؾ في قكؿ
الشاعر:

ً ً
يسًـ
ىم ًاكم ىب ٍؿ يربتى ىما ىغ ىاروة
اء ىكالم ٍذ ىعة بًالم ى
ىش ٍعك ى
فالشاىد قكلو " ربتما " حيث اقترنت تاء التأنيث برب ،كقد عمـ أف تاء التأنيث ال
()2

تقترف إال باألفعاؿ كقد أجمع كؿ مف الفريقيف أف رب ليس فعال .كما أيجمع عمى أف
ال حرؼ نفي ككذلؾ ثـ حرؼ عطؼ كلكف اتصمت بيما التاء كىذا الكالـ يمثؿ
كنقضا لرأم البصرييف( .)3ككرد في شرح ابف عقيؿ( ":)4أف ما
دعما لرأم الككفييف
ن
الزائدة قد كفت حرؼ الجر عف العمؿ كلكنيا لـ تكفو في ىذا الشاىد" .كقاؿ شاعر

آخر:
()1ىذا الشاىد لحساف بف ثابت ككرد في ديكانو(ص )318تحقيؽ عبد مينا ،دار الكتب العممية،
بيركت ػ لبناف ،ط .2ككرد البيت في الديكاف:

ألست بنعـ الجار يؤلؼ بيتو لذم العرؼ ذا ماؿ كثير كمعدما (مف الطكيؿ)

( )2ىذا البيت مف شكاىد ابف عقيؿ في شرحو عمى األلفية( ،ج )34 ،3كنسبو لضمرة بف ضمرة
النيشمي ،ككرد صدر البيت" ماكم ياربتما غارة ".

( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج87 ،1

()4ابف عقيؿ ،شرح ابف عقيؿ عمى األلفية ،ج. 34 ،3
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ألي ًد ىينا ىمىن ًادٍي يؿ
ت قي ٍمىنا إلى يج ىرود يم ىسك ىم وة
ىع ىارفييف ٍ
أٍ
ثي ٌم ى
فالشاىد قكلو" :ثمت" حيث اتصمت تاء التأنيث بػ "ثـ" ،فيذا البيت يدعـ رأم الككفييف
()1

في اتصاؿ تاء التأنيث بحرؼ العطؼ ثـ فيي مشبية بالفعؿ "نعمت كبئست ".

()2

كقد أيد األنبارم رأم البصرييف في ىذا األمر في أف الحكاية مقدرة في قكؿ الشاعر،
كذلؾ بدخكؿ حرؼ الجر عمى الفعميف "نعـ ،كبئس" ،فتقدير الحكاية في الشاىد
الشعرم " :ألست بجار مقكؿ فيو نعـ الجار ،كقد ساؽ األنبارم شاىدا شعريا دلؿ فيو
عمى دخكؿ حرؼ الجر عمى الفعؿ كذلؾ في قكؿ الشاعر:
ً ()3
ً
اهلل ما لىٍيمًي بًىناـ ص ً
اح يب ٍو ىكىال يم ىخالً ًط المٌىي ً
اف ىجان يب ٍو
ى ى
ك ى
فالشاىد دخكؿ حرؼ كىك "الباء" عمى الفعؿ "ناـ" ،دخكؿ لفظي ،كتقدير الكالـ ":
ماليمي بميؿ مقكؿ فيو ناـ صاحبو "

()4

ككرد في شرح االشمكني ")5( :أف النحاة أجمعكا

عمى دخكؿ حرؼ الجر عمى لفظ الفعؿ ،كتمزـ فيو تقدير الحكاية"  .كأما عف رأيي في
ً
اسماف ،كأف
ىذه المسألة فإنني أيرجح رأم البصرييف في أف "نعـ كبئس " فعالف ال

دخكؿ حرؼ الخفض عمييما ىك دخكؿ لفظي في الشكاىد التي أتى بيا الككفيكف لدعـ
حجتيـ في ىذه المسألة عمى أننا يمكف أف نعتبر أف ىذه الشكاىد ىي مف قبيؿ
تنـ عمى اتساع المغة.
األدءات المغكية التي ُّ
 2.22.أفعل التعجب اسم أم فعل
أح ىس ىف زيدان"
يرل الككفيكف في ىذه المسألة ":أف أفعؿ في التعجب نحك " ما ٍ
و
ماض ،كقد ذىب الكسائي إلى ما
أما البصريكف فيركف أف أفعؿ التفضيؿ فع هؿ
اسـ ،ك ٌ

جامد ال يتصرؼ كلك كاف
اسـ
ه
ذىب إليو البصريكف .كحجة الككفييف أف أفعؿ التعجب ه
()1ىػػذا البيػػت لشػػاعر مخضػػرـ ىػػك عبػػدة بػػف الطبيػػب كىػػي فػػي المفضػػميات ص( ،)51ط ،2تحقيػػؽ
محمد احمد شاكر كعبدالسالـ ىاركف ،دار المعارؼ ػ القاىرة ػ مصر

( )2األنبارم ،األنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج88 ،1

( )3ىذا البيت مف الرجز كىك مف شكاىد البغدادم في الخزانة(ج )389 ،9كلـ ينسبو لقائؿ .
( )4األنبارم ،األنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج.92 ،1
( )5األشمكني ،شرح األشمكني ،ج.194 ،4
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فعال لكجب أف يتصرؼ؛ ألف التصرؼ مف خصائص األفعاؿ ،فمما لـ يتصرؼ كجب

أف يمحؽ باألسماء )1( .كمنيـ مف قاؿ الدليؿ عمى أنو اسـ أنو يدخموي التصغير،
كالتصغير مف خصائص األسماء ،كاستدلكا بالسماع مف الشعر في قكؿ الشاعر:
()2
ً
ً
ُّمر
يمٍيمً ىح ًغ ٍ ىزالنا ىش ىدف لىٌنا
م ٍف ىى ي
اؤليائ يكف الضاؿ كالس ي
اما أ ى
ىي ى
فالشاىد قكلو " أيميمح " فإنو تصغير أممح ،كأصؿ التصغير مف خصائص
األسماء كىك دليؿ عمى مذىب الككفييف فيذا التصغير كرد كثي ار في الشعر كسعة
الكالـ ،كأما رد البصرييف فاعتبركا أف ىذا التصغير شا هذ كتصغير "ىؤالء" لتصبح

"ىؤلياء" فيك تصغير عمى غير قياس.

()3

ككرد في شرح المفصؿ ":كتصغير فعؿ

التعجب شاذ خارج عف القياس؛ كذلؾ ألنيـ أرادكا تصغير فاعؿ فعؿ التعجب كىك
فصغركا الفعؿ"( )4كيقكؿ ابف ىشاـ في مغني المبيب ":كمما أي ٍع ًط ىي حكـ الشيء
مضمر
ٌ
لمشابيتو لو لفظا كمعنى اسـ التفضيؿ كأفعؿ في التعجب ،فأنو منعكا التفضيؿ أف يرفع
الظاىر لشبيو بأفعؿ في التعجب كزنا كأصال كافادة لممبالغة ،كأجازكا تصغير أفعؿ في

التعجب لشبيو بأفعؿ التفضيؿ كلـ يسمع ذلؾ إال في أحسف كأممح "( .)5كاستشيد
الككفيكف ببيت آخر عمى اسمية أفعؿ التعجب كىك قكؿ الشاعر:
()6
صك يؿ
ىف يي ٍدنًي ىعمىى ىش ىح وط
ىما أى ٍق ىد ىر المٌوى أ ٍ
ىم ٍف ىد يارهي ى
الح ٍزيف مم ٍف ىد يارهي ي
فالشاىد قكلو" ما أقدر اهلل "فإف بعض الككفييف يرل أف أفعؿ في التعجب ليس
فعال؛ إذ لك كاف فعال لكاف فيو ضمير مستتر يككف ىك فاعمو ،كيككف لفظ الجاللة

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،1ص.154
()2ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة (ج)93 ،1كنسبو لعمي بف محمد المغربي.
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج ،1ص.154
()4شرح المفصؿ ،ابف يعيش ،ج ،3ص429
()5ابف ىشاـ ،مغني المبيب ،ج ،2ص 788

()6ىذ البيت لحنػدج بػف حنػدج المػرم ،كىػك مػف شػكاىد شػرح المرزكقػي لػديكاف الحماسػة ألبػي تمػاـ،
ص.1283
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منصكبا بيذا الفعؿ .ككرد في شرح المرزكقي لديكاف الحماسة:

()1

"أنو حذؼ حرؼ

الجر كالتقدير ما أقدر اهلل عمى أف ييدني ،كالحذؼ يكثر مف أف لطكلو بصمتو" .ككرد

في شرح األشمكني االستشياد في مكضع آخر مف البيت كىك ":أف الفعؿ "يدني" فعؿ
منصكب بفتحة مقدرة ال ظاىرة .كقد أعرب لفظ الجاللة عمى أنو اسـ منصكب عمى
التعظيـ"(.)2

كأما البصريكف فكانت حجتيـ أف أفعؿ في التعجب فعؿ ألنو إذا كصؿ بياء
الضمير دخمت عميو نكف الكقاية نحك "ما أحسنني عندؾ" كنكف الكقاية تدخؿ عمى
الفعؿ ال عمى االسـ فتقكؿ "أرشدني،أك أسعدني" كال تقكؿ في االسـ يم ٍرًش يدنًي أك
شاىد شاذ ال يقاس عميو كىك:
يم ٍس ًعدني كعمى ذلؾ فإف الشاىد الككفي ىك
ه
ً ()3
كلى ٍيس ح ً
ً ً ً
اممينًي ٌإال ٍاب يف ىح ٌماؿ
اف ىي ٍح ًممينًي
ى ى ى
أىال فىتنى م ٍف ىبني ذ ٍبىي ى
فالشاىد قكلو":حاممني" حيث لحقت نكف الكقاية عند إضافتو إلى ياء متكمـ
كاألصؿ أك القياس أف يضاؼ االسـ إلى ياء المتكمـ دكف تكسط نكف الكقاية.

()4

كقد أيد األنبارم حجة البصرييف في ككف أفعؿ في التعجب ىي مف األفعاؿ،

أف أفعؿ التعجب تصغر ألنيا مف األسماء فكاف جكابو(":)5
كرد عمى قكؿ الككفييف في ٌ
جكابو( ":)5أف التصغير في ىذا الفعؿ ليس عمى حد التصغير في األسماء ،فإف
ظا ال معنى ،أما في االسـ فإنو يتناكلو
التصغير الذم في أفعؿ التعجب يتناكؿ الفعؿ لف ن

لفظان كمعنى حيث يككف لمتحبب أك التحقير أك ما شابو ذلؾ ،ككذلؾ فإف التصغير

دخمو حمال عمى باب أفعؿ لممفاضمة الشتراؾ المفظيف في التفضيؿ كالمبالغة فتقكؿ":

()1المرزكقػي ،أبػي عمػي أحمػد بػف محمػد بػف الحسػػف ،ديػكاف الحماسػة ألبػي تمػاـ ،عمػؽ عميػو ككتػػب
ىكامشػػو غريػػد الشػػيخ ،كضػػع فيارسػػو العامػػة إب ػراىيـ شػػمس الػػديف ،دار الكتػػب العمميػػة ،بيػػركت،

لبناف .شرح المرزكقي ،ص ،1283ط ،1دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف1424 ،2553 ،ىػ.

()2االشمكني ،شرح األشمكني ،ج.77 ،1

()3ىذا البيت مف شكاىد البغدادم(ج)265 ،4كنسبو ألبي محمـ السعدم.
( )4األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج156 ،1
( )5األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج115 ،1
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ما أحسف زيدا "حيث بمغ الغاية في الحسف كتقكؿ " زيد أحسف القكـ " ،فمكجكد
المشابية بينيما جاز أف نقكؿ " ما أحيسف زيدا" "كما أميمح غزالنا".
 3.2.2التعجب من البياض والسواد

يرل الككفيكف أنو يجكز أف تستعمؿ صيغة "ما أفعمو" في التعجب مف البياض

عر ما
كالسكاد خاصة بيف سائر األلكاف حيث نقكؿ" :ىذا الثكب ما
ي
أبيضوي" "كىذا الش ي
أسكده " )1( .كاحتجكا بالسماع مف أشعار العرب في قكؿ طرفة في ىجاء عمركبف ىند:
()2
اخ
إً ىذا الر ىجا يؿ ىشتى ٍكا ىكا ٍشتىد أى ٍكمييي يـ
طب ً
ضين ٍـ ًس ٍرىباىؿ ى
فىأ ٍىن ى
ت أ ٍىبىي ي
فالشاىد قكلو" أبيضيـ" حيث اشتؽ أفعؿ التفضيؿ مف البياض كىذا الشاىد
يمثؿ رأم الككفييف حيث إنيـ أجازكا في "أفعؿ" التفضيؿ ،فجاز في التعجب "ما أفعمو
()3

كقاؿ شاعر أخر:

كأفعؿ بو"؛ ألنيما في مف منزلة كاحدة في ىذا الباب.
()4
باأليم ً
اض
يث
ضفىاض
الح ًد ى
ىج ًارىيةه في ًد ٍرًعيىا الفى ٍ
تيقىطعي ى
ى
ض ًم ٍف أي ٍخ ًت بني أىىب ً
اض*
*أىبي ي

فاالستشياد بقكلو "أبيض" كىك أفعؿ مف البياض ،كاذا جاز ذلؾ في أفعؿ مف

كذا جاز في ما أفعمو كأفعؿ بو؛ ألنيما منزلة كاحدة.

()5

كيرل البصريكف بأنو ال يجكز التعجب مف البياض كالسكاد ،كأنيما كغيرىما مف
سائر األلكاف كاحتجكا بأنو قد تـ اإلجماع عمى التعجب مف األلكاف بعدـ استخداـ

صيغة "ما أفعمو" فكذلؾ في التعجب مف السكاد كالبياض .كقالكا( ":)6إنما قمنا ذلؾ ألنو
( )1األنبارم ،االنصاؼ ،ج 125 ،1ػ

()2ىػػذا البيػػت لطرفػػة بػػف العبػػد كىػػك فػػي ديكانػػو ص( ،)155شػػرح األعمػػـ الشػػمنترم ،تحقي ػؽ دريػػة
الخطيب ،كلطفي الصقٌاؿ ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت لبناف ،ط2555 ،2ـ.ككرد
ً
اخ
طب ً
أبيضيي ٍـ سر ى
:أف ى
باؿ ٌ
البيت ٍ
فتى *** ق ىدما ،ك ي
نصر ،فىىن ٍ
قمت :ه
صهر ،كاف شر ن
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ج.121 ،1
()4ىذا البيت مف الرجز كىكمف شكاىد الخزانة (ج)235 ،8كنسبو لرؤبة العجاج
( )5األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ج.121 ،1
( )6األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج.123 ،1
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ألنو ال يخمك امتناع ذلؾ :أما أف يككف ألف باب الفعؿ منيا أف يأتي عمى أفعؿ نحك "
أحمر ،كأصفر ،كأخضر" " كما أشبو ذلؾ أك؛ ألف ىذه األشياء مستقرة في الشخص
قدرنا كجدنا المساكاة بيف البياض
ال تكاد تزكؿ فجرت مجرل أعضائو كأم العمتيف ٌ
كالسكاد ،كبيف سائر األلكاف في عمة االمتناع ،فينبغي أف ال يجكز فييا كسائر األلكاف.
ك ٌأيد األنبارم حجة البصرييف فقد رد عمى الشاىد الشعرم كاعتبره شاذا في
القياس كاالستعماؿ ،كأنو مف الضركرة الشعرية التي ال يقاس عمييا ،كلذلؾ سقط
االحتجاج في ىذا البيت ،ككذلؾ فإف قكلو "فأنت أبيضيـ " فيي صفة أفعؿ الذم مؤنثو
فعالء كقكلؾ " أبيض كبيضاء"،كلـ يقع الكالـ فيو كانما كقع الكالـ في أفعؿ الذم يراد
أما
بو المفاضمة ،فكأنو قاؿ ":يم ٍبىي ٌ
ضيي ٍـ" فمما أضافو انتصب ما بعده عف تماـ االسـٌ .
في البيت الثاني قكليـ " أبيض مف أخت أباض "  :معنى ىذا البيت في درعيا جسد
مبيض مف أخت بني أباض ،كيككف مف أخت ىاىنا في مكضع رفع؛ ألنيا صفة
ألبيض ،كأنو قاؿ ":أبيض كائف مف أخت ،كما قاؿ الشاعر:
ً ()1
اء ً ً
كأ ٍىبيض ًمف م ً
اج ىع ىساك يرٍه
المي يؿ ىد و
ًش ىي ه
اب ىب ىدا ىك ٍ
الحد ٍيد ىكأىنوي
ى
ى ى ي ٍ ى
()2
فالشاىد قكلو  " :كأبيض مف ماء الحديد " فإف أبيض في ىذه العبارة ليس
أفعؿ التفضيؿ لكنو صفو مشبية ك" مف" التالية لو ليست مف التي تدخؿ عمى
المفضكؿ في نحك قكلؾ " فالف أكرـ خمقا مف فالف " فال تككف مف متعمقة بأبيض بؿ
ىي متعمقة بمحذكؼ يقع صفة ألبيض ككأنو قد قاؿ " كأبيض كائف مف ماء الحديد "
أم مأخكذ كمصنكع مف ماء الحديد.
كأما عف رأيي في ىذه المسألة فإنني أرل أف البصرييف أصكب رأيان؛ ألنو قد تـ

اإلجماع مف كال الفريقيف عمى عدـ جكاز التعجب مف األلكاف بيذه الطريقة ،كانما
تضاؼ كممة "أشد" قبؿ التعجب فتقكؿ " أشد سكادا مف الشعر ،كأشد بياضا مف الثمج
" كلكف تفرد الككفييف في التعجب مف السكاد كالبياض؛ ألنيـ اعتبركا أنيما أصؿ

()1ىذا البيت مف شكاىد مف شكاىد الخزانة (ج )239 ،8كلـ يعزه ألحد
( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج.124 ،1
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األلكاف كألنو قد كرد أدلة نقمية مف أشعار العرب فيكمف اعتبار شاىدىـ مف باب
األداءات المغكية التي تي ىعب يرعف اتساع المغة كأنيا أكبر مف أف تي ٌقيد بقاعدة.
 4.2.2وقوع الفعل الماضي "حاالً"

ال .كاليو ذىب أبك الحسف األخفش
يرل الككفيكف ٌأنو يجكز أف يقع الفعؿ الماضي حا ن
ال لكنيـ أجمعكا أف
أما البصريكف فيركف ٌأنو ال يجكز أف يقع حا ن
مف البصرييف .ك ٌ
الفعؿ الماضي يقع حاالن إذا كاف معو "قد" أك كاف كصفا لمحذكؼ ( .)1كاحتج الككفيكف

بالسماع مف ذلؾ قكؿ أبي صخر اليذلي:
()2
ًً ً
ط ير
كر ىبممىوي القى ٍ
ضةه
ىك ىما ٍانتىفى ى
ىكًاٌني لىتى ٍع يركنًي لذ ٍك ىراؾ ين ٍف ى
الع ٍ
ض ي
صفي ي
فالشاىد قكلو" بممو القطر" حيث إ ٌف الجممة الفعمية المككنة مف الفعؿ الماضي
"بممو" كفاعمو كمفعكلو في محؿ نصب حاؿ مف غير اقتراف "قد" بالفعؿ كىذا الشاىد

يدعـ رأم الككفييف لكف البصرييف يقدركف "قد" كىي محذكفة لضركرة الشعر حتى
()3
أف "قد" مقدرة قبؿ الفعؿ "قد بممو" عند
يستقيـ الكزف.
ككرد في شرح ابف عقيؿ ٌ
البصرييف ،أما الككفيكف فال يمتزمكف تقدير "قد"( .)4كقد ٌأيد األنبارم حجة البصرييف،

كرد عمى كالـ الككفييف في شاىدىـ الشعرم أنو قد حذفت "قد " قبؿ الفعؿ لضركرة
الشعر فالتقدير "قد بممو القطر" ،فمما كانت "قد " مقدرة تنزلت منزلة الممفكظ بيا .كأعتقد
أف الككفييف أصكب رأيا؛ كذلؾ ألنيـ استندكا إلى أدلة سماعية مف القرآف الكريـ،
كأشعار العرب ،فقد كرد في قكلو تعالى  ( :أك جاءككـ حصرت صدكرىـ) النساء،95:
فجممة "حصرت صدكرىـ" في محؿ نصب حاؿ ،ككذلؾ فإف األخفش مف البصرييف
قد ٌأيد ما ذىب إليو الككفيكف في حجتيـ ،ثـ ٌأنو مف باب أكلى تكسيع القاعدة لتشمؿ

( )1االنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،1ص255ػ
()2ىذا البيت مف شكاىد الخزانة (ج)267 ،3كنسبو ألبي صخر اليذلي
( )3االنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج ،1ص255ػ
()4ابف عقيؿ ،شرح ابف عقيؿ عمى األلفية( ،ج)25 ،3
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الفعؿ الماضي دكف كجكد "قد " معو فال داعي أف ييمجأ إلى التأكيؿ ،كالجممة تؤدم
معنى الحاؿ دكف كجكد "قد" .
 5.2.2فعل اأمر مبني أم معرب

اختمؼ النحاة حكؿ الفعؿ األمر أمعرب ىك أـ مبني؟ فيرل الككفيكف أنو

لتفعؿ " كلمغائب
معرب مجزكـ فيك كالفعؿ المضارع المجزكـ بالـ األمر نحك قكلناٍ " :
ليفعؿ" كقد احتج الككفيكف ،عمى إعرابو أنيـ ىح ىممكا فعؿ األمر عمى ضده كىك النيي
" ٍ
فتقكؿ في النيي "ال تفعؿ" فكذلؾ في األمر" افعؿ" .فالعرب يحممكف الشيء عمى ضده

كما يحممكنو عمى نظيره )1( .كقد احتجكا باألدلة السماعية مف الشعر في قكؿ الشاعر:
ً ً ()2
ً
ً
ت ىيا ٍب ىف ىخ ٍي ًر قيىرٍي ً
الم ٍسمم ٍيىنا
ش
لًتىقي ٍـ أ ٍىن ى
فىتى ٍقضي ىح ىكائ ىج ي
فالشاىد قكلو " لتقـ " حيث إف الشاعر استعمؿ أمر المخاطب بالفعؿ المضارع
رج ىح ابف ىشاـ في مغني المبيب رأم الككفييف
المقركف بالـ األمر كىك األصؿ ،كقد ٌ
حيث قاؿ" :كزعـ الككفيكف كأبك الحسف أف الـ الطمب حذفت حذفا مستم ار في نحك :قـ
كاقعد ،كأف األصؿ " لتقـ ،كلتقعد " فحذفت الالـ لمتخفيؼ كتبعيا حرؼ المضارعة،
ؤدل بالحرؼ ،كألنو أخك النيي كلـ يدؿ عمى
كبقكليـ أقكؿ؛ ألف األمر معنى حقو أف يي ٌ
النيي إال بالحرؼ كككف الفعؿ أم ار أك خب ار خارج عف مقصكده ؛ كألنيـ نطقكا بذلؾ
األصؿ كقكليـ "لتقـ أنت "( .)3كالعرب قد تحذؼ حرؼ الجزـ مع بقاء الفعؿ مجزكما

كما في الشاعر:
ؾ يك ُّؿ ىن ٍف ً
س
يم ىح ٌم يد تى ٍف ًد ىن ٍف ىس ى

ت ًم ٍف أ ٍىم ور تىىب ىاال
إً ىذا ىما ًخ ٍف ى

()4

( )1األنبارم ،األنصاؼ ،ج ،2ص.427
()2ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة (ج )14 ،9كلـ ينسبو لقائؿ
()3ابف ىشاـ ،مغني المبيب ،ج ،1ص،254

()4ىذا البيت مف شكاىد الخزانة(ج )11 ،9كنسبو لعمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو.
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فالشاىد قكلو "تفد" حيث أضمر الـ تفد مع بقاء عمميا ،كاألصؿ "لتفدم" كحذفت الياء
لمضركرة ،كأضمرت الالـ مع بقاء عمميا في الجزـ كقد يح ًم ىؿ فعؿ األمر في إعرابو
()1
عمى المذىب الككفي عمى النيي في المضارع مف باب حمؿ الشيء عمى ضده.
كأما البصريكف فكاف مذىبيـ ()2ػ":أنو مبني عمى السككف كقد احتجكا بتمسكيـ

بقاعدة األصؿ أم أف األصؿ في األفعاؿ أف تككف مبنية ،كاألصؿ في البناء أف يككف
عمى السككف ،كانما أعرب ما أعرب مف األفعاؿ أك بني منيا عمى فتحة لمشابية ٌما

باألسماء ،كال مشابية ٌما بيف فعؿ األمر كاألسماء فكاف باقيا عمى أصمو في البناء.
كمف البصرييف مف استدؿ عمى أنو مبني أنو تـ اإلجماع عمى أف ما كاف عمى كزف
اؿ ،كتر ً
فعاؿ مف أسماء األفعاؿ كنز ً
ً
كحذار؛ فإنو مبني ككذلؾ فعؿ األمر ".كقاؿ
اؾ،
زىير بف أبي سممى:
()3
اؿ كليج ًفي ُّ
ً
يد ًعىي ٍ ً ً
الذ ٍع ًر
امةى إً ٍذ
ىكىأل ٍن ى
ت أى ٍش ىجعي م ٍف أ ى
يس ى
ت ن ىز ى
فالشاىد قكلو "نز ً
اؿ" اسـ فعؿ أمر معناه "انزؿ" كمف حقو أال يقع في مكاقع
اإلعراب فال يككف فاعال أك نائب فاعؿ أك مفعكال بو؛ كذلؾ بسبب أف الفعؿ كما كاف
اسما لو ال ينبغي أف يقع ىذه المكاقع،إال أنو قد يقصد لفظو عف طريؽ الحكاية،
كعندئذ يقع مكاقع اإلعراب المختمفة كقد كقع ىنا نائب فاعؿ لذلؾ أنث لو الفعؿ بالتاء "
دعيت ".

()4

ك ٌأيد األنبارم رأم البصرييف حيث رد عمى كالـ الككفييف في قكليـ":إف أصؿ
فضعؼ األنبارم
افعؿ لتفعؿ" كقد حذفت الالـ في األمر لممكاجية لكثرة االستعماؿ،
ٌ

حجة الككفييف في كتابيو اإلنصاؼ ك أسرار العربية

()5

حيث قاؿ في أسرار العربية":

إف ىذا فاسد؛ ألنو لك كاف األمر كما زعمتـ لكجب أف يختص الحذؼ بما يكثر
()1الٌالمات ،الزجاجي ،ص( ،)96باب الـ األمر ،تحقيؽ مازف مبارؾ ،ط1985 ،2
( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج435 ،2

()3ىػػذا البيػػت لزىيػػر بػػف أبػػي سػػممى المزنػػي كىػػك فػػي ديكانػػو ص()54تحقيػػؽ عمػػي حسػػف فػػاعكر فػػي
قصيد يمدح فييا ىرـ بف سناف ،كصدر البيت لو ركاية أخرل " كلنعـ حشك الدرع أنت "

( )4األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج435 ،2
( )5االنبارم ،أسرار العربية ،ص.166
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استعمالو دكف ما يقؿ استعمالو ػ نحك :احرنجـ ،اقعنس ،اسبطر ،كاعمكط ػ كما أشبو
ذلؾ مف األفعاؿ؛ ألف الحذؼ لكثرة االستعماؿ إنما يختص بما يكثر في االستعماؿ
فقالكا ":لـ يكف " :لـ يؾ؛ فحذفكا النكف لكثرة االستعماؿ ،ككذلؾ قالكا في "أم شيء":

ٍأي و
كرد في كتابو اإلنصاؼ كالمو حكؿ الشاىد الشعرم":
ش ،كقالكا " كيممو" :كيؿ أموٌ .
أف الياء التي في الشاىد " محمد لتفد نفسؾ كؿ نفس " محذكفة لضركرة الشعر كليست
محذكفة لمجزـ المقدر بالالـ المحذكفة فاألصؿ أف تككف بدكف الـ "تفدم نفسؾ".

()1

 3.2المسائل الخالفية في عمل الحروف

إف مسائؿ الحركؼ التي تناكلتيا في ىذا الفصؿ تبيف الخالفات التي كقعت
ٌ
بيف العمماء البصرييف كالككفييف في عمؿ الحركؼ ،فقد أجمع كال الفريقيف عمى أف
الحركؼ جميعيا مبنية ،كلكف مكضع الخالؼ بينيما حكؿ عمميا ،إذا جرت عمى
صكرة أخرل ليا ،كأف تأتي مخففة عف صكرتيا المشددة ،فتجرم في التركيب مغايرة
لسمككيا الذم اعتادتو المغة.

كقد عرؼ النحاة الحرؼ بأنو ال يعطي معنى بمفرده ،كلكف إذا ك ً
ض ىع مع االسـ
ٌ
ي
()2
أك الفعؿ صار لو معنى ،كأصبحت لو فائدة .كعرفو ابف ىشاـ " أنو ال يحسف فيو
شيء مف العالمات التسع؛ كيؿ كفي كلـ " كىذه العالمات أم عالمات االسـ أك الفعؿ
كرد الحديث عنيا في الفصكؿ السابقة .كعمى ىذا األمر فإف ابف ىشاـ قد قسـ
الحركؼ إلى حركؼ مختصة باألسماء كحركؼ مختصة باألفعاؿ كحركؼ مشتركة
بينيما .كقد أشار أيضا إلى أف مف حؽ الحرؼ الخاص أف يعمؿ فيما اختص بو،
كمف حؽ الحرؼ المختص بالفعؿ أف يعمؿ الجزـ؛ ألف الجزـ ىك الذم يخص األفعاؿ،
كمف حؽ الحرؼ المشترؾ أال يعمؿ شيئا كىذ ىك األصؿ فما جاء عميو ال تطمب لو
عمة.

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج442 ،2

()2ابف ىشاـ ،أكضح المسالؾ ،ج ،1ص26 ،25
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كقد ًزٍي ىد عمى ىذه التقسيمة لمحركؼ أف ىنالؾ حركفا تختص بالفعؿ كقد أىمؿ
عمميا مثؿ :قد كالسيف كسكؼ ،كقد كقع خالؼ بيف النحكييف البصرييف كالككفييف
حكؿ السيف أىي مقتطعة مف سكؼ أك أصؿ برأسو؟ كلكنني لـ أكرد ىذه المسألة؛
شاىد شعرم فييا .كما أف ىنالؾ حرفا مختصا باالسـ ،كلكنو ال يعمؿ
ألنو ال يكجد
ه
كأؿ التعريؼ عند عامة العرب ،كأـ في لغة ًح ٍمىير.
كتناكلت في ىذه المسائؿ حركفا كقع فييا االختالؼ منيا ما يخص األسماء
كمنيا ما يخص األفعاؿ ،كلكف الخالؼ بيف النحاة قد يككف العتبار الحرؼ ساكف أك
متحرؾ كما في ىمزة "بيف بيف" ،أك يككف لزيادة حرؼ ،أك أنو أصؿ كما في مسألة
الٌالـ في "لعؿ" ،أكقد يككف لكركد حرؼ بمعنى حرؼ آخركما كردت "إال" بمعنى الكاك،

ؼ عمى بنية الكممة أىي فعؿ أـ حرؼ؟ كما في مسألة " حاشى"  .كىنالؾ
أك قد يي ٍختىمى ي
بعض المسائؿ التي سيككف فييا نكع مف التكضيح لمكقؼ كؿ مف الفريقيف كمكقؼ
األنبارم كذلؾ.
 6.3.2ىمزة بين بين متحركة أو ساكنة ؟
أف ىمزة بيف بيف ساكنة ،كاحتجكا بقكليـ " الدليؿ عمى أنيا
يرل الككفيكف ٌ
ساكنة أف ىمزة بيف بيف ال يجكز أف تقع مبتدأة ،كلك كانت متحركة لجاز كقكعيا
()1

مبتدأه ،فمما امتنع االبتداء بيا دؿ عمى أنيا ساكنة؛ ألف الساكف ال ييبتدأ بو.
أما البصريكف فكاف رأييـ أف ىمزة بيف بيف متحركة ،كحجتيـ في ذلؾ السماع
كٌ
مف أشعار العرب ،فقد كركدت مخففة بيف بيف في الشعر ،كبعدىا ساكف في المكضع

الذم لك اجتمع فيو ساكناف النكسر البيت في قكؿ األعشى:
ب الزىم ً
اف ىكىد ٍىهر يم ٍف ًس هد ىخبً يؿ
ىضر بً ًو
أىأى ٍف ىأر ٍ
ىت ىر يجالن أ ٍ
ىرٍي ي
ىع ىشى أ ى

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،2ص.598

()2

()2ىذا البيت لألعشى كىك في ديكانو ص ،55شرح كتعميؽ د .محمػد حسػيف ،الناشػر مكتبػة اآلداب
بالجماميز.
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فالشاىد قكلو" أأف" حيث التقى ىمزتاف أكالىما ىمزة استفياـ كالثانية ىمزة أف
المصدرية الساكنة ،كيجكز أف تحقؽ اليمزتيف فتأتي بيما عمى أصميما فتقكؿ "أأف"
كلؾ أف تخفؼ اليمزة الثانية ،كقد ذىب البصريكف إلى أنؾ إذا خففت الثانية جئت بيا
متحركة كجعمتيا حرفا بيف اليمزة كحرؼ العمة؛ كذكر الككفيكف أف ىمزة بيف بيف ساكنة
كيرد عمييـ مثؿ ىذا البيت ككجو الرد أف النكف بعد اليمزة الثانية ساكنة؛ فمك كانت
اليمزة الثانية ساكنة اللتقى ساكناف عمى غير الحد الجائز كذلؾ مما ال يجكز.

()1

ككرد

كالـ سيبكيو في الكتاب حكؿ ىمزة "بيف بيف"( ":)2كمف العرب ناس يدخمكف بيف ألؼ
االستفياـ كبيف اليمزة ألفان إذا التقتا كذلؾ أنيـ كرىكا التقاء ىمزتيف ففصمكا ،كما قالكا

أخشيناف ففصمكا بألؼ كراىية التقاء ىذه الحركؼ المضاعفة ".

إ ٌف الشاىد فيو حذؼ الجار قبؿ "أف" أم أألف ،كانما جعمت بيف بيف كراىية
الجتماع اليمزتيف؛ ألنيـ يستثقمكف ذلؾ ،ك لـ يأت اجتماع اليمزتيف في شيء مف
كالميـ إال في بيت كاحد أنشده قطرب:
()3
ً
ً
ؾ ىال تى ٍد ًرم متىى المك ي ً
الم ٍك ًت ىعا ًج يؿ
يء
فى ٌإن ى
ت ىجائ ه
ىكلىكف أى ٍق ى
صى يم ٌدة ى
ى
ىٍ
كمحؿ االستشياد فييذا البيت قكلو " جائيء" فالكممة تركل بيمزتيف ،كتركل
بيمزة فياء متحركة بحركة اإلعراب كىي الضمة ،كأف األصؿ في ىذه الكممة
"جايىء"بياء ثـ ىمزة؛ ألنو اسـ الفاعؿ مف جاء يجيء مثؿ باع يبيع فانقمبت ياؤه ىمزة
لكقكعيا عيف اسـ فاعؿ ،أك عمت فيو أك لككنيا بعد ألؼ زائدة فصار "جائيء"
بيمزتيف كالقياس في مثؿ ذلؾ أف تقمب اليمزة المتطرفة ياء لككنيا ثانية ىمزتيف في
مكقع الالـ مف الكممة فيقاؿ "جائي".

()4

كجاء في شرح األشمكني")5( :أف الشاىد فيو

قكلو" جائي" حيث رفعو بضمة مقدرة عمى الياء ،كقياسو حذفيا"
( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج ،2ص.598
( )2سيبكيو ،الكتاب ،ج.154 ،3

()3ىذا البيت مف شكاىد األشمكني رقػـ ( 38ج )74 ،1ككرد " كلكػف أقصػى مػدة العمػر عاجػؿ" كلػـ
ينسبو لقائؿ كقاؿ ":كلـ أجدلو سابقا أك الحقا"

( )4األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ج ،2ص.598
()5األشمكني ،شرح األشمكني ،ج74 ،1
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كأما عف رأم األنبارم فقد دعـ حجة البصرييف كرد عمى الككفييف في قكليـ":
أنو ال يجكز أف تقع مبتدأةن " حيث قاؿ ":إنما لـ يجز أف تقـ مبتدأة ألنيا إذا جعمت بيف
ت حركتيا كقربت مف الساكف ،كاالبتداء إنما يككف بما تمكنت فيو حركتو،
بيف ٍ
أختيمً ىس ٍ
كاذا جعمت بيف بيف فقد زاؿ ذلؾ التمكف كقربت مف الساكف ،ككما ال يجكز االبتداء
بالساكف ككذلؾ ال يجكز االبتداء بما قرب منو.
إننا نالحظ أف الككفييف لـ يدلمكا عمى كالميـ بشكاىد شعرية ،كانما كاف الشاىد
بصريا كقد دلمكا مف خاللو عمى فتح ىمزة بيف بيف .كأعتقد أف رأم البصرييف أصكب،
كذلؾ ألنيـ احتجكا بالعمة السماعية مف كالـ العرب كأشعارىـ في ىمزة بيف بيف
كتحركيا كما قد عممنا بتحقيؽ ىذه اليمزة أك بتخفيفيا كجعميا بيف بيف كىي لغة بني
تميـ كما كرد الحديث عنيا في كالـ سيبكيو ؛كلذلؾ فإف الركاية الشفكية مقدمة عند
النحكييف عف غيرىا مف سائر األدلة.
" 2.3.2زيادة الم االبتداء في خبر لكن"
يرل الككفيكف أنو يجكز دخكؿ الالـ في خبر" لكف" كما يجكز في خبر "إف "
لقائـ "لكف البصرييف يركف ٌأنو ال يجكز دخكؿ الالـ في
قاـ ز ه
يد ٌ
لكف عمر ه
نحك " ما ى
خبر "لكف" )1(.كقد احتج الككفيكف بالسماع مف ذلؾ قكؿ الشاعر:
ً ()2
يد
ىكىل ًكننًي ًم ٍف يحبيا لى ىكم ي
فالشاىد قكلو " لكنني لكميد " حيث قرف خبر "لكف" بالٌالـ التي تدخؿ في بعض
المكاضع لتككد الكالـ .كذكر ابف عقيؿ في شرحو عمى األلفية(":)3أف الشاىد فيو

"لعميد"حيث دخمت الالـ عمى خبر لكف" .كيعتبر البصريكف أف ىذا البيت ال يصح
عرؼ قائمو ،ككذلؾ أف ىذه الالـ زائدة في خبر لكف ،كأصؿ
االستشياد بو؛ ألنو ال يي ي
الكالـ " كلكف إنني مف حبيا لعميد " فزادت في خبر"أف" فحذفت إف تخفيفا ،كقد تككف

( )1األنبارم ،االنصاؼ ،ج ،1ص 169ػ

()2ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة (ج)362 ،15كلـ ينسبو لقائؿ
()3ابف عقيؿ ،شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ،ج.364 ،1
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لمضركرة الشعرية . )1( .كأما عف احتجاج البصرييف في ىذه المسألة فإنيـ اعتبركا أف
و
تككيد أك الـ و
قسـ عمى اختالؼ المذىبيف ،كعمى كال
إما الـ
الالـ التي في "لكف " ٌ
المذىبيف فال يستقيـ دخكؿ الالـ في خبر لكف؛ ألنيا إف كانت الـ التأكيد فالـ التأكيد
إنما تأتي مع إف التفاقيما في المعنى؛ ألف كؿ كاحدة منيا لمتأكيد كأما لكف فمخالفة ليا
في المعنى ،كاف كانت الـ القسـ فإنما حسنت مع إف ألف إف تقع في جكاب القسـ،
ككما أف الالـ تقع في جكاب القسـ ،كأما لكف فمخالفة ليا في ذلؾ؛ ألنيا ال تقع في
جكاب القسـ؛ فيجب ٌأال تدخؿ الالـ في خبرىا.

()2

كجو الشاىد الشعرم في قكؿ الشاعر" :
كقد ٌأيد األنبارم حجة البصرييف ،ك ٌ
كلكنني مف حبيا لكميد " فاعتبره شاذا ،فال ييؤخذ بو لقمتو كشذكذه فال يعرؼ لو نظير
في كالـ العرب كأشعارىـ كلك كاف قياسيا مطردا لكاف ينبغي أف يكثر في أشعارىـ

ككالميـ.
 3.3.2الم "لعل" اأولى زائدة أو أصمية
عدىا البصريكف زائدة
أف الالـ األكلى في لعؿ أصمية ،في حيف ٌ
يرل الككفيكف ٌ
كليست أصمية ،كقد احتج الككفيكف لرأييـ بأف "لعؿ" حرؼ ،كمككنات الحركؼ كميا
أصمية؛ ألف حركؼ الزيادة المجمكعة في كممة "اليكـ ننساه "أك "سألتمكنييا" إنما
فأما الحركؼ فال يدخميا شيء مف ىذه الحركؼ عمى سبيؿ
تختص باألسماء كاألفعاؿٌ ،
الزيادة،بؿ يحكـ عمى حركفيا كميا بأنيا أصمية؛ كدلٌيـ عمى ذلؾ أنيا تزاد شاذة في

و
و
بعض األسماء مثؿ " ز و
كفحجؿ" فينبغي أالٌ يحكـ عمى زيادتيا في
كعبدؿ،
يدؿ،
الحركؼ كالالـ في لعؿ.

()3

أما حجة البصرييف فكانت بالسماع عف العرب ،كاستندكا

إلى كجكدىا عارية عف الالـ في قكؿ الشاعر:

( )1األنبارم ،االنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج ،1ص 169ػ
( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،1ص 171ػ
( )3األنبارم ،االنصاؼ ،ج ،1ص177ػ
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ٌف
تىٍرىك ىع ىي ٍك ىمان
يف الفى ًق ىير؛ ىعم ى
ؾ أٍ
ىكىالتي ًي ى
ؼ
فالشاىد قكلو "عمؾ أف تركع" كأصميا" لعؿ " فحذ ي

زيادتيا.

()2

()1

ىكالد ٍى ير قى ٍد ىرفى ىع ٍو
الالـ األكلى مف لعؿ دؿ عمى

كشاىد آخر استشيد بو نحاة البصرة ،كىك قكؿ الشاعر:
()3

ؾ أ ٍىك ىع ىسػػا ىكا
ىياأىىبتىا ىعم ى
فمحؿ االستشياد قكلو " عمؾ " حيث أسقطت الالـ األكلى في لعؿ كد ٌؿ ذلؾ عمى

زيدتيا .ككرد الكالـ عف البيت في الكتاب لسيبكيو مف ناحية أخرل" فعساكا اتصؿ بيا
ضمير النصب "الكاؼ" تشبييا ليا بمعؿ".

()4

كقد ٌأيد األنبارم حجة الككفييف ،إذ نجده يرد عمى كالـ البصرييف كحججيـ
السماعية في الشكاىد الشعرية فيرل ٌأنيا يحذفت في "لعؿ" لكثرتيا في استعماليـ؛ كليذا

تمعب العرب بيذه الكممة ،فقالكا ":لع ٌؿ ،كلى ىع ٍم ىف ،كلى ىعف ػ بالعيف غير معجمة" كقاؿ
()5
ً
ؽ
ؽ
لى ىعف ىى ىذا ىم ىعوي يم ىعم ي
المىنط ي
الشاعر :ىحتى ىيقيك ىؿ ى
الجاى يؿ ي
لع ٌف" حيث إ ٌف ىذه لغة مف لغات العرب في "لعؿ" إذ أبدلكا
فالشاىد قكلو " ى
الميا المشددة نكنا ،لكثرة ما تمعبكا بيذه الكممة )6( .كقد كردت بالغيف المعجمة فقاؿ
ً ً ()7
ىنرل العرص ً
الشاعر :أال ياص ً
ات أ ٍىك أىثىىر الخىياـ
احىبي ًقفىا لى ىغنا
ىى ى
ى ى
ى
فمحؿ االستشياد قكلو " لغنا " حيث أنيا مف لغات العرب في " لعؿ" ككردت
الكممة في لساف العرب بالغيف المعجمة.

()8

كفي نقائض جرير كالفرزدؽ ،كردت بالعيف

()1ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانةج ،455 ،11كنسبو لألضبط بف قريع
( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج179 ،1

( )3ىذا البيت مف شكاىد سيبكيو ،الكتاب( ،ج )375 ،2كنسبو إلى لرؤبة العجاج.
( )4سيبكيو ،الكتاب ،ج.375 ،2

()5ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة (ج )422 ،15كلـ ينسبو لقائؿ.
( )6األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج.181 ،1

()7ىذا البيت لمفرزدؽ كىك في ديكانو ( ،)597تقديـ كشرح األستاذ عمي فاعكر ،دار الكتب العممية،
العممية ،بيركت ػ لبناف ،ط" ،1

( )8األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج179 ،1
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()1
أف لعنا
بالعيف الميممة في الركاية في صدر البيت " :ألستـ عائجيف بنا لعنا " كذكر ٌ
فييا لغات منيا" لعمنا ،كلعني ،كعمٌي" .كبالنسبة لمشاىد الشعرم فإف كال الكجييف

صحيح كيعتبر لغة كردت عف العرب.

كأما عف رأيي في ىذه المسألة فإني أرجح رأم الككفييف عمى البصرييف في ىذه
المسألة ،كذلؾ ألف الحركؼ ال نجد فييا زياده ،كانما تككف الزيادة في األسماء كاألفعاؿ
حيث نستدؿ عمى الزيادة في األفعاؿ كاألسماء؛ ألننا نجد حركفا قمبت عف حركؼ
أخرل ،كال نجد ذلؾ في الحركؼ ،ثـ أف رأم األنبارم جاء مؤيدان لرأم الككفييف كذلؾ
لتعدد المغات فييا ،كأف ىذه الالـ لما كثر استعماليا حذفت مف لعؿ.

 4.3.2إتيان "إال" بمعنى الواو.
أف "إال" ال
يرل الككفيكف أف "إال" تأتي بمعنى الكاك ،لكف البصرييف يركف ٌ
تككف بمعنى الكاك .كحجة الككفييف في ذلؾ ٌأنيا يأتي كثي ار في كالـ العرب ،حيث إ ٌف
الحرؼ يككف بمعنى حرؼ آخر( .)2كقد كرد أدلة سماعية مف كالـ العرب كأشعارىـ
()3
ؾ ٌإال الفى ٍرقى ىد ً
اف
في قكؿ الشاعر :ىك يك ُّؿ و
لً ىع ٍم ير أىبًي ى
أخ يمفى ًارقيوي أ ي
ىخكهي
أخ سيفارؽ
فالشاىد ىنا قكلو" إال الفرقداف" فالحرؼ "إال" بمعنى الكاك أم كأنو قاؿ كؿ و
()4

كأما سيبكيو فقد رأل أف" إال" بمعنى غير كىي

أخاه كالفرقداف كذلؾ سيفترقاف.
صفة "لكؿ" أم كأنو قاؿُّ ":
ً
الفرقديف مفارقو أخكه" .)5(.
غير
ككؿ و
أخ ي

()1أب ػػك عبي ػػدة البص ػػرم (ت ،)259نق ػػائض جري ػػر كالف ػػرزدؽ (ج ، ،)316 ،2كض ػػع حكاش ػػيو خمي ػػؿ
عم ػػراف منص ػػكر ،دار الكت ػػب العممي ػػة ،بي ػػركت  -لبن ػػاف ،الطبع ػػة األكل ػػى1998 ،ـ ،ككرد ص ػػدر

البيت "ألستـ عائجيف بنا لعنا"

( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج.216 ،1

()3ىذا البيت مف شكاىد الخزانة (ج )421 ،3كنسبو إلى حضرمي بف عامر ،ككرد أيضا في البياف

البياف كالتبييف لمجاحظ تحقيؽ عبد السالـ ىاركف(ج ،)228 ،1الناشر مكتبة الخانجي ػ القاىرة،

الطبعة السابعة1418 ،ىػ ػ 1998ـ .كنسبو لعمرك بف معد يكرب

( )4األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج217 ،1
()5الكتاب ،سيبكيو ،ج334 ،2
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أما حجة البصرييف فقد قالكا "إنما قمنا أف " ٌإال " ال تككف بمعنى الكاك ألف "إال"
كٌ
تككف لالستثناء ،كاالستثناء يقتضي إخراج الثاني مف حكـ األكؿ ،كالكاك لمجمع ،كالجمع
يقتضي إدخاؿ الثاني في حكـ األكؿ؛ فال يككف أحدىما بمعنى اآلخر.)1( .

كقد ٌأيد األنبارم حجة البصرييف ،كرد عمى الشكاىد الشعرية المحتج بيا في
قكليـ "لعمر أبيؾ إال الفرقداف " فأراد القكؿ ":لكف الفرقداف فأنيما ال يفترقاف" ،عمى
زعميـ في بقاء ىذه األشياء المتأخرة إلى كقت الفناء .كيحتمؿ أف تككف إال في معنى
غير كلذلؾ ارتفع ما بعدىا ،كالمعنى كؿ أخ غير الفرقديف يفارقو أخكه .كأعتقد أف
"إال" ال تأتي بمعنى الكاك ،بؿ ىي بمعنى
البصرييف أصكب رأيا في ىذه المسألة؛ ألف ٌ

"غير "كما اعتبرىا سيبكيو كجماعة البصرييف ،لكنو بصفة عامة قد يأتي حرؼ بمعنى

حرؼ آخر ،كىذا مكجكد في لغة العرب ،فقد كرد في المثؿ العربي "الذكد إلى الذكد
إبؿ" أم مع الذكد.
 5.3.2حاشى في االستثناء ،فعل أو حرف أو ذات وجيين

و
ماض ،كذىب بعضيـ إلى أنو
أف "حاشى" في االستثناء فعؿ
يرل الككفيكف ٌ
فعؿ استعمؿ استعماؿ األدكات ،كلكف البصرييف يركف أف "حاشى" حرؼ جر .كقد
()2

احتج الككفيكف عمى أنو فعؿ
ك ٌ

يككف فعالن كيككف حرفان.
ذىب أبك العباس إلى أنو
ي
يمتصرؼ بالسماع في قكؿ النابغة:
ً ()3
ً
كما أ ً ً
ىحد
يحاشي م ىف األ ٍق ىك ًاـ م ٍف أ ى
ىى ى
ىكنال أ ىىرل فىاعالن في الناس يي ٍشبًييوي
صرؼ الفعؿ فجاء المضارع "كال أحاشي" ىنا
فالشاىد قكلو "كال أحاشي" حيث ت ٌ
بمعنى ال استثني .كىذا دليؿ استدؿ بو الككفيكف عمى فعمية حاشى فالتصرؼ مف
كلما تصرؼ حاشى فجاء منو المضارع دؿ عمى فعميتيا.
خصائص األفعاؿ ٌ

()4

ككرد

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج218 ،1

( )2األنبارم االنصاؼ ،ج ،1ص.226
()3ىذا البيت لمنابغة الذبياني كىكمف أبيات معمقتو المشيكرة "يا دار مية بالعمياء فالسند" كىك في
ديكانو ص( ،)25تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،ط2

( )4األنبارم االنصاؼ ،ج ،1ىامش اإلنصاؼ.226 ،
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الحديث عف ىذا الشاىد في "مغني المبيب" حيث اعتبره ابف ىشاـ حرفا أك فعال جامدا
()1

بمعنى الحرؼ ،كقاؿ ":تكىـ المبرد أف ىذا مضارع حاشا التي يستثنى بيا"

كأما حجة البصرييف بحرفية" حاشى" أنو ال يجكز دخكؿ "ما" عميو؛ فال يقاؿ "ما
حاشى زيدان " كما يقاؿ "ما خال زيدان ،كما عدل عم انر " كلك كاف فعالن كما زعـ الككفيكف
لجاز أف يقاؿ "ما حاشى زيدان" فمما لـ يجز ذلؾ ،دؿ عمى فساد مذىبيـ ،كيدؿ عمى

حرفية "حاشى" أف االسـ يأتي بعدىا مجرك انر ،كاستشيدكا بقكؿ الشاعر:
()2
الم ٍم ىح ًاة ىكالشتـ
اف؛ إًف بً ًو
ى
ىحا ىشى أىبي ثىٍكىب ى
ضنا ىعمىى ى
فمحؿ االستشياد قكلو" حاشى أبي ثكباف" فحاشى ىنا حرؼ جر ك ما بعده
مجركر ،كقد ركم البيت بركاية أخرل عند ابف ىشاـ في المغني "حاشى أبا ثكباف"
بالنصب لكممة "أبا" عمى لغة مف يمزـ االسماء الستة األلؼ في األحكاؿ كميا.

()3

ك ٌأيد األنبارم حجة البصرييف حيث رد عمى الشاىد الشعرم " كما أحاشى مف
االقكاـ مف أحد " فقاؿ " :قكلو "أحاشي" مأخكذ مف لفظ حاشى ،كليس متصرفا منو،
كما يقاؿ :بسمؿ ،كىمٌؿ ،كحمدؿ ،كسبحؿ .كدعدع إذ قاؿ لغنمو " داع داع " كىك

تصكيت بيا.

كقد رد األنبارم عمى مزاعـ الككفييف بأف "الحرؼ ال يدخمو حذؼ .كأف حاشى

قد حذفت منيا األلؼ لكثرة االستعماؿ " رد بقكلو (":)4إف الحرؼ يدخمو الحذؼ
رب" كخففكىا فقاؿ الشاعر:
فالعرب قد حذفكا الباء الثانية في " ٌ
ً ()5
ً
ضؿ
ض وؿ لى ًج وب لىفى ٍف ي
أ يىزىى ٍي ير ٍ
ت بًيى ٍي ى
ب ىى ٍي ى
ير ى
إف ىيش ًب القى ىذا يؿ فىإنوي
رب ىيضؿ" حيث جاء برب مخففة بباء كاحدة كىذا فيو
فالشاىد قكلو " ى
استدالؿ عمى أف الحركؼ يمحقيا الحذؼ كلكف حاشى الحرؼ لـ يدخمو حذؼ كانما

( )1ابف ىشاـ ،مغني المبيب ، ،ج.145 ،1

( )2ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة(ج)182 ،4كنسبو لمجميح األسدم.
( )3ابف ىشاـ ،مغني المبيب ،ج141 ،1
( )4األنبارم االنصاؼ ،ج.231 ،1

()5ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة ج .535 ،9كنسبو ألبي كبير اليذلي
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دخمتو زيادة فاألصؿ في حاشى "حاش" ثـ زيدت عمييا األلؼ كالعرب تقكؿ " حاشى
()1

ؾ".
حاش لؾ ،ك ال " حا ىش ى
لؾ ،كحاشاؾ " كال تقكؿ " ى
كقد تحدث المبرد في كتابو المقتضب حكؿ حاشى كاعتبرىا تأتي فعال كتأتي
حرفا فقاؿ " :كما كاف حرفا سكل " إال "فحاشا كخال ،كما كاف فعال فحاشا كخال كاف
اتفقا لفظ الحركؼ" كقد تحدث عف الشاىد السابؽ " كما أحاشي مف األقكاـ مف أحد "
كاعتبر أف حاشى صيرت فعال كىي بمعنى " كال استثني أحد" كالدليؿ عمى فعميتيا
دخكليا عمى الالـ في قكلؾ " حاشى هلل" فالحرؼ ال يدخؿ عمى حرؼ" (.)2
"
 6.3.2الميم في "الميم"

الميـ " ليست عكضا مف "يا" التي ىي
يرل الككفيكف ٌ
أف الميـ المشددة في " ٌ
أما البصريكف فيركف أنيا عكض مف "يا" التي لمتنبيو في النداء
لمتنبيو في النداء .ك ٌ

كالياء مبنية عمى الضـ.

()3

كاحتج الككفيكف بالسماع مف ذلؾ قكؿ الشاعر:

يما
إًٌني إً ىذا ىما ىح ىد ه
ث أىلى ٌم ػػا أىقيك يؿ :ىيا المييػ ٌػـ ،ىيا المٌ ٌ
فالشاىد قكلو " يا الميـ " حيث جمع الشاعر بيف حرؼ النداء كالميـ المشددة
()4

في نداء لفظ الجاللة كقد كرد أكجو حكؿ ىذا النداء منيا :أما أف تدخؿ حرؼ النداء
عمى لفظ الجاللة " اهلل " كتقطع اليمزة فتقكؿ ":يا أهلل " ،كالكجو الثاني :أف تقكؿ ":يا
اهلل" تيدخؿ حرؼ النداء عمى االسـ العظيـ كتجعؿ ىمزتيا ىمزة كصؿ ،كالكجو الثالث:
()5
أف تقكؿ ":الميـ " بحذؼ حرؼ النداء كالتعكيض بميـ مشددة كىك رأم البصرييف.

( )1األنبارم االنصاؼ ،ج ،1ىامش اإلنصاؼ.231 ،

()2المبرد ،أبك العباس ،المقتضب( ،ج )395 ،4تحقيؽ محمد عبدالخالؽ يعضيمة ،الطبعة الثانية
 1399ىػ 1979 -ـ

( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج.279 ،1

()4البيتاف مف شكاىد البغدادم في الخزانة(ج )295 ،2كقد نسبيما إلى أمية بف الصمت.
( )5األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج283-279 ،1
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ككرد في شرح التصريح لمشيخ خالد  ":أنو جمع في ىذا الشاىد بيف العكض
كالمعكض ،كذلؾ ال يجكز إال في ضركرة الشعر"

()1

كجاء في أكضح المسالؾ البف ىشاـ ":أف ىذا الجمع ضركرة نادرة ال تأتي إال
في الشعر"( .)2كقد أتى الككفيكف بشاىد آخر يج ًم ىع فيو بيف يا النداء كالميـ المشددة كىك
()3
صم ً
ً
يت أ ٍىك ىسب ٍح ًت :ىيا المٌييـ ىمػػا
ىف تىقيكلًي يكم ىما
قكؿ الشاعر :ىك ىما ىع ٍميؾ أ ٍ
ى
أ ٍيريد ٍد ىعمى ٍيىنا ىش ٍي ىخىنا يم ىسم ىما
ً
يكتؼ
فالشاىد قكلو " :يا الميـ ما " حيث جمع بيف حرؼ النداء كالميـ المشددة ،كلـ

بذلؾ ،بؿ زاد ميما مفردة بعد الميـ المشددة ،فجمع بيف الميـ ك "يا" كلك كانت الميـ
عكضا مف " يا" لما جاز أف يجمع بينيما؛ ألف العكض كالمعكض ال يجتمعاف.

()4

الميـ " يا أهلل" كلكف
كاحتج البصريكف أنو قد حصؿ إجماع عمى أف األصؿ في ٌ
لما أدخمكا الميـ حذفكا الياء كيستفاد مف قكلؾ" الميـ " ما يستفاد مف قكلؾ "يا أهلل
"كالدليؿ عمى ذلؾ عمى أف الميـ عكض مف "يا"؛ ألف العكض ما قاـ مقاـ المعكض،
كىنا الميـ قد أفادت ما أفادت "يا" فدؿ عمى أنيا عكض منيا ،كليذا ال يجمعكف بينيما
إال في ضركرة الشعر.
ك ٌأيد األنبارم حجة البصرييف ،كذلؾ أنو أعتبر أف الميـ في "الميـ " ىي عكض
ككجو الشكاىد الشعرية في أف ىذا الشعر ال يعرؼ قائمو ،فال يككف فيو
عف الياء"ٌ ،
حجة ،كعمى أنو إف صح عف العرب فيمكف القكؿ" :إنما يج ًم ىع بينيما لضركرة الشعر،
كسيٌؿ الجمع بينيما لضركرة أف العكض في آخر االسـ كالمعكض في أكلو كالجمع بيف
العكض كالمعكض منو جائز في ضركرة الشعر ،حيث قاؿ الشاعر:
الع ًاكم أى ىشد ًر ىج ًاـ
يى ىما ىن ىفثىا ًفي ًفي ًم ٍف ىف ىم ىكٍي ًي ىما
ىعمىى النابً ًح ى

()5

()1خالد األزىرم ،شرح التصريح ،ج.235 ،2
()2ابف ىشاـ ،أكضح المسالؾ ،ج.35 ،4

()3ىذه األبيات مف شكاىد البغدادم في خزانتو(ج )296 ،2كلـ يعزىا ألحد
( )4األنبارم ،االنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ج.279 ،1

()5ىذا البيت لمفرزدؽ ييجك فيو إبميس كىك في ديكانو ( ،)541تحقيؽ عمي فاعكر
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فالشاىد قكلو" :فمكييما " حيث أنو مثنى الفـ مضافا إلى ضمير الغائبيف،
كاألصؿ أف يقاؿ "فكىييما" ،كلكنو أبقى الميـ التي ىي عكض عف الكاك المحذكفة في
المفرد ،فيك قد جمع بيف العكض كالمعكض ،أم بيف الميـ كالمعكض عنو كىك الكاك،
كالجمع بيف العكض كالمعكض عنو في لغة العرب ال يجكز إال لضركرة الشعر .

()1

كقاؿ سيبكيو ( ":)2كأما فـ فقد ذىب مف أصمو حرفاف ،ألف أصمو كاف "فٌ ٍكهه" فأبدلكا
الميـ مكاف الكاك ،ليشبو األسماء المفردة في كالميـ ،فيذه الميـ تثبت في الجر
كالنصب كاإلضافة كالتثنية؛ ألنيا عيف الكممة كالميـ في دـ" .كذكر أف الشاىد فيو
جمع بيف الميـ كالكاك في الكممة كىي بدؿ منيا.
" 7.3.2من " البتداء الغاية في الزمان "
ً
أما البصريكف
يرل الككفيكف ٌ
أف "م ٍف " يجكز استعماليا في الزماف كالمكافٌ ،
()3
فيركف أنو ال يجكز استعماليا في الزماف ،كاٌنما تستعمؿ البتداء الغاية في المكاف.

كاحتج الككفيكف بالسماع مف أشعار العرب ،مف ذلؾ قكؿ زىير بف أبي سممى:
()4
لًمف الديار بًقين ًة ً
أى ٍق ىكٍي ىف ًم ٍف ًح ىج وج ىك ًم ٍف ىد ٍى ًر
الح ٍج ًر
ىٍ ىي
فالشاىد قكلو " مف حجج كمف دىر" حيث جاز استعماؿ " مف " البتداء الغاية
الزمانية كأيضا البتداء الغاية المكانية ،كقد كاف رد البصرييف أف ركاية البيت كانت "
()5

كىنالؾ رأم لألخفش " كىك

أقكيف مف حجج كمذ دىر" فيي البتداء الغاية الزمانية.
تزد في النفي
كىك أف " ًم ٍف " ىنا زائدة فيجكز أف تزاد في اإليجاب كما يجكز أف ا
فالتقدير ىنا " أقكيف حججا كدى ار" ،كقد احتج باآلية القرآنية (يغفر لكـ مف ذنكبكـ)
[نكح]4:

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج.279 ،1
()2الكتاب ،سيبكيو ،ج365 ،3

( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج 356 ،1ػ

()4ىذا البيت لزىير بف أبي سممى كىك في ديكانو ص ( ،)54تحقيؽ عمي حسف فاعكر.
( )5األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج 356 ،1ػ
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أم :يغفر لكـ ذنكبكـ.

()1

ككرد في شرح الرضي حكؿ ىذا الشاىد أف ("":)2مف" عند

البصرية لالبتداء مف غير زماف سكاء كاف المجركر بيا مكانا نحك "سرت مف البصرة"
أك غيره نحك " ىذا الكتاب مف زيد إلى عمرك" ،كذكر أف الشاىد فيو أف الككفييف
جكزكا استعماؿ "مف" في الزماف ،كأراد القكؿ مف مر حجج،كمف مر دىكر ،فاجت أز
بالكاحد عف الجمع؛ ألنو اسـ جنس جمعي"
كأما عف حجة البصرييف فيـ يجمعكف عمى أف "مف " في المكاف نظير مذ في
الزماف؛ ألف مف كضعت لتدؿ عمى ابتداء الغاية في المكاف ،كما أف مذ كضعت لتدؿ
عمى ابتداء الغاية في الزماف ،حيث تقكؿ ":ما رأيتو مذ يكـ الجمعة" فيككف المعنى أف
ابتداء الكقت الذم انقطعت فيو الرؤية يكـ الجمعة ،كما تقكؿ "ما سرت مف بغداد "
فيككف المعنى ما ابتدأت بالسير مف ىذا المكاف ،فكما ال يجكز أف تقكؿ " ما سرت مذ
بغداد " فكذلؾ ال يجكز أف تقكؿ " ما رأيتو مف يكـ الجمعة " ،كجاء في معاني
الحركؼ لمزجاجي قكلو أف" ":مذ" اسـ داؿ عمى الزماف يرفع ما مضي ،كيخفض ما
أنت فيو .كلكف "منذ" حرؼ خافض لما بعده"

()3

.ككرد في "ىمع اليكامع" لمسيكطي :

"أف أكثر العرب ترجح رفع "مذ" لمماضي عمى جره ،كاعتبر الشاىد مف القميؿ خفضو..
قدكـ زيد" كىك
كقاؿٌ " :
إف المصدر بعدىا يجكز جره أك رفعو ،كقكلؾ ":ما رأيتو مذ ي
عمى حذؼ زماف،أم " :ما رأيتو مذ زمف قدكـ زيد" ( ،)4كذكر ابف ىشاـ في أكضح
()5

المسالؾ ":أف الشاىد فيو خفض" حجج كدىرا" بػ"مذ" فيي ىنا البتداء الغاية الزمانية"
()5

الزمانية"

كأٌيد األنبارم رأم البصرييف في ىذه المسألة فقد رد عمى الشاىد الشعرم
بالخطأ في ركاية البيت ،فركايتو الصحيحة " أقكيف مذ حجج كمذ دىر " كحتى لك
كانت الركاية عمى ما ذكر الككفيكف فإف التقدير فيو " مف ىمر حجج كمف ىمر دىر" كما
( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج.315 ،1

()2الرضي ،شرح الرضي عمى الكافية ،ج1138 ،2
( )3الزجاجي ،حركؼ المعاني ،ص ،14تحقيؽ عمي تكفيؽ الحمد ،دار األمؿ ،أربد ،ط. 2
()4السيكطي ،ىمع اليكامع ،ج.226 ،3

()5ابف ىشاـ ،أكضح المسالؾ ،ج44 ،3
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تقكؿ " مرت عمية السنكف " فحذؼ المضاؼ كأقاـ المضاؼ إلية ،كاستشيد بقكؿ
الشاعر:

و ً ً
ط ىارًة ىع ًاق يؿ
ت ىحتٌى ال تى ًزٍي ىد ىم ىخافىتًي
الم ى
لىقى ٍد ًخ ٍف ي
ىعمى ىك ٍعؿ في ذم ى
فمحؿ االستشياد قكلو" )2( :ال تزيد مخافتي عمى كعؿ" فإف الكالـ فيو عمى تقدير
()1

مضاؼ :أم ":ال تزيد مخافتي عمى مخافة كعؿ" ،فحذؼ المضاؼ كأقاـ المضاؼ أليو
مقامو.
" 8.3.2واو رب ىل ىي التي تعمل الجر؟"

أف كاك " يرب" تعمؿ في النكرة الخفض بنفسيا ،كاليو ذىب أبك
يرل الككفيكف ٌ
العباس المبرد مف البصرييف .كلكف البصرييف يركف ٌأنيا ال تعمؿ ،كانما العمؿ يلرب

مقدرة .كقد أحتج الككفيكف بأف الكاك ىي العاممة؛ ألنيا نابت عف يرب ،فمما نابت عف
رب عممت عمميا ،كصارت ككاك القسـ؛ فإنيا لما نابت عف الباء عممت الخفض
()3

كاحتج

كالباء ،فكذلؾ الكاك ىنا لما نابت عف رب عممت الخفض كما تعمؿ رب.
الككفيكف بما يس ًم ىع عف العرب مف ذلؾ قكؿ الشاعر :
()4
إً ٌال اليع ًافير ك ً
الع ٍي يس
ىكىب ٍم ىد وة لى ٍي ىس بًيىا أىنً ٍي يس
ىى ي ى
فالشاىد قكلو " كبمدة" حيث إف التقدير فييا " كرب ً
ب
بمدة" كلكف لما حذفت ير ٌ
نابت عنيا الكاك فعممت عمميا كىك الخفض ،كالكاك ىنا ليست عاطفة؛ ألنيا أكؿ بيت
في األرجكزة  .ككرد االستشياد بالبيت في مكضع آخر في أكضح المسالؾ كىك ":أف
()5

كممة " اليعافير" جاءت مرفكعة عمى أف ظاىره النصب ألنو استثناء منقطع".

()1ىػذا البيػت لمنابغػػة كىػك فػي ديكانػػو ص( ،)144تحقيػؽ محمػد أبػػك الفضػؿ إبػراىيـ ،دار المعػػارؼ،
القاىرة ،ط.2

( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج358 ،1
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،1ص 311ػ

()4ىػػذا البيػػت مػػف الرجػػز المشػػطكر كىػػك مػػف ش ػكاىد البغػػدادم فػػي الخ ازنػػة (ج)124 ،4كنسػػبو إلػػى
ًجراف العكد.

()5ابف ىشاـ ،أكضح المسالؾ ،ج235 ،2
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كأما عف احتجاج البصرييف كرأييـ فيـ يعتبركف أف الكاك ليست عاممة ،كأف
العمؿ لرب مقدرة كذلؾ ألف الكاك حرؼ عطؼ كحرؼ العطؼ ال يعمؿ شيئا؛ ألف
الحرؼ إنما يعمؿ إذا كاف مختصا ،كحرؼ العطؼ غير مختص؛ فكجب أف ال يككف
ب مقدرة .كالذم يدؿ عمى أنيا كاك
عامال ،كاذا لـ يكف عامال كجب أف يككف العامؿ ير ى
()1
العطؼ كأف رب مضمرة بعدىا أنو يجكز ظيكرىا معيا نحك " كرب بمدة"
لما نابت
ك ٌأيد األنبارم حجة البصرييف ،كرد عمى كالـ الككفييف بقكليـ " إنيا ٌ
عف رب عممت عمميا ككاك القسـ ،فكصؼ ىذا الكالـ بأنو فاسد؛ ألنو قد جاء عف
العرب الجر بإضمار " يرب" مف غير عكض منيا ،كاستشيد بقكؿ الشاعر:
ً ()2
ًك ٍد ي ً
الحىياةى ًم ٍف ىجمىم ٍو
ت ًفي طىمىمً ٍو
ىر ٍسًـ ىد وار ىكقى ٍف ي
ت أى ٍقضي ى
فالشاىد ىنا قكلو" رسـ دار" حيث أف الركاية فيو بجر رسـ ،فيي ىنا مجركرة
()3

لفظا بػ" رب" المحذكفة كالباقي عمميا ،كقاؿ ابف يعيش

" أراد رب رسـ دار ،ثـ

حذؼ ،لكثرة استعماليا " .كقد كصفيا بحرؼ يأتي لمتقميؿ كما أف" كـ" لمتكثير ككذلؾ
فإنيا أيضا تضمر بعد "بؿ" ،قاؿ الشاعر:

()4

ت
اء ىك ى
الح ىجفى ٍ
ظ ٍي ًر ى
ىب ٍؿ ىج ٍكًز تىٍييى ى
فالشاىد قكلو " بؿ ً
جكز تيياء" حيث أراد القكؿ "بؿ رب جكز "كلكنو حذؼ رب

بعد بؿ لكثرة استعماليا :كالحجفت :ظير الترس ،كشبو الصحراء بيا .كقد كرد في سر
صناعة اإلعراب قكؿ ابف جني في مكضع و
ثاف لمشاىد كىي كممة "الحجفت " حيث

قاؿ ":عمى أف مف العرب مف يجرم الكقؼ مجرل الكصؿ ،فيقكلكف "ىذا" طمحت"

ك"السالـ عميكـ كالرحمت"( .)5ككذلؾ أضمرت رب بعد الفاء في قكؿ الشاعر:
( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج312 ،1

()2ى ػػذا البي ػػت لجمي ػػؿ بثينػ ػة كى ػػك ف ػػي ديكان ػػو(ص)52ككرد "الغ ػػداة" ،دار بي ػػركت لمطباع ػػة كالنش ػػر،
1452ىػ

()3ابف يعيش ،شرح المفصؿ( ،ج)482 ،4
()4ىػػذا البيػػت كرد فػػي معجػػـ الش ػكاىد ،د.حنػػا حػػداد ص( )197كأكرد نسػػبو لسػػؤر الػػذئب نقػػال عػػف
لساف العرب البف منظكر مادة (جحؼ) ،ج.383 ،15

()5ابف جني ،سر صناعة اإلعراب ،ج 159 ،1تحقيؽ:د.حسف الينداكم
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ً ()1

ً ً
فى يح و
رك ًط ًم ىف الرىياط
ت بً ًيف ًع ٍي يف
كر قى ٍد لىيى ٍك ي
ىن ىكاع ىـ في ى
الم ٍ
فالشاىد قكلو " فحكر" حيث جر لفظ حكر بً يرب المحذكفة بعد الفاء ككركد رب

بعد ىذه الحركؼ يدؿ عمى أنيا ال تنكب عف رب كالىي عكض منيا فمك كانت عكضا
ما جاز ظيكرىا معيا؛ ألنو ال يجمع بيف العكض كالمعكض فكاك القسـ لما كانت
عكضا عف الباء لـ يجز الجمع بينيما فال يقاؿ" :كباهلل ألفعمف".

()2

كذكر األشمكني "أف الشاىد فيو جر لفظ (حكر) برب المحذكفة بعد الفاء ،كذلؾ
قميؿ بالنظر إلى الجر برب بعد الكاك ،كليس قميالن في نفسو ،كالكثير الجر برب

المحذكفة بعد الكاك".

()3

 9.3.2عمل حرف القسم محذوفا بغير عوض "

يرل الككفيكف أنو يجكز الخفض في القسـ بإضمار حرؼ الخفض مف غير

عكض .أما البصريكف فيركف أنو ال يجكز الخفض إال بعكض)4( .كاحتج الككفيكف
باستنادىـ إلى السماع مف أشعار العرب فقاؿ الشاعر:
()5
ت ىديانًي فٌتى ٍخ يزكنًي
ت ًفي ىح ىس وب
ىال ًه ٍاب يف ىع ٌم ى
ىعني ،ىكىال أ ٍىن ى
ض ٍم ى
ؾ ال أ ٍف ى
فالشاىد قكلو" اله ابف عمؾ" فالتقدير في ىذا " ً
هلل ابف عمؾ " فيك قد خفض
لفظ الجاللة " اهلل" بحرؼ الخفض المحذكؼ كىك الالـ مف غير عكض .كالعرب تقكؿ:

()1ىػػذا البيػػت لممتنخػػؿ اليػػذلي كىػػك فػػي دي ػكاف اليػػذلييف ،ج ،19 ،2دار القكميػػة لمطباعػػة كالنشػػر،
القاىرة ،طبعة 1965

( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج312 ،1
()3األشمكني ،شرح األشمكني ،ج /3ص. ،332
( )4األنبارم ،االنصاؼ ،ج325 ،1ػ

()5ىػػذا البيػػت لػػذم اإلصػػبع العػػدكاني ككرد نسػػبو المفضػػميات لممفضػػؿ الضػػبي ص( )165تحقي ػػؽ
أحمد شاكر كعبد السالـ ىاركف ،ط .6كىك مف قصيدة يعاتب فييا ابف عمو كمطمعيا:

لي ابف عـ عمى ماكاف يخمي ً
ؽ مختمفاف فأقميو كيقميني .
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هلل أنت ،كهلل درؾ ،كهلل ابف عمؾ بثالث المات :أكليا الـ الجر كثانييا الـ التعريؼ

كثالثيا فاء الكممة .،كقد كرد في المغني أف الالـ المحذكفة لالستعالء(.)1

كأما عف احتجاج البصرييف فيـ يشيركف أكالن إلى قضية اإلجماع فاألصؿ في

حركؼ الجر أنيا تعمؿ مع الحذؼ ،كانما تعمؿ مع الحذؼ في بعض المكاضع إذا
كاف ليا عكض ،كلـ يكجد ىاىنا عكض ،فبقيت عمى األصؿ ،أم أف البصرييف في
ىذا تمسككا باألصؿ ،كالتمسؾ باألصؿ تمسؾ باستصحاب الحاؿ ،كىك مف األدلة
المعتبرة.
كقد ذىب األنبارم إلى ما ذىب إليو البصريكف فرد عمى احتجاج الككفييف في
شكاىدىـ أنيا مف باب الشكاىد الشاذة التي ال يعتد بيا لقمتيا ،كذكر أف الحذؼ في
األبيات ىك مف باب التخفيؼ .كأما عف رأيي فإنني أرجح رأم البصرييف عمى أنو ال
يكجد شاىد بصرم في المسألة كلكف القياس عند البصرييف كاف دقيقا كما رأينا فيـ قد
تمسككا بقاعدة نحكية كىي "التمسؾ باألصؿ كعدـ الخركج عنو " ،كلكف الككفييف قد
أتكا بدليؿ سماعي عف العرب كىك الشعر فيمكف اعتبار األدلة التي قدميا الككفيكف مف
باب التكسع في المغة الخركج عف القاعدة.
" 61.3.2جواز مجيء واو العطف زائدة "
يرل الككفيكف أف كاك العطؼ تأتي ازئدة ،كقد ذىب مذىبيـ مجمكعة مف
العمماء البصرييف مف أمثاؿ :األخفش ،كالمبرد ،كأبك القاسـ بف برىاف ،كأما عف مكقؼ
البصرييف مف ىذه المسألة فإف يجمٌيـ قاؿ ":إٌنو ال يجكز أف تأتي كاك العطؼ زائدة"
كاحتج الككفيكف بالسماع مف أشعار العرب في قكؿ امرئ القيس:
ً ()3
ؼ ًذم ًقفى و
طف ًح ٍق و
اؼ ىعقى ٍن ىقؿ
الحي ىك ٍانتى ىحى
احةى ى
ٌج ٍزىنا ىس ى
ىفمىما أ ى
بًىنا ىب ٍ ي

()2

()1ابف ىشاـ ،مغني المبيب ،ج ،1ص168
( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،2ص 374ػ

()3ىذا البيت المرئ القيس الكندم كىك في ديكانو ( ،)15شرح األعمػـ الشػمنترم ،تحقيػؽ محمػد أبػك
الفضؿ إبراىيـ ،دار المعارؼ ،مصر ،الطبعة الخامسة.2559 ،
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فالشاىد قكلو" فمما أجزنا ساحة الحي كانتحى " حيث إ ٌف الككفييف يركف أف الكاك
لما"،
العاطفة التي قبؿ الفعؿ " انتحى" ىي زائدة ،ك ٌ
أف الفعؿ انتحى ىك جكاب شرط " ٌ

كأما البصريكف فيركف أنيا ليست زائدة ،كأنيا عطفت الفعؿ "انتحى "عمى الفعؿ " أجزنا"
كأف جكاب الشرط محذكؼ كتقديره" لما قطعنا ساحة الحي كفارقناىا أ ً
ىمٌنا مف ترصد
الكشاة )1( .كاستشيدكا بقكؿ الشاعر:
كن يك يـ
ىحتٌى إً ٌذا قى ًممى ٍ
ت يبطي ي
ظير ً
الم ىجف لىىنا
ىكىقمى ٍبتي ٍـ ى ٍ ى
فالشاىد فيو قكلو" كقمبتـ " حيث

()2

اء يك ٍـ ىشُّبكا
ٌكٌرٍأيتيـ أ ٌٍبىن ى
ً
الخ ُّ
ب
العا ًج يز ى
ئيـ ى
إف المٌ ى

إف الكاك زائدة كىي تأتي جكاب شرط "إذا"

كالتقدير :أنو لما قممت بطكنكـ قمبتـ ظير المجف لنا .كالمعنى أنو لما كثرت قبائمكـ
كشب أبناؤكـ قمبتـ ظير المجف ،كىك الترس كىي كناية عف الغدر.

()3

ككرد في شرح

المفصؿ ":كاعمـ أف البغدادييف قد أجازكا في الكاك أف تككف زائدة ،كاحتجكا بقكؿ
أما أصحابنا فال يركف زيادة ىذه الكاك،
الشاعر ،كذكر الشاىد .كيتابع كالمو بقكلو :ك ٌ
كيتأكلكف جكابا محذكفا تقديره" :حتى إذا امتألت بطكنكـ ككاف كذا ككذا..تحقؽ منكـ
()4

الغدر ،كاستحققتـ المكـ"

كأما عف احتجاج البصرييف فذكركا أف الكاك في األصؿ حرؼ كضع لمعنى؛
فال يجكز أف يحكـ بزيادتو ميما أمكف أف يجرل عمى أصمو ،كقد أ ً
يمكف ىاىنا ،كجميع
ي
()5
ما استشيدكا بو عمى الزيادة يمكف أف ييحمؿ فيو عمى أصمة.
كقد ٌأيد األنبارم رأم البصرييف كرد عمى الشكاىد الشعرية بقكلة ":إف الكاك في
البيت عاطفة كليست زائدة ،كالتقدير فيو :فمما أجزنا ساحة الحي كانتحى بنا بطف حقؼ

ذم قفاؼ عقنقؿ خمكنا كنعمنا " ،كأما الشاىد الثاني فالكاك فيو عاطفة كليست زائدة
كالتقدير فيو ":حتى إذا قممت بطكنكـ كرأيتـ أبناءكـ شبكا كقمبتـ ظير المجف لنا باف
( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،2ىامش اإلنصاؼ374 ،ػ

()2ىذاف البيتاف مف شكاىد الخزانة (ج )45 ،11كلـ يعزىما ألحد
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،2ىامش اإلنصاؼ.375 ،

()4ابف يعيش ،شرح المفصؿ ،ج.11 ،5كنسب البيتيف لألسكد بف يعفر .
( )5األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،2ىامش اإلنصاؼ.375 ،
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غدركـ كلؤمكـ " كانما حذؼ الجكاب في ىذه المكاضع لمعمـ بو؛ تكخيا لإليجاز
كاالختصار.

()1

نالحظ في ىذه المسألة أف الككفييف قد استندكا لألدلة السماعية مف أشعار
أما البصريكف فإنيـ تمسككا بأصؿ القاعدة كىي أف حرؼ العطؼ كضع
العرب ،ك ٌ
لمعنى فال يجكز أف يككف زائدا ،كلذلؾ فإنيـ عممكا الشكاىد النحكية التي أتى بيا
كح ًذؼ جكاب
الككفيكف مف األشعار بأف الكاك فييا عاطفة جاءت لمعنى كليست زائدة ،ي
الشرط كقيدر لإليجاز كاالختصار ،لذا فإنني أرجح رأم البصرييف؛ ألف حرؼ العطؼ

"الكاك" كضع لمجمع كالمشاركة ففي الشاىد األكؿ أنيـ أجازكا الحي ثـ انتحكا فمما
حصؿ ليـ ذلؾ "أمنكا" كىك جكاب الشرط المقدر.
 66.3.2حرف العطف "أو" بمعنى الواو ،وبمعنى "بل"

أف "أك" تككف بمعنى الكاك ،كبمعنى "بؿ"،
إ ٌف مذىب الككفييف في ىذه المسألة ٌ
()2
كقد احتجكا بما يس ًم ىع عف العرب مف ذلؾ قكؿ الشاعر :
()3
كصكرتًيا أىك أ ٍىن ى ً
س ًفي ىرٍكىن ً
ت ًم ٍث ىؿ قى ٍرًف ال ىش ٍم ً
ؽ ُّ
الع ٍي ًف أ ٍىممى يح
الض ىحى
ىب ىد ٍ
ت في ى
ى ي ى ى ٍ
فمكطف الشاىد قكلو " كصكرتيا أك أنت" حيث أف أك ىنا بمعنى بؿ فكأنو قاؿ "
كصكرتيا بؿ أنت في العيف أممح".

()4

كقد كرد الحديث في مغني المبيب(":)5أف أك تػأتي

تػأتي بمعنى اإلضراب كػ"بؿ" فعف سيبكيو أجاز ذلؾ بشرطيف تقدـ نفي أك نيي كاعادة
العامؿ ،نحك "ما قاـ زيد أك ما قاـ عمرك"" ،كال يقـ زيد أك ال يقـ عمرك" .كاستشيدكا
كذلؾ ببيت النابغة الذبياني:

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،2ص .377
( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،2ص 391ػ

()3ىذ البيت لذم الرمة كىك في ديكانو ص( ،)49تقديـ كشرح أحمد حسف بسبح.
( )4األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ج 391 ،2ػ
()5ابف ىشاـ ،معني المبيب ،ج ،1ص 76
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ً ()1

ً
إًلى حم ً
صفيوي فىقىد
اـ لىىنا
قىالى ٍ
ت أ ىىال ٍليتى ىما ىى ىذا ى
امتىنا ،أ ٍىك ن ٍ
ىى ى
الح ىم ي
كالشاىد فيو قكلو" "أك نصفو فقد " حيث إف الككفييف يستدلكف في ىذا البيت
عمى أف أك بمعنى الكاك التي تفيد مطمؽ الجمع كيدعـ قكليـ ىذا أنو ركم بالكاك.

()2

كذكر ابف ىشاـ ىذا الشاىد ىك ىع ٌد "أك" فيو بمعنى الكاك التي تفيد الجمع المطمؽ(.)3
كأما البصريكف فرأييـ في المسألة أنيا ال تأتي بمعنى الكاك ،كبمعنى "بؿ"
كاحتجكا بقكليـ:

()4

"األصؿ في أك أف تككف ألحد الشيئيف عمى اإلبياـ ،بخالؼ الكاك

كبؿ؛ ألف الكاك معناىا الجمع بيف الشيئيف ،كبؿ معناىا االضراب ككالىما مخالؼ
لمعنى أك كاألصؿ في كؿ حرؼ أف ال يدؿ إال عمى ما كضع لو كال يدؿ عمى معنى
حرؼ آخر" .فالبصريكف في ىذا االمر تمسككا بعمة األصؿ كمف تمسؾ باألصؿ
استغنى عف إقامة الدليؿ كمف عدؿ عف األصؿ بقي مرتينا بإقامة الدليؿ كال دليؿ
ادعكه.
لمككفييف عمى صحة ما ٌ

أما عف رأم األنبارم فإنو يدعـ حجة البصرييف كيقؼ رادا عمى الشاىد
كٌ
الشعرم في قكلو " :أك أنت بالعيف أممح " فالركاية فيو" أـ أنت في العيف أممح" كلئف

كانت الركاية "أك" فال حجة ليـ فيو أيضا؛ ألف "أك " فيو لمشؾ كليس بمعنى بؿ؛ ألف
مذىب الشعراء أف يخرجكا الكالـ مخرج الشؾ كاف لـ يكف ىناؾ شؾ فيدؿ بذلؾ عمى
قكة الشبو كيسمى في صنعة الشعر " تجاىؿ العارؼ " كقكؿ الشاعر:
ًً ()5
فىيا ظى ٍبيةى الك ٍعس ً
آأن ًت أ ٍىـ أ ُّيـ ىسالـ
اء ىب ٍي ىف يج ىال ًجؿ
ىكىب ٍي ىف النقىا ٍ
ى ى ى ى
فالشاىد قكلو " أأنت أـ أـ سالـ " فإف ظاىر ماتدؿ عميو ىذه العبارة أنو ال ييعمـ
أييـ أجمؿ فاستفيـ لتخبره ،كلكف الحقيقة أنو عارؼ أف أـ سالـ أجمؿ فتجاىؿ ليأخذ

()1ىذا البيت لمنابغة الذبياني كىك في ديكانو ص( ،)24تحقيػؽ محمػد أبػك الفضػؿ إبػراىيـ ،ككرد فػي
المعمقة بالكاك" إلى حمامتا كنصفة فقد"

( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،2ىامش اإلنصاؼ 391 ،ػ
()3ابف ىشاـ ،المغني ،ج. 75 ،1

( )4األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،2ص.393

( )5ىػذا البيت لذم الرمة كىك في ديكانو ص( )273شرح أحمد حسف بسبح.
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القرار بأف أـ سالـ أجمؿ ،كىذا نكع مف البديع يسمى تجاىؿ العارؼ.
سيبكيو بيذا الشاىد في مكضع آخر:

()2

()1

كقد استشيد

" فالشاىد إدخاؿ األلؼ بيف اليمزتيف؛ كراىية

اض ًرٍبىن ً
اف "،كقد رد األنبارم عمى الشاىد
الجتماعيما كما دخمت بيف النكنات في " ٍ
اآلخر في قكؿ الشاعر" أك نصفو فقد" فالركاية "كنصفو فقد " بالكاك؛ فال يككف فيو
يحجة.
 62.3.2جواز عمل أن المصدرية محذوفة من غير بدل "

أف " ً
أف" الخفيفة تعمؿ في الفعؿ المضارع النصب مع الحذؼ مف
يرل الككفيكف ٌ
أما عف رأم البصرييف فإنيا ال تعمؿ مع الحذؼ مف غير بدؿ )3( .كقد
غير بدؿ .ك ٌ
احتج الككفيكف بالسماع مف أشعار العرب ،قاؿ طرفة:
ٌف أٌ ٍشيى ىد
الك ىغى
ىأال ُّأييذا ا
الز ًج ًرم أ ٍ
ىكأ ٍ
ىح ي
ض ىر ى
فالشاىد في ىذا البيت قكلو " أحضر الكغى

الم ٌذ ً
ت يم ٍخمً ًدم
ات ىى ٍؿ أ ٌٍن ى
" بنصب الفعؿ المضارع أحضر
()4

بػ"أف " محذكفة كالتقدير "أف أحصر الكغى " ،كالدليؿ عمى صحة ىذا التقدير ٌأنو
شيد المذات" ،فدؿ عمى أنيا تنصب مع الحذؼ ،كىذه ركاية
عطؼ عميو قكلو " كأف أى ى
()5
أما سيبكيو فقد ركاىا بالرفع
النصب التي استدؿ بيا الككفيكف لدعـ حجتيـ.
كٌ
أحضر"( ،)6كعمى ذلؾ فإنو تمسؾ بعمة األصؿ في أف الفعؿ المضارع يرتفع مالـ
"
ي

يسبؽ بناصب أك جازـ .كمف الشكاىد التي استدؿ بيا الككفيكف قكؿ عامر بف طفيؿ:
()7
ً
ت أى ٍف ىعمى ٍو
اسةى ىكا ًج ود
ت ىن ٍف ً
سي ىب ٍع ىد ىما ًك ٍد ي
ىكىن ٍيىن ٍي ي
ىفمى ٍـ أىر مثٍمىيىا يخىب ى
( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،2ىامش اإلنصاؼ394 ،
()2سيبكيو ،الكتاب (ج.)551 ،3

( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج.456 ،2

()4ىذا البيت لطرفة بف العبد البكػرم كىػك فػي ديكانػو ص( ،)45شػرح األعمػـ الشػمنترم ،كىػك البيػت
الرابع كالخمسكف مف معمقتو المشيكرة ،ككرد صدر البيت برفع الفعؿ "أحضر"

( )5األنبارم ،االنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج.456 ،2
( ،)6سيبكيو ،الكتاب ج155 ،3

( )7ىذا البيت مف شكاىد سيبكيو ،الكتاب (ج )357 ،1كنسبو لعامر بف جكيف الطائي.
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كالشاىد في ىذا البيت قكلو " كدت أفعمو" حيث نصب أفعمو بأف مضمرة؛ ألف

التقدير "أف أفعمو" فدؿ عمى ٌأنيا تعمؿ مع الحذؼ( .)1كيرل سيبكيو أف الفعؿ المضارع
()2
إف األصؿ أف يتجرد
ىنا منصكب بأف المصدرية محذكفة .مع العمـ أنو يقكؿ ٌ ":

حمؿ كجكد أف المصدرية
الفعؿ المضارع مف أف المصدرية إذا كاف خبر لكاد" ،كلكنو ٌ
مع الفعؿ في خبر كاد لمضركرات الشعرية ثـ إف حذفيا كاف ضركرة شعرية".
أما البصريكف فاحتجكا بعدـ إعماليا مع الحذؼ؛ ألنيا حرؼ نصب مف عكامؿ
كٌ
األفعاؿ ،كعكامؿ األفعاؿ ضعيفة .كالخفيفة أكلى ٌأال تعمؿ كذلؾ لكجييف أحدىما :أف
أف" المشددة مف عكامؿ األسماء ،ك"أف " الخفيفة مف عكامؿ األفعاؿ ،كعكامؿ األسماء
"ٌ
أف المشددة ال تعمؿ مع الحذؼ كىي األقكل
أقكل مف عكامؿ األفعاؿ ،كاذا كانت ٌ
فاألكلى أالٌ تعمؿ "أف" الخفيفة مع الحذؼ كىي األضعؼ .كالثاني :أف "أف" الخفيفة

ألنيا أشبيت "أف" المشددة ،كاذا كاف األصؿ المشبو بو ال ينصب
ٌإنما عممت النصب ٌ
مع الحذؼ ،فالفرع المشبو أكلى أف ال ينصب مع الحذؼ؛ ألنو يؤدم إلى أف يككف
الفرع أقكل مف األصؿ كذلؾ ال يجكز.

()3

كالذم يدؿ عمى ضعؼ عمؿ "أف" الخفيفة

أف مف العرب مف ال يعمميا مظيره كيرفع ما بعدىا تشبييا ليا بما؛ ألنيا تككف مع
الفعؿ بعدىا بمنزلة المصدر كما أف "ما" تككف مع الفعؿ بعدىا بمنزلة المصدر ،أال
ترل أنؾ تقكؿ" يعجبني أف تفعؿ " فيككف التقدير :يعجبني فعمؾ ،كما تقكؿ "يعجبني ما
تفعؿ ،كاستشيدكا بقكؿ الشاعر:
()4
احبي فى ىد ٍ ً
ً
ثما يك ٍنتي ىما ىالقى ٍيتيـ رشدا
كس يك ىما
ص ى
ت ىن ٍفسي ينفي ى
يا ى
ىك ىح ٍي ى
أف تى ٍق ىر ً
ًمني الس ىال ىـ ىكأى ٍف ىال تي ٍش ًع ىار أى ىح ىدا
اء ىكٍي ىح يك ىما
ٍ
آف ىعمى أى ٍس ىم ى
فالشاىد قكلو" أف تقرآف" فمـ يعمميا تشبييا ليا بما أم أنيا" عمة شبو" ،ككرد
في أضح المسالؾ ":أنو أثبت نكف الرفع مع تقدـ أف فدؿ ذلؾ عمى أف قكما مف العرب

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ، ،ج.457 ،2
( )2سيبكيو ،الكتاب ج. 357 ،1

( )3األنبارم ،االنصاؼ ،ج458 ،2

()4ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة ج ،425 ،8كلـ يعزه لقائؿ
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ييممكف أف المصدرية كما ييمؿ جميعيـ (ما) المصدرية الستكائيما في الداللة عمى
معنى كاحد ،ثـ أنو أعمميا في عجز البيت( .)1كقد أنكر الككفيكف أنيا الناصبة كلكنيا
المخففة مف الثقيمة كاسميا ضمير شأف محذكؼ كخبرىا الجممة الفعمية.
أما عف رأم األنبارم فكاف مكقفو داعما لحجة البصرييف فقد رد عمى الشاىد
كٌ
الذم أتى بو نحاة الككفة في قكؿ الشاعر " )2( :أال أييذا الزاجرم أحضر الكغى " إف
أما مف ركاىا بالنصب؛ فمعمو ركاىا
الركاية عندنا عمى الرفع ،كىي الركاية الصحيحة ،ك ٌ
أف" مع الحذؼ فال يككف فيو حجة ،كلئف
عمى ما يقتضيو القياس عنده مف إعماؿ " ٍ

صحت الركاية بالنصب؛ فيك محمكؿ عمى أنو تكىـ أنو أتى بأف فنصب عمى طريؽ
الغمط .كأما الشاىد الثاني كىك نصب " أفعمو" فيك نصب عمى طريؽ الغمط فتكىـ أنو
قاؿ " كدت أف أفعمو" ألنيـ قد يستعممكنيا مع كاد في ضركرة الشعر ،فأما في اختيار
الكالـ فال يستعمؿ مع كاد".
 63.3.2جواز إتيان " كي" حرف جر
يرل الككفيكف أف "كي" ال تككف إال حرؼ نصب كال يجكز أف يككف حرؼ
خفض ،كاحتجكا لقكليـ بأف "كي" مف عكامؿ األفعاؿ ،كما كاف مف عكامؿ األفعاؿ ال
يجكز أف يككف حرؼ خفض؛ ألنو مف عكامؿ األسماء ،كعكامؿ األفعاؿ ال يجكز أف

تككف مف عكامؿ األسماء )3( .كالذم يدؿ عمى ٌأنيا ال تككف حرؼ خفض دخكؿ الالـ
عمييا كقكلؾ ":جئتؾ لكي تفعؿ كذا"؛ ألف الالـ عمى أصمكـ حرؼ خفض ،كحرؼ
أما قكؿ الشاعر في البيت فيك مف الشاذ الذم
الخفض ال يدخؿ عمى حرؼ الخفض ك ٌ
ال يي ُّ
عتد بو:
()4
فىال ك ً
ًً
اء
اهلل ىم يايمى ٍفى ًل ىما بًي
ىكىاللػم ىػما بً ًي ٍـ أىىبدان ىد ىك ي
ى

()1ابف ىشاـ ،أكضح المسالؾ ،ج.143 ،4
( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج465 ،2

( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج 465 ،2ػ

()4ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة ج ،358 ،2كنسبو لمسمـ بف معبد الكالبي.
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فاالستشياد بقكلو ":لمما بيـ" حيث أكد الشاعر الالـ الجارة ػ كىي حرؼ غير
جكابي ػ تككيدا لفظيا فأعادىا بنفس لفظيا األكؿ مف غير أف يفصؿ بيف المؤكد
كالتككيد.

()1

كجاء في أكضح المسالؾ ":إف الشاعر قد أ ٌكد في ىذه الكممة الالـ الجارة

المؤكد ،كىذا التككيد شا هذ كلك أنو جاء عمى
المؤكد ك ي
تككيدا لفظيا مف غير فاصؿ بيف ي
()2
ما تقتضيو العربية لقاؿ" "لما لما بيـ"
كأما البصريكف فيركف أف "كي" حرؼ خفض كاحتجكا لقكليـ بأنيا تدخؿ عمى
االسـ الذم ىك " ما" االستفيامية كدخكؿ الالـ كغيرىا مف حركؼ الجر عمييا ،كحذؼ
األلؼ منيا فإنيـ يقكلكف ":كيمو" كما يقكلكف ":لمو" كالدليؿ عمى أنيا في مكضع الجر
أف األلؼ مف ما االستفيامية ال تحذؼ إال إذا كانت في مكضع جر كاتصؿ بيا
الحرؼ الجار كقكليـ "لً ىـ ،كبً ىـً ،فيـ ،ىعـ".
أما األنبارم فقد أيد البصرييف في قكليـ ،كرد عمى كالـ الككفييف ،كاعتبر أف
كٌ

كي مف عكامؿ األفعاؿ في بعض األحكاؿ ،كليس في كؿ األحكاؿ ففي الجممة "جئتؾ
لكي تكرمني " فيي ىنا ناصبة عمى مذىبكـ بينما في الجممة" جئتؾ كي تكرمني "
فيذه كي حرؼ جر بمنزلة الالـ كالفعؿ بعدىا منصكب بتقدير أف كما ىك منصكب بعد
الالـ بتقدير أف كحذفت فييما طمبا لمتخفيؼ كالذم يدؿ عمى بمنزلة الالـ أنيا في
معناىا.

()3

 64.3.2إظيار " أن المصدرية بعد كي وبعد حتى"
يرل الككفيكف ٌأنو يجكز إظيار "أف" المصدرية بعد" كي" كقد احتجكا باألدلة
العقمية المتمثمة في القياس كاألدلة النقمية المتمثمة بالركاية مف أشعار العرب )4( .كأما
الركاية السماعية فقد قاؿ الشاعر:

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج 465 ،2ػ
()2ابف ىشاـ ،أكضح المسالؾ ،ج.356 ،3
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج466 ،2ػ ػ 467ػ
( )4األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج 473 ،2ػ
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أىرٍد ي ً
ىف تى ًط ٍي ىر بً ًق ٍرىبتًي
ت ل ىك ٍي ىما أ ٍ
فىتىتٍ يرىكيىا ىشنا بًىب ٍي ى
ى
داء ىب ٍمقىعي
فالشاىد قكلو " لكيما أف " حيث أظير الشاعر " أف " المصدرية بعد "كي"،
()1

فيرم الككفيكف ٌأنيما حرفاف مصدرياف فمجيء "أف" بعد" كي" أف تككف زائدة أك بدال
مف كي أك تككيدا ليا كاعتبركىا تككيدا ليا )2( .ككرد في أكضح المسالؾ  ":أف "كي"
"أف" مضمرة ،كقد تظير في الشعر،
فأما التعميمية فجارةه كالناصب بعدىا ٍ
مصدريةٌ ،
كتتعيف المصدرية إف سبقتيا الالـ ،كالتعميمية إف تأخرت عنيا الالـ أك أف ،كيجكز
األمراف كذكر الشاىد في البيت قكلو  ":كيما أف" فإف "كي " يجكز أف تككف مصدرية
فتككف "أف" مؤكدة ليا ،كذلؾ بسبب تقدـ الالـ الدالة عمى التعميؿ التي يشترط كجكدىا
قبؿ "كي" المصدرية" ،كيحتمؿ أف تككف "كي" تعميمية مؤكدة لالـ فيككف السابؾ ىك "أف
" كحدىا.

()3

أما القياس فألف "أف " جاءت لمتككيد ،كالتككيد مف كالـ العرب؛ فدخمت "أف"
تككيدا ليا ،التفاقيما في المعنى كاف اختمفا في المفظ كما قاؿ الشاعر:
ً () 4
بً ىغ ٍي ًر ال ع ً
ً
اص ًط ىراؼ
الج ًافي
الم ى
اف ى
قى ٍد ىي ٍكس ي
اؿ ال ًي ىد ي
صؼ ىكىال ٍ
ى ٍ
ب ى
فمكضع الشاىد قكلو " بغير ال " حيث أكد الشاعر "غير" "بال" فكذلؾ تككيد
أف المصدرية لكي المصدرية ،كالمعنى أف الماؿ قد يكسبو اليداف أم األحمؽ مف دكف

()5
أما عف رأم البصرييف في المسألة فيـ يركف ٌأنو ال يجكز
حيمة منو كال تصرؼ .
ٌ
إظيار أف بعد "كي" ،كاحتجكا بقكليـ" إف إظيارىا ال يخمك :إما أف تككف مقدرة فجاز

إظيارىا ،كاما أف تككف مزيدة ابتداء مف غير أف تككف مقدرة ،فبطؿ أف ككنيا مقدرة؛
ألف لكي تعمؿ بنفسيا كال تعمؿ بتقدير أف كلك كانت تعمؿ بتقدير أف لكاف ينبغي إذا
ظيرت "أف" أف يككف العمؿ ألف دكنيا فمما أضيؼ العمؿ إلييا دؿ عمى أنيا العامؿ
بنفسيا ،ال بتقدير أف ،كبطؿ أف يقاؿ إنيا تككف مزيدة ابتداء؛ ألف ذلؾ ليس بمقياس
()1ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة (ج )484 ،8كنسبو لجميؿ بف معمر
( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج 473 ،2ػ
()3ابف ىشاـ ،أكضح المسالؾ ،ج141 ،4

()4ىذاف البيتاف مف شكاىد الخزانة(ج ،8ص)486كنسبيما إلى رؤبة العجاج
( )5األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج 473 ،2ػ
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فيفتقر إلى تكقيؼ عف العمؿ كلـ يثبت عنيـ في ذلؾ شيء فكجب أف ال يجكز ذلؾ.

()1

كأما عف مكقؼ األنبارم فيك مؤيد لرأم البصرييف في أف الشاىد الشعرم ال

حجة ليـ فيو مف ثالثة أكجو (:)2

أحدىا :أف ىذ البيت ال يعرؼ قائمة فال يككف فيو حجة.
ثانييا :أف يككف قد أظير "أف" بعد "كي" لضركرة الشعر كما يأتي لمضركرة ال يأتي في
اختيار الكالـ .
ثالثيا :أف يككف الشاعر أبدؿ "أف" مف "كيما"؛ ألنيا بمعنى كاحد ،كما يبدؿ الفعؿ مف
الفعؿ إذا كاف في
ىمتىى تىأٍتًىنا تيٍم ًم ٍـ بًىنا
فالشاىد

معناىا  .كاستشيد بقكؿ الشاعر:
()3
ار تىأىج ىجا
ًفي ًدىي ًارىنا
طىبان ىج ٍزالن ىكىن ىان
تى ًج ٍد ىح ى
قكلو "تممـ" قد أتت بدال مف "تأتنا" فالفعؿ ىنا أتى بدال مف الفعؿ

ككذلؾ تأتي أف بدال مف كيما .كقد كرد في "قطر الندل" البف ىشاـ" :أف متى الشرطية
قد جزمت فعؿ شرط " تأتنا" كجكابو" تجد" كاعتبر "تممـ" بدال مف تأتنا ،عمى أف ركاية

البيت عنده "تستجر" ( .)4كقاؿ سيبكيو ":إ ٌف الشاىد فييا جزـ تممـ ألنيا بدال مف "تأتنا
" كلك أمكف رفعو عمى تقدير الحاؿ لجاز"")5( .
 15.3.2جواز مجيء "كما" بمعنى "كيما" ونصب المضارع بعدىا
يرل الككفيكف أف "كما " تأتي بمعنى "كيما" كينصبكف بيا ما بعدىا ،كال يمنعكف
جكاز الرفع.

()6

كقد احتجكا بالسماع مف أشعار العرب ،فقاؿ الشاعر:

أخف ىرىىا
اءت ىكبً هير ىك ىما ى
ىج ٍ

كالقىكـ ً
ص ٍي هد ىكأىنيي ٍـ ىرًم يدكا
ى ٍي

()1

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج475 ،2
( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج476 ،2

()3ىذا البيت مف شكاىد الخزانة (ج)254 ،5كنسبو لعبيد اهلل بف الحر أك الحطيئة
()4ابف ىشاـ ،قطر الندل112 ،
()5سيبكيو ،الكتاب ،ج. 86 ،3

( )6األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج478 ،2
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فالشاىد قكلو " كما أخفرىا" فإف الككفييف يركف أف" كما" بمعنى "كيما" كىي
مؤلفة مف كي الناصبة لممضارع كما الزائدة ،كيجكز أف تكؼ "ما" الزائدة كي عف عمؿ
النصب فيرتفع المضارع بعدىا ،كيجكز ٌأال تكفيا فينتصب المضارع بكي كما في ىذا

البيت )2( .كاستشيدكا ببيت آخر لعمر بف ربيعة في قكلو:
()3
ظ ير
ث تىٍن ى
ىك ى
ط ٍرفى ى
ىك ىما ىي ٍح ًس يبكا أىف اليى ىكل ىح ٍي ي
اص ًرفىنوي
ؾ إًما ًج ٍئتىىنا فى ٍ
فالشاىد قكلو "كما يحسبكا "حيث إ ٌف "كما" بمعنى "كيما" كيجكز أف ينصب

الفعؿ المضارع بعدىا عمى أف "ما" زائدة غير كافة .كقد يرفع المضارع بعدىا عمى
تقدير أف "ما" زائدة كافة ،كقد جاء ىذا البيت بالنصب عمى الكجو األكؿ.
()5

مغني المبيب البف ىشاـ

()4

كرد في

 ":كقاؿ الفارسي" :إف األصؿ "كيما" فحذفت الياء ،كقاؿ

ابف مالؾ" :ىذا تكمؼ ،بؿ ىي كاؼ التعميؿ كما الكافة ،كنصب الفعؿ بيا لشبييا
بكي ،في المعنى"
أما عف مكقؼ البصرييف في ىذه المسألة فيـ يركف أف "كما" ال تأتي بمعنى"
كٌ
كيما" كال يجكز نصب ما بعدىا بيا ،كاحتجكا بأنو ال يجكز النصب بيا؛ ألف الكاؼ في
ب
كج ًع ىال بمنزلة حرؼ كاحد كما أدخمت عمى ير ٌ
"كما" كاؼ التشبيو أدخمت عمييا "ما" ي
كجعال بمنزلة حرؼ كاحد " ،فيـ ال ينصبكف بعد "ربما" ككذلؾ حممكا "كما" عمى "ربما".
()6

ك ٌأيد األنبارم رأم البصرييف ،كرد عمى الشكاىد التي أتى بيا نحاة الككفة:
أخف يرىىا" بالرفع؛ ألف المعنى
" ب ٌأنو ال حجة ليـ في البيت األكؿ ،ألنو ركم " كما ى
جاءت كما أ ًج ييئيىا ككذلؾ ركاه الفراء مف أصحابكـ ،كاختار الرفع في ىذا البيت ،كىك
ً
ً
الي ىكل
الركاية الصحيحة ،كأما البيت الثاني فالركاية الصحيحة فيو " ل ىك ٍي ىي ٍحس يبكا أ ٍ
ىف ى
1
الغي كىك في ديكاف اليذلييف (ج ،2ص)61
( )ىذا البيت لصخر ٌ
( )2األنبارم ،االنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ج478 ،2ػ

()3ىذا البيت لعمر بف ربيعة ككرد في الديكاف ص( ،)127حققو د .فايز محمد:
ً
ً
تنظر
ؼ
ت فامنح ى
ى
أف اليكل ي
ط ٍر ى
إذا جئ ى
عينيؾ غيرىنا ل ىكي يحسبكا ٌ
حيث ي
( )4األنبارم ،االنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج. 479 ،2
()5ابف ىشاـ ،المغني ،ج255 ،1

( )6األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج482 ،2
91


ث تىٍنظي ير" .كأعتقد أف األنبارم كالبصرييف كذلؾ أرجح رأيا ؛كذلؾ ألف ركاية البيت
ىح ٍي ي
كما جاءت في ديكاف عمر بف ربيعة "لكي يحسبكا" كليست "كما " التي بمعنى كيما.
 66.3.2نصب الم الجحود لممضارع بنفسيا وتقدم معمول منصوبيا عمييا

يرل الككفيكف أف الـ الجحكد ىي الناصبة لممضارع بنفسيا كيجكز إظيار أف

يد ألف يدخؿ دارؾ ،كما كاف عمرك ألف يأكؿ طعامؾ "
بعدىا لمتككيد نحك "ما كاف ز ه
دارؾ
كيجكز تقديـ مفعكؿ الفعؿ المنصكب بالـ الجحكد عمييا نحك "ما كاف ز ه
يد ى
ليدخؿ ،كما كاف عمرك طعامؾ ليأك ىؿ" ،كقد احتج الككفيكف بالشكاىد نفسيا التي في
ى
مسألة "الـ كي" )1( .كما أنيـ احتجكا عمى جكاز تقديـ المنصكب عمى الفعؿ المنصكب

بالـ الجحكد بالسماع في قكؿ الشاعر:
()2
لىقى ٍد ىع ىذلىتٍنًي أ ُّيـ ىع ٍم و
ىس ىم ىعا
رك ،ىكلى ٍـ أ يك ٍف
ىمقاىلتىيىا ىما يك ٍن ي
ت ىحٌيان أل ٍ
فالشاىد قكلو" مقالتيا" فقد كردت الركاية بنصب ىذه الكممة ،كقد اتفؽ الفريقاف
الككفيكف كالبصريكف عمى ثبكت الركاية ،كلكنيـ اختمفكا في تخريجيا ،فقاؿ الككفيكف:
مقالتيا مفعكؿ بو تقدـ عمى عاممو كىك الفعؿ المضارع المقترف بالـ الجحكد الذم ىك
قكلو "ألسمعا" كأجازكا أف يتقدـ معمكؿ المضارع المنصكب بالـ الجحكد عمى الالـ،

كقاؿ البصريكف")3( :ال يجكز أف يتقدـ معمكؿ المضارع المقركف بالـ الجحكد عميو،

كزعمكا أف قكؿ الشاعر "مقالتيا" مفعكؿ بو لفعؿ مضارع محذكؼ يدؿ عميو ىذا الفعؿ
المذككر .كأصؿ الكالـ كلـ أكف أسمع مقالتيا ،كالسر في ىذه الخالؼ أف الككفييف
يعتبركف أف الناصب لممضارع ىك الـ الجحكد ،كأما البصريكف فيعتبركف أف المصدرية
المضمرة بعد الـ الجحكد".

( )1األنبارم ،االنصاؼ ،ج485 ،2ػ
()2ىػػذا البيػػت مػػف شػكاىد البغػػدادم فػػي الخ ازنػػة (ج )578 ،8كلػػـ ينسػػبو لقائػػؿ كقػػاؿ :كلػػـ أقػػؼ عمػػى
تتمتو كال عمى قائؿ"

( )3األنبارم ،االنصاؼ ،ج485 ،2ػ
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أما عف رأم األنبارم فإنو يؤيد حجة البصرييف كيرد عمى الككفييف في شاىدىـ
كٌ
أنو ال حجة ليـ فيو؛ ألف " مقالتيا " منصكب بفعؿ مقدر كأنو قاؿ ":كلـ أكف ألسمع
مقالتيا ،ال بقكلو "ألسمعا" كما قاؿ الشاعر:
()1
ت لأل ً
ً
ىف تىًد ٍي ىخ ًرقى يابيىا
صىب وة ًخ ٍن ًد ًفٌي وة
أىىب ٍ
ىعادم أ ٍ
ى
ام يرهؤ م ٍف يع ٍ
ىكًاني ٍ
فمحؿ االستشياد قكلو " أبت لألعادم أف تديخ رقابيا " حيث أف ظاىر الجار
كالمجركر "لألعادم" متعمؽ بقكلو تديخ فيي ال تككف مف صمة " أف تديخ" بؿ مف صمة
فعؿ مقدر قبمو كتقدير الكالـ " أبت أف تديخ لألعادم رقابيا" حيث جعؿ المظير
تفسي ار لذلؾ المقدر.

()2

كجاء في شرح المفصؿ البف يعيش(")3أف التقدير في الشاىد "

أبت أف تذؿ رقابيا لألعادم" ثـ كرر الفعؿ بيانا لممضمر" .ككرد عف المبرد في
()4

المقتضب ":أنو جعؿ "لألعادم" تبيينا كلـ يدخمو في صمة "أف"".
 67.3.2نصب "حتى" لمفعل المضارع بنفسيا

يرل الككفيكف أف "حتى" تككف حرؼ نصب ينصب الفعؿ مف غير تقدير أف

ؾ الجنة" ،كتككف حرؼ خفض مف غير تقدير خافض
نحك قكلؾ" اطع اهلل حتى يدخمى ى
ً
ً
الصيؼ " .ككاف احتجاجيـ أنيا تنصب الفعؿ
الشتاء كسكفتو حتى
كقكلؾ" مطمتو حتى
بنفسيا؛ ألنيـ حممكىا عمى معنى "كي" فالقكؿ السابؽ "اطع اهلل حتى يدخمؾ الجنة"
أم :كي يدخمؾ الجنة ،أك أف تككف بمعنى "إلى أف" كقكلؾ ":اذكر اهلل حتى تطمع
الشمس " أم :إلى أف تطمع الشمس ،فإف كانت بمعنى "كي" فقد قامت مقاـ "كي"
ك"كي تنصب ،فكذلؾ ما قاـ مقاميا ككذلؾ األمر فكذلؾ إذا كانت محمكلة عمى معنى
"إلى أف" حيث تنصب أف ككذلؾ ما قاـ مقاميا.

()5

()1ىذا البيت مف شكاىد المبرد في المقتضب( ،ج ،)199 ،4كنسبو لعمارة بف عقيؿ بف بالؿ.
( )2األنبارم ،االنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ج.487 ،2
()3ابف يعيش ،شرح المفصؿ ج.244 ،4
()4المبرد ،المقتضب ،ج199 ،4

( )5األنبارم ،االنصاؼ ،ج 489 ،2ػ
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أما عف مكقؼ البصرييف فقد اعتبركا أنيا حرؼ جر في كال المكضعيف الٌمذيف
ٌ
تحدث عنيما الككفيكف ،كأف الفعؿ المضارع منصكب بأف مضمرة كجكبا بعد حتى
أف" الناصبة لمفعؿ مقدرة ،فقد تـ األجماع عمى أف حتى مف عكامؿ
كاحتجكا بػ " ٍ
األسماء ،كاذا كانت عكامؿ األسماء فال يجكز أف تجعؿ مف عكامؿ األفعاؿ ،كاذا جاز
أف تعامؿ مثؿ عكامؿ األفعاؿ فيجب أف تقدر بأف مضمرة؛ ألف المصدر المؤكؿ
سيككف بمنزلو االسـ المجركر ،كاحتجكا بالسماع حيث قاؿ الشاعر:
()1
ً
ً ً
ت ىع ٍي ىف أىبًي الد ًىي ً
اف
طمً ًو
ؽ بً ىم ٍ
ىد ىاكٍي ي
المص ٍيؼ ىكىي ٍغمي ىك الق ٍع ىد ي
ىحتى ى
فاالستشياد بقكلو "حتى المصيؼ" فالمصيؼ مجركر بػ"حتى "كيغمك عطؼ عميو
فمك كانت حتى ىي الناصبة لكجب ٌأال يجيء الفعؿ ىاىنا منصكبا بعد مجيء الجر

ألف حتى ال تككف في مكضع كاحد جارةن كناصبةن فال نظير لذلؾ في العربية كبالتالي
فأف الفعؿ يغمك منصكب بأف مصدرية محذكفة كالتقدير "أف يغمك القعداف" كأف ىذه مع
الفعؿ في تأكيؿ مصدر مجركر معطكؼ عمى االسـ المجركر بػ "حتى" أم كأنو قاؿ
حتى المصيؼ كغمك القعداف.

()2

كنالحظ في ىذه المسألة أف الككفييف لـ يدلمكا عمى كالميـ بشاىد شعرم،
رد البصريكف عمييا كعدكا " حتى"
كانما أتكا ببعض األمثمة مف كالـ العرب ،كقد ٌ
جارة ،كتقدر "أف" مضمرة بعدىا ،كيككف المصدر المؤكؿ في محؿ جر بحرؼ الجر،
كقد دعـ األنبارم كالميـ ىذا بالشاىد المذككر.
كىنالؾ رأم لمكسائي في ىذه المسألة كىك أف االسـ بعد حتى يخفض بػ "إلى"

()3

مضمرة أك مظيرة .كقد أكرد ابف ىشاـ كالما عف حتى في كتابو أكضح المسالؾ

كاعتبرىا مف الحركؼ الناصبة لمفعؿ المضارع بشرط أف يككف الفعؿ مستقبال باعتبار

()1ىػػذا البيػػت مػػف ش ػكاىد معجػػـ الش ػكاىد النحكيػػة ،د.حنػػا حػػداد ص( ،)175كذكػػر أف الشػػاىد فػػي
االنصاؼ" "315بال نسب كال يكجد لو مصدر آخر.

( )2األنبارم ،االنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ج 489 ،2ػ
()3ابف ىشاـ ،أكضح المسالؾ ،ج ،4ص.165
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التكمـ نحك قكلو تعالى ( :فقاتمكا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اهلل)الحجرات .9:كيجب
تطمع الشمس".
ألسيرف حتى
النصب في مثؿ "
ٌ
ى
ك ٌأيد األنبارم حجة البصرييف ،كرد عمى الككفييف ككصؼ كالميـ بأنو فاسد؛
كذلؾ ألنو إذا كانت "حتى" بمعنى "إلى أف" تككف قد قامت مقاميا ،فيتكجب ظيكر أف
بعدىا كبالتالي يظير فساد الكالـ ؛ ألنو ال يجكز أف يجمع بيف البدؿ كالمبدكؿ ،كيعتبر
األنبارم أف حتى ىي الجارة كليس "إلى" كالدليؿ عمى ذلؾ قكؿ العرب " حتاـ ،كحتامو
" كقكليـ " :إالـ ،كاالمو".
 " 68.3.2إن" الشرطية ،بمعنى "إذ"

أف "إً ٍف" الشرطية تقع بمعنى "إ ٍذ".
يرل الككفيكف ٌ
الشاعر:
()2
ؾ ىغ ٍي ىر ًذم ىكٍق ًر
اف ىس ٍم يع ى
ت ىح ٍم ىفتىيىا الٌتي ىحمىفى ٍ
ىك ىس ًم ٍع ى
ت إً ٍف ىك ى
فالشاىد قكلو " إف كاف سمعؾ غير كقر" حيث إ ٌف " إً ٍف "الشرطية بمعنى "إذ"،
()1

كاحتجكا بالسماع بقكؿ

أم كأنو قاؿ "إذ كاف سمعؾ غير ذم كقر" كالذم دعا الككفييف إلى ذلؾ أف األصؿ
في الشرط أف يككف لممستقبؿ؛ ألف القصد تعميؽ الجكاب عميو كتعميؽ الشيء ال يككف
عمى شيء مضى ،كاف ىنا ال يراد بيا التعميؽ عمى الماضي بؿ يراد بيا التعميؽ عمى

المستقبؿ )3( .ككرد في مغني المبيب البف ىشاـ قكلو":كزعـ الككفيكف أنيا تأتي بمعنى

"إذ" ،كجعمكا منو قكلو تعالى( :لتدخمف المسجد الحراـ إف شاء اهلل آمنيف) (الفتح)27:
كقكؿ رسكلو ػ ػ صمى اهلل عميو كسمـ ػ ػ ":كانا إف شاء اهلل بكـ الحقكف" فالفعؿ محقؽ
الكقكع فييا.

()4

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج 518 ،2ػ

()2ىذ البيت مف شكاىد معجـ الشكاىد النحكية ،د،حنا حداد ،ص( ،)93كأكرده بػال نسػبو عػف كتػاب
اإلنصاؼ " ،"332كذكر أنو لـ يعثر لو عمى مصدر آخر.

( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ج.519 ،2
()4ابف ىشاـ ،المغني ،ج. 33 ،1
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إف " بمعنى "إذ" ،كحجتيـ في ذلؾ
كلكف البصرييف يركف أنو ال يجكز أف تقع " ٍ
إف" شرطية ك "إذ" ظرفية .أم ٌأنيـ تمسككا بعمة األصؿ
أنو قد تـ اإلجماع عمى أف " ٍ

أما عف
كالذم يتمسؾ باألصؿ ال يقيـ دليال ،إنما يقيـ الدليؿ مف خرج عف األصؿ" ،ك ٌ
ككف الفعؿ ماضيا بعد "إف" فيك كاف كاف ماضيا في المفظ إال أنو مستقبؿ في المعنى؛
ألنو سبب لما أريد التعميؽ عميو ،كأما عدـ ذكر الجكاب فيك محذكؼ لداللة الكالـ
الذم سبقو عمية في الشاىد "سمعت " دلت عمى جكاب الشرط.

()1

ك ٌأيد األنبارم حجة البصرييف كرد عمى الشاىد الشعرم في قكؿ الشاعر" إف
كاف سمعؾ غير ذم كقر" حيث قاؿ " )2( :إٌنو ال حجة ليـ فيو؛ ألف " إف" فيو حرؼ
شرط ،ال بمعنى "إذ" كاستغنى بما تقدـ مف قكلو" كسمعت " عف جكاب الشرط لداللتو

عميو.
كأعتقد أف الصكاب فيما ذىب إليو البصريكف ،حيث إف حرؼ الشرط "إف"
كضع لمشرط ،ك"إذ" كضع ليدؿ عمى ظرؼ المستقبؿ .فالبصريكف حجتيـ أقكل ألنيـ
أما حجة الككفييف فإنيا ضعيفة؛ ألنيـ حادكا
تمسككا بعمة األصؿ كلـ يحيدكا عنو ،ك ٌ
عف األصؿ كبالتالي عمييـ إقامة دليؿ مقنع عمى كالميـ.
 69.3.2القول في معنى "إن " ومعنى الالم بعدىا

أف "إً ٍف" إذا جاءت بعدىا الالـ تككف بمعنى "ما".
يرل الككفيكف في ىذه المسألة ٌ
كالالـ بمعنى "إال" )3(.كاحتجكا بما يس ًم ىع عف العرب مف ذلؾ قكؿ الشاعر:
ً ()4
المتى ىعمد
ت لً يم ٍسمً ىما
ت ىعمى ٍي ى
يك ًتىب ٍ
ىشم ٍ
ت ىي ًم ٍي ين ىؾ إً ٍف قىتىٍم ى
ؾ يعقي ى
كبةي ي
أف "إً ٍف" بمعنى ما أم أنيا
إف قتمت لمسمما " حيث ذكر الككفيكف ٌ
فالشاىد قكلو " ٍ
نافية كالالـ في "لمسمما " بمعنى " ٌإال" أداة استثناء ،ككأف الشاعر قاؿ ":ما قتمت إال

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج 525 ،2ػ
( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج521 ،2

( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج526 ،2ػ

()4ىذا البيت مف شكاىد الخزانة(ج)374 ،15كنسبو لعاتكة بنت زيد العدكية.
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إف" ليست مخففة مف الثقيمة .كأما الكسائي فيرل
مسمما" .كيرل جميكر الككفييف أف " ٍ
أنو إذا كلييا جممة اسمية جاز أف تككف مخففة مف الثقيمة ،كاذا كلييا فعؿ فيي نافية

كالالـ بعدىا بمعنى " إال" )1(.كيرل ابف ىشاـ في أكضح المسالؾ( ":)2أٌنو كلي "إف"
المخففة مف الثقيمة فعؿ ماض غير ناسخ ،كىك "قتمت" كذلؾ شاذ ال يقاس عميو".
كتحدث عف الشاىد فقاؿ" :أدخمت "إف" المخففة عمى قتمت كىك فعؿ ماض غير ناسخ

()3
"إف" المخففة مف الثقيمة يتبعيا
أف ٍ
كىك شاذ كال يقاس عميو" .كجاء في مغني المبيب ٌ ":
فعؿ ناسخ سكاء كاف ماضيا أـ مضارعا ،كيقاس عمى الحالتيف ،كدكف ذلؾ أف يتبعيا

فعؿ غير ناسخ فال يقاس عميو خالفا لألخفش"
إف" مخففة مف الثقيمة كالالـ بعدىا الـ التأكيد ،كاحتجكا
كيرل البصريكف أف " ٍ
نظير مف كالـ العرب .كككف الالـ لمتأكيد في كالميـ مما ال ينكر
بأنيـ كجدكا ليا
ان
فحكـ عمى الالـ بما لو نظير في كالميـ ،كالمصير إلى مالو نظير في كالميـ
لكثرتو ي
()4
أكلى مف المصير إلى ما ليس لو نظير.

ك ٌأيد األنبارم رأم البصرييف في أف " إف" مخففة مف الثقيمة كىي ليست بمعنى
"ما" كما زعـ الككفيكف ،ككذلؾ الالـ الـ التأكيد كاحتج بقكلو( ":)5أنو قد كرد آيات مف
كتاب اهلل فييا إف غير مقترنة بالالـ كقكلو تعالى عمى سيبؿ المثاؿ ال الحصر " إ ٍف
الكافركف إال في غركر" [الممؾ ،]25:كانما جاءت الالـ مع " أف" المخففة مف الثقيمة؛
ألف " إف" المخففة في المفظ بمنزلة يراد بيا النفي ،فمما كاف ذلؾ يؤدم إلى المبس
جيء بو لمفرؽ بينيما؛ فمما جاء لمفرؽ كازالة المبس جعمتمكه سببا لمبس كىذا جكر عف
الصكاب.

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج526 ،2
()2ابف ىشاـ ،أكضح المسالؾ ،ج.239 ،1
()3ابف ىشاـ ،مغني المبيب ، ،ج32 ،1
( )4األنبارم ،اإلنصاؼ ، ،ج527 ،2
( )5األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج528 ،2
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الفصل الثالث:
"الخالف في اأصناف المغمقو" الضمائر ،أسماء اإلشارة ،اأسماء الموصولة"
"إبراز الضمير إذا جرى الوصف عمى غير صاحبو "
أف الضمير في اسـ الفاعؿ إذا جرل عمى غير مف ىك لو نحك
يرل الككفيكف ٌ
قكلؾ "ىند زيد ضاربتو ىي " ال يجب إب ارزه ،كذىب البصريكف إلى أنو يجب
إب ارزه(.)1كقد احتج الككفيكف بالسماع مف كالـ العرب فقاؿ األعشى:
()2
ًم ٍف األ ٍىر ً
ؽ
ىس ىرل إًلى ٍي ى
اء ىس ٍممى ي
ؾ ىكيد ٍكىنوي
ام أنر أ ٍ
ض ىم ٍك ىماةه ىك ٍبي ىد ى
ىكًا ٍف ٍ
ً
ؽ
اف يم ىكف ي
لى ىم ٍحقيكقىةه أ ٍ
الم ىع ى
اءهي
ىف تى ٍستى ًج ٍيبًي يد ىع ى
ىكأى ٍف تى ٍعمىمي أىف ي
فالشاىد ىنا " لمحقكقة " حيث كقعت خب انر "ألف" كىذا الخبر و
جار عمى غير

مبتدئو فيك كصؼ لغير المبتدأ الذم كقع ىك خب انر عنو ،كمع ذلؾ لـ يبرز الضمير

معو ،كلك أبرزه لقاؿ لمحقكقة أنت ( .)3كقد استشيد الككفيكف ببيت آخر حيث قاؿ
ً ()4
ىكما ً
الح ًد ٍي يد ىعمى ال يك ىماة
ىي ىرل أ ٍىرىباقيـ يمتىىقمً ًد ٍييىا
الشاعر:
صدئى ى
ى ى
فالشاىد ىنا قكلو " متقمدييا " فيي مفعكؿ بو و
ثاف لترل ،فالخبر ىك كممة
متقمدييا لممبتدأ أرباقيـ ،فقد جرل عمى غير مبتدئو ألف متقمدييا كصؼ لالبسي ما
عبر عنو باألرباؽ ،ال لألرباؽ نفسيا ،كمع ذلؾ لـ يبرز معو الضمير ،كلك أبرزه لقاؿ:
"متقمدييا ىـ " فدؿ ذلؾ عمى أف إبراز الضمير إذا جرل الكصؼ عمى غير صاحبو
ليس كاجبان(.)5

كأما البصريكف فذىبكا إلى أنو يجب إب ارزه ،فقد أجمع الفريقاف عمى أف اسـ

الفاعؿ فرع عمى الفعؿ في تحمؿ الضمير ،كلكف المشبو بالشيء يككف أضعؼ منو
في ذلؾ الشيء فمك قمنا إنو يتحمؿ الضمير في كؿ حالو ،إذا جرل عمى مف ىك لو،
()1األنبارم ،االنصاؼ ،ج ،1ص .55

()2البيتاف لألعشى كىما في ديكانو()223شرح كتعميؽ د .محمد حسيف
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج ،1ص.55

()4ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة(ج)291 ،5كلـ ينسبو لقائؿ
( )5األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج ،1ص.51
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كاذا جرل عمى غير مف ىك لو ألدل ذلؾ إلى التسكية بيف األصؿ كالفرع ،كذلؾ ال
يجكز ألف الفركع تنحط عف درجة األصكؿ(.)1

غير
إننا نالحظ مف خالؿ الشكاىد الشعرية التي أتى بيا الككفيكف أف
الخبر ي
ى
و
أما الشاىد اآلخر
جار عمى المبتدأ ،فيك كصؼ لغيره ،لذا لـ يبرز الضمير معو ،ك ٌ

"يرل أرباقيـ متقمدييا كفيو أيضا أف أصؿ الخبر غير و
جار عمى المبتدأ ،كلذلؾ لـ يبرز

معو الضمير ،كقد رد األنبارم ىذيف الشاىديف ،حيث حمميما عمى االتساع كالحذؼ،
فقاؿ  ":كاذا جاز أف يحمؿ البيت عمى كجو سائغ في العربية فقد سقط االحتجاج بو"
()2

"

 ،ففي تمؾ األمثمة حذؼ المضاؼ كأقاـ المضاؼ إليو مقامو فأخذ إعرابو ،فالشاىد

األكؿ تقدير فيو حذؼ ،كالتقدير ":لمحقكقة بؾ أف تستجيبي دعاءه" ،كأما الشاىد اآلخر
فالتقدير فيو  ":ترل أصحاب أرباقيـ متقمدييا " فحذؼ المضاؼ " :أصحاب" كأقاـ
المضاؼ إليو مقامو كىي كممة "متقمدييا" فأخذت إعرابو ،كقد ساؽ األنبارم شاىدا عمى
كالمو كىك بيت الحطيئة إذ يقكؿ:
ً ()3
ً
أىمً ًو
المىن ىايا ىمٌي ه
ت ىك ٍسطى ٍ
أسمى ىـ ى
ىكييٍمؾ الفىتىى قى ٍد ٍ
الحي ىحاض يرهي
ىك ىش ير ى
إف الشاىد في ىذا البيت قكلو " ميت كسط أىمو " فكممة ميت ىنا جاءت خب نار
لممبتدأ " شر المنايا " كالخبر يجب أف يككف عيف مبتدئو ،كىذا الخبر ليس عيف

مبتدئو فينالؾ كممة محذكفة كىي " منية " فتقدير الكالـ ":كشر المنايا منية ميت كسط
أىمو " فحذؼ المضاؼ كأقاـ المضاؼ إليو مقامو فأخذ إعرابو( .)4كذكر سيبكيو في
الكتاب في باب االتساع كالحذؼ أف مف العرب مف يقكؿ (":)5ىذه الظير أك العصر

أك المغرب ،إنما يريد صالة ىذا الكقت" ،كذكر أف الشاىد في البيت حذؼ "منية"
لالتساع كاإليجاز".
()1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،1ص .51
( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،1ص52

()3ىذا البيت لمحطيئة كىك في ديكانو ص( )115شرح ابف السكيت كدراسة كتبكيب د مفيد محمد
قميحة ،دار الكتب العممية ػ ػ ػ ػ بيركت لبناف ،ط1993 /1ـ .

()4األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج ،1ص 53
()5سيبكيو ،الكتاب ،ج215 ،1
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 62.العطف عمى الضمير المرفوع المتصل في اختيار الكالم:
يرل النحاة أف بنية العطؼ عمى الضمير المرفكع المتصؿ تستقيـ إذا كاف ثمة
تككيد أك فصؿ ،مف غير قبح ،غير أنيـ اختمفكا في بنية العطؼ ،فمـ ىير الككفيكف
فييا ما يمنع في اختيار الكالـ ،كقد خالفيـ البصريكف ف أركا أنو ال يجكز إال عمى قبح
في ضركرة الشعر( .)1كقد احتج الككفيكف بما سمع عف العرب كىي شكاىد غير

مجيكلة القائؿ ،كجاء العطؼ فييا عمى الضمير المرفكع مف غير فصؿ أك تككيد،
كاستشيدكا ببيت عمر بف ربيعة حيث قاؿ :

المال تى ىعس ٍف ىف ىرٍم ىال
ادل
ىكنً ىع ً
ت ىكيزٍىهر تىيى ى
ػت إً ٍذا أى ٍقىبمى ٍ
قيػ ٍم ي
اج ى
فالشاىد ىنا قكلو "أقبمت كزىر " حيث عطؼ قكلو كزىر عمى الضمير المستتر
()2

في قكلو "أقبمت" مف غير أف يؤكد الضمير المستتر بضمير منفصؿ كىذا جائز عند
الككفييف ،كخصو سيبكيو كجميكر البصرييف بحالة الضركرة( .)3كيقكؿ سيبكيو (":)4

كاعمـ أنو قبيح أف تصؼ المضمر في الفعؿ بنفسؾ كما أشبيو؛ كذلؾ أنو قبيح أف
تقكؿ فعمت نفسؾ إال أف تقكؿ فعمت أنت نفسؾ كاف قمت فعمتـ أجمعكف حسف ،ألف
ىذا يعـ بو كاذا قمت نفسؾ فإنما تريد أف تؤكد الفاعؿ" .كجاء في شرح المفصؿ(":)5أنو

عطؼ زىر عمى الضمير المستتر في "أقبمت" مف غير فصؿ كالكجو أف يقاؿ ":أقبمت
ىي كزىر "لتأكيد الضمير المستتر كىذا مف ضركرات الشعر" .كقاؿ جرير الخطفي
ييجك األخطؿ التغمبي:

كرجا األ ى ً ً
اى ًة ى ٍأريً ًو
يخ ٍيط يؿ م ٍف ىسفى ى
ىى ى

ىب لىوي لًىيىن ىاال
ىمالى ٍـ ىي يك ٍف ىكأ ه

()6

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،2ص .388

()2ىػػذا البيػػت لعمػػر بػػف ربيعػػة ،كىػػك فػػي ديكانػػو ص( ، ،)355قػػدـ لػػو ككضػػع ىكامشػػة فػػايز محمػػد،
دار الكتاب العربي ،بيركت ،ط1996 ،2

( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج ،2ص .388
( )4سيبكيو ،الكتاب ،ج.397 ،2

()5ابف يعيش ،شرح المفصؿ ،ج 277 ،2تحقيؽ أميؿ بديع يعقكب ،دار الكتب العممية ،بيركت.

()6ىػػذا البيػػت لجريػػر بػػف عطيػػة الخطفػػي ،كىػػك فػػي ديكانػػو ،ص ،362تحقيػػؽ :كػػرـ البسػػتاني ،دار
بيركت لمنشر ،بيركت ،لبناف .طبعة .1986
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الشاىد في ىذا البيت قكلو ":يكف كأب لو" حيث عطؼ قكلو":أب" بالكاك عمى
الضمير المرفكع المستتر في يكف كىك يكافؽ رأم الككفييف كلك أنو جاء بالكالـ عمى

رأم البصرييف لقاؿ ":ما لـ يكف ىك كأب لو"(.)1

كقد أيد األنبارم حجة البصرييف ،كاعتبر ىذا الشاىد كغيره مف الشكاىد الشاذة
التي ال يؤخذ بيا ،كال يقاس عمييا كانما تأتي في الضركرة الشعرية كالعطؼ عمى
الضمير المرفكع في ضركرة الشعر جائز فال يككف لمككفييف فيو حجة .كتشبيييـ لو
بالضمير المنصكب المتصؿ فال كجو لو بحاؿ؛ ألف الضمير المنصكب المتصؿ كاف
كاف في المفظ في صكرة االتصاؿ فيك في النية في تقدير االنفصاؿ ،بخالؼ الضمير
المرفكع المتصؿ؛ ألنو في المفظ كالتقدير بصفة االتصاؿ.
كأرل أف تكجيو األنبارم لمشكاىد التي قدميا الككفيكف تكجيو منطقي حيث
اعتبر أف مثؿ ىذا العطؼ ىك مف باب الضركرة الشعرية ،كىذا جائز في عرؼ
الشعراء ،كبالتالي يمكف أف يقبؿ ىذا العطؼ ،كيؤخذ بو في المغة عمى أنو مف باب
االتساع كاهلل أعمـ.
" 22.العطف عمى الضمير المخفوض "
يرل الككفيكف أنو يجكز العطؼ عمى الضمير المخفكض ،كلكف البصرييف
يركف أنو ال يجكز إال في ضركرة الشعر ،كقد ذىب بعض البصرييف مذىب الككفييف
كيكنس بف حبيب ،كاألخفش ،كقطرب ،كالشمكبييف ،كمالؾ"( .)2كقد أحتج الككفيكف

بالسماع مف أشعار العرب التي منيا قكؿ الشاعر:
()3
ب فى ىما بً ىؾ ىكاألي ًاـ ًم ٍف ىع ىج ًب
كنا ىكتى ٍشتً يمىنا
فىا ٍذ ىى ٍ
ت تى ٍي يج ى
فىا ٍلىي ٍكىـ قىرٍب ى
فالشاىد قكلو" :فما بؾ كاألياـ" حيث عطؼ قكلو "األياـ" بالكاك عمى الضمير
المتصؿ المجركر محال بالباء في قكلو "بؾ" مف غير أف يعيد مع المعطكؼ العامؿ في

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج ،2ص.389
( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،2ص.379

()3ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة(ج )123 ،5كلـ ينسبو لقائؿ.
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المعطكؼ عميو ،كرأم البصرييف أنيـ يعتبركف ذلؾ ضركرة ال تقع إال في الشعر ،كقاؿ
مررت
يد" ،كلـ يجز أف تقكؿ":
أنت كز ه
ي
قمت ى
سيبكيو في الكتاب ":أنو جاز أف تقكؿ ":ى
أنت كز ويد؛ ألف الفعؿ يستغني بالفاعؿ ،كالمضاؼ ال يستغني بالمضاؼ إليو؛ ألنو
بى
ؾ ى

بمنزلة التنكيف ،كقد يجكز في الشعر"(.)1كذكر أف الشاىد في البيت عطؼ "األياـ" عمى

الضمير "بؾ" دكف إعادة الخافض .كاستشيدكا ببيت آخر في قكؿ الشاعر:
()2
ؼ
ؽ في ًم ٍث ًؿ الس ىك ًارم يس ييكفيىنا
ىك ىم ىاب ٍيىنيا ىكا ٍل ىك ٍع ًب يغ ٍكطه ىنفىانً ي
تي ىعم ي
فالشاىد في ىذا البيت قكلو " فما بينيا كالكعب " حيث عطؼ " الكعب " بالكاك
عمى الضمير المتصؿ المخفكض في" بينيا" كالتقدير "كما بينيا كبيف الكعب غكط
نفانؼ كالمعنى أف قكمو طكاؿ ،كأف السيؼ عمى الرجؿ منيـ كأنو عمى سارية مف

طكلو عندما يتقمده(.)3كجاء في شرح المفصؿ" أف الشاىد فيو عطؼ حذؼ الظرؼ
لتقدـ ذكره ،كبقي عممو" (.)4ككاف احتجاج البصرييف بقكليـ أنو ال يجكز؛ كذلؾ ألف
الجار مع المجركر بمنزلة شيء كاحد ،فإذا عطفت عمى الضمير المجركر – كالضمير
إذا كاف مجرك ار اتصؿ بالجار كلـ ينفصؿ منو كليذا ال يككف إال متصال بخالؼ
الضمير المرفكع كالمنصكب -فكأنؾ قد عطفت االسـ عمى الحرؼ الجار ،كعطؼ
االسـ عمى الحرؼ ال يجكز .كقد أيد األنبارم حجة البصرييف حيث رد عمى الشكاىد
التي أتى بيا الككفيكف،

()5

ففي الشاىد األكؿ أف كممة" األياـ " مجركرة عمى القسـ ال

عمى العطؼ ،كأما الشاىد الثاني فكاف مف باب االتساع كالحذؼ حيث حذؼ الشاعر
"بيف" الثانية لمداللة األكلى عمييا في قكلو ":فما بينيا كالكعب غكط نفانؼ" ،كاستشيد
بقكؿ الشاعر:

()1سيبكيو ،الكتاب ،ج383 ،2
()2البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة  ،ج ،123 ،5كلـ ينسبو لقائؿ
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج381 ،2
()4ابف يعيش ،شرح المفصؿ( ،ج)283 ،2
()5

األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،2ص. 382
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و
ار
ىكىن وار تي ٍكقى يد بًالٌ ٍمي ًؿ ىن ىا
ام ىأنر
ام ًرلء تى ٍح ىسبً ٍي ىف ٍ
أى يكؿ ٍ
الشاىد قكلو ":كنار" كأراد " ككؿ نار" فاستغنى عف تكرير" كؿ " كىذا كثير في
()1

كالميـ ،كيقكؿ سيبكيو( ":)2أنو استغنى عف تثنية "كؿ" لذكرىا في أكؿ الكالـ" ،كذكر
ابف ىشاـ( ":)3أنو سيؿ حذؼ كؿ مع بقاء الخفض فييا" .كقد رد البصريكف بشكاىد

شعرية  ،كذلؾ في معرض ردىـ عمى بعض اآليات القرآنية التي احتج بيا الككفيكف
كاعتبركا أنيا في مكضع الخفض ،في مثؿ قكلو تعالى  (:لكف الراسخكف في العمـ منيـ
كالمؤمنكف يؤمنكف بما أنزؿ إليؾ كما أنزؿ مف قبؾ كالمقيميف) " النساء "162 :فكممة "
ا لمقيميف " عند الككفييف في مكضع جر ،أما البصريكف فاعتبركىا في مكضع نصب
عمى المدح بتقدير فعؿ محذكؼ ،كالتقدير " :أعني المقيميف" كذلؾ ألف العرب تنصب
عمى المدح عند تكرر العطؼ كالكصؼ ،كاستشيدكا بقكؿ الخرنؽ:
()4
ً
الج ٍزًر
ىال ىي ٍب ىع ىد ٍف قى ٍك ًمي ال ًذ ٍي ىف يى يـ
الع ىداة ىكآفةي ي
ىس ُّـ ي
ىكالطيبً ٍي ىف ىم ىع ًاق ىد األ ٍىزًر
كف بً يكؿ يم ٍعتىىر وؾ
الن ًازلي ى
فمحؿ االستشياد " الطيبيف " حيث نصبت عمى المدح فكأنيا قالت أعني ،أك
أخص "الطيبيف" كيركل أيضا "الطيبكف" بالرفع أم ىـ الطيبكف( .)5كأعتقد أف حجج
البصرييف أقكل مف حجج الككفييف كذلؾ ألنو ال يعطؼ عمى الضمير المخفكض،
كانما يككف العطؼ عمى األسماء أك األفعاؿ أك الجمؿ بنكعييا أما أف يعطؼ عمى
الضمير فيذا غير منطقي كلكف البصرييف أجازكا ذلؾ في الضركرة الشعرية ،كبالتالي
يمكف أف يقبؿ كالميـ لمضركرة الشعرية عمى أنو مف باب االتساع.

()1ىذا الشاىد مف شكاىد البغدادم في الخزانة (ج )417 ،4كنسبو ألبي دكاد األيادم
( )2سيبكيو ،الكتاب ،ج ،1ص.66

()3اب ػ ػػف ىش ػ ػػاـ ،مغن ػ ػػي المبي ػ ػػب( ،ج ،)319 ،1تحقي ػ ػػؽ محم ػ ػػد محيػ ػ ػي ال ػ ػػديف عبدالحمي ػ ػػد ،المكتب ػ ػػة
العصرية ،بيركت ،صيدا

()4ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة (ج )41 ،5كنسبو لمخرنؽ.
( )5األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش االنصاؼ( ،ج.)384 ،2
153


 3.3تركيب االسم في الضمائر "ىو"و"ىي "
يرل الككفيكف أف االسـ مف "ىك ،كىي " الياء كحدىا ،كأما البصريكف فيركف
أف الياء كالكاك مف "ىك" كالياء كالياء مف ىي ىما االسـ بمجمكعيما .كاحتج الككفيكف
ٌ
بأف الدليؿ عمى أف االسـ ىك الياء كحدىا دكف الكاك كالياء أف الكاك كالياء تحذفاف في
التثنية نحك" ىما " كلك كانتا أصالن لما حذفتا .كالذم يدؿ عمى ذلؾ أنيما تحذفاف في

حالة اإلفراد كتبقى الياء كحدىا )1( .كاحتجكا بالسماع مف الشعر في قكؿ الشاعر:
ً ()2
ً
فب ٍيىناه ًفي ىد ًار ً
ص ٍدؽ قى ٍد أىقى ىاـ بًيىا
ح ٍيىنان يي ىعمٌميىنا ىك ىم يان ىعممٌوي
ى ي
فالشاىد قكلو " بيناه "فأراد أف يقكؿ " بينا ىك " فسقكط الحرؼ كىك الكاك ىنا يعني أنو
زائد كىذا رأم الككفييف.

()3

كذكر سيبكيو باب ما يحتمؿ الشعر ":أف العرب قد تحذؼ في الشعر ما ال
يحذؼ في اختيار الكالـ كصرؼ ما ال يصرؼ ،كحذؼ ما ال يحذؼ ،تشبييا
()4

كاستيش ًيدكا كذلؾ ببيت

بما قد يحذؼ كاستعمؿ محذكفا ،كأكرد ىذ الشاىد".
آخر لمعجير السمكلي يقكؿ فيو:
()5
ً
ً
ب
فىىب ٍيىناهي ىي ٍش ًرم ىر ٍحمىوي قىا ىؿ قىائً هؿ
المالط ىن ًج ٍي ي
ل ىم ٍف ىج ىم هؿ ًر ٍخك ى
فالشاىد ىنا قكلو " فبيناه" حيث أراد القكؿ" بينا ىك " كىذا البيت يستشيد بو
الككفيكف عمى صحة ما ذىبكا إليو حيث حذؼ الياء في "ىك " ألنيا زائدة .

()6

كاحتج البصريكف عمى كالـ الككفييف أف الكاك كالياء أصؿ في الضمير
المنفصؿ ،كأنو ال يجكز أف يبنى الضمير عمى حرؼ كاحد؛ ألف ىذا يتطمب أف يككف
الحرؼ الكاحد ساكنا كمتحركا ،كىذا محاؿ .كقد أيد األنبارم حجة البصرييف في ذلؾ،
كرد عمى الشكاىد التي أتى بيا نحاة الككفة أنيا مف باب الحذؼ حيث تـ لضركرة
( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج557 ،2

()2ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانةج ،265 ،5كلـ ينسبو لقائؿ
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج577 ،2
( )4سيبكيو ،الكتاب ،ج31 ،1

()5ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة (ج )155 ،1كنسبو لمعجير السمكلي
( )6األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج577 ،2
154


الشعر لغاية إقامة كزف البيت كما تحذؼ الكاك كالياء لمضركرة الشعرية .كقد ساؽ
شكاىد عمى ذلؾ منيا قكؿ الشاعر:
ً ()1
كىالؾ اس ًقنًي إًف كاف م ً
ً
ىفمىس ي ً ً
ضؿ
اؤؾ ىذا فى ٍ
أستىط ٍي يعوي
ٍ
ت بًآتيو ىكىال ٍ
ٍ
ٍ ى ى
ى
فاالستشياد في قكلو" كالؾ اسقني" كأصؿ العبارة " كلكف اسقني" فالتقى فييا
ساكناف :نكف لكف ،كسيف اسقني ككاف األصؿ في التخمص مف ىذيف الساكنيف أف
تكسر نكف لكف ،كلكف الشاعر حذفيا ىنا لمتخمص مف التقاء الساكنيف حيف اضطر
()2
أف"
لكف ٌ
إلقامة الكزف .كجاء في المغني البف ىشاـ ":أف الفراء عدىا مككنة مف " ٍ
فطرحت النكف كاليمزة لمتخفيؼ ،كقاؿ بعض الككفييف :إٌنيا مككنة مف "ال" ك "إف"

كالكاؼ زائدة كخففت اليمزة"(.)3
كقاؿ شاعر آخر:

الي ً
ديف ًفي ىح ٍبي يم ىكمؿ
ىص ً
اح تىىرل ىب ٍرقان أ ًيرٍي ى
مم ًع ى
ضوي
ؾ ىك ًم ٍي ى
أ ى
ىك ٍ
فالشاىد قكلو " أصاح" فإف ىذه الكممة مؤلفة مف حرؼ النداء كىك اليمزة
ً ()4

رخمو الشاعر بحذؼ ياء المتكمـ كحذؼ حرؼ مف
كمنادل مضاؼ لياء المتكمـ كقد ٌ
أصؿ الكممة كىك الباء فأصميا "صاحبي" .

()5

إذف نالحظ أف البصرييف قد كجيكا الشكاىد التي احتج بيا الككفيكف عمى أنيا
محمكلة عمى الضركرة الشعرية ،كفي لغة الشعر يمجأ الشاعر إلى الحذؼ إذا اضطر
لذلؾ ،فمعنى ذلؾ أف أصؿ ىذه األسماء عمى أصميف (ق،ك) ك(ق،م) ،ثـ خفؼ
الشاعر مف الكاك كالياء فييما ،بما تتيحو لو لغة الشعر ،لكنني أميؿ إلى رأم الككفييف
في عد ىذه األلفاظ عمى أصؿ كاحد كذلؾ لسبب كاحد كىك أننا نجد ىذا األصؿ في
تصاريؼ ىذا االسـ ،كلذا يمكف اعتبار ىذه الشكاىد مف أداءات المغة .
()1ىذا البيت مف شكاىد سيبكيو في الكتاب (ج)27 ،1كنسبو لمنجاشي الحارثي.
( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج.561 ،2
()3ابف ىشاـ ،مغني المبيب ،ج ،1ص.321

()4ىػذا البيػت المػػرئ القػيس كىػك ديكانػػو ص( ،)24شػرح األعمػػـ ،تحقيػؽ محمػد أبػػك الفضػؿ إبػراىيـ،
الطبعة الخامسة ،دار المعارؼ ،مصر2559 ،ـ.ككرد الكممة األكلى "أحار ترل"

( )5األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج562 ،2
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" 4.3لوالي" و" لوالك" وموضع الضمائر
يرل الككفيكف أف الياء كالكاؼ في " لكالم ،لكالؾ" في مكضع رفع ،كذىب
األخفش مف البصرييف إلى ماذىب إليو الككفيكف .كذىب البصريكف إلى أف الياء
()1

كذىب المبرد إلى أنو ال يجكز أف يقاؿ " لكالم،

جر بمكال.
كالكاؼ في مكضع ٌ
لكالؾ" كيجب أف يقاؿ " لكال أنا ،كلكال أنتـ " فيؤتى بالضمير المنفصؿ كما جاء في
التنزيؿ العزيز (لكال أنتـ لكنا مؤمنيف) (سبأ.)33
كاحتج الككفيكف بأف الياء كالكاؼ في مكضع الرفع؛ ألف الظاىر الذم قاـ عميو
الياء كالكاؼ مقامو رفع بيا عمى مذىبنا ،كباالبتداء عمى مذىبكـ؛ فكذلؾ ما قاـ مقامو.
أم أف الياء كالكاؼ قد أخذت مكضع الرفع كما ىك الحاؿ في االسـ الظاىر .كاحتج
البصريكف بأف الضمير في" لكالم ،كلكالؾ" في مكضع جر ألف الياء كالكاؼ ال تككناف
عالمة مرفكع ،كال يجكز أف يتكىـ أنيما في مكضع النصب ،كاذا لـ يكف في مكضع
نصب كال رفع كجب أف يككف في مكضع جر ،كاحت ٌج األنبارم عمى كالـ المبرد
بالسماع مف قكاؿ الشاعر:
()2
ىجر ً
ً
ام ًو ًم ٍف يقم ًة الن ٍي ً
ؽ يم ٍن ىي ًكم
ت ىك ىما
م ًط ٍح ى
ىكأ ٍىن ى
ام يرؤ لى ٍكىال ى
ت ٍ
ىى ىكل بأ ٍ ى
فمكضع االستشياد قكلو" :لكالم" حيث كقع الضمير المتصؿ الذم أصمو أف
يككف في محؿ جر أك محؿ نصب بعد لكال ،كلكال عند جميرة النحاة حرؼ مف حركؼ
االبتداء تتطمب اسما ظاى ار مرفكعا(.)3

كذكر سيبكيو أف(" ":)4لكالم ،كلكالؾ" إذا أضمرت االسـ فييا يج ٌر ،كاذا أظيرت
يرًف ىع ،كلك جاءت عالمة اإلضمار عمى القياس لقمت "لكال أنتـ"" .

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،2ص564
()2ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة (ج)336 ،5كنسبو ليزيد بف الحكـ الثقفي.
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج567 ،2
()4الكتاب ،سيبكيو( ،ج)374 ،2
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كقاؿ عمر بف ربيعة:
()1
أح يج ًج
أ ٍىك ىمت بً ىع ٍينًييىا ًم ىف اليى ٍكىد ًج
لى ٍكىال ى
ؾ ىى ىذا ا ٍل ىع ىاـ لى ٍـ ٍ
فالشاىد في ىذا البيت قكلو " لكالؾ " حيث كقع الضمير المتصؿ الذم يككف
في محؿ الجر أك النصب بعد" لكال"مكقع الرفع .

()2

كقد ذىب األنبارم إلى ما ذىب إليو الككفيكف ،كقد أجاب عمى قكؿ البصرييف:
" بأف الياء كالكاؼ ال يككناف عالمة مرفكع "كذلؾ أنو يجكز أف تدخؿ عالمة الرفع

عمى الخفض أال ترل أنو يجكز أف تقكؿ( ":)3ما أنا كأنت " كأنت :مف عالمات
المرفكع ،كىك ىاىنا في مكضع مخفكض ،فكذلؾ ىاىنا؛ الياء كالكاؼ مف عالمات
المخفكض ،كىما في "لكالم ،لكالؾ" مف عالمات المرفكع ،كالذم يدؿ عمى أف " لكال "
ليس بحرؼ خفض أنو لك كاف حرؼ خفض لكاف يجب أف يتعمؽ بفعؿ أك معنى فعؿ
كليس لو ىاىنا ما يتعمؽ بيا.
كأعتقد أف الككفييف ىـ أصكب رأيا بالنسبة ليذه المسألة كذلؾ؛ ألف ما بعد لكال
ضمير فأنو يأتي في مكضع رفع .كقد أيد األخفش رأم
ا
يأتي مرفكعا حتى كلك كاف
الككفييف كما أننا رأينا تكجيو األنبارم في ىذه المسألة كذىابو في رأيو إلى ما ذىب إليو
عدىا مف األداءات المغكية.
الككفيكف ،كعميو فإنو يمكف ٌ
 5.3الضمائر في (إياك ،واياه ،واياي)
يرل الككفيكف أف الكاؼ كالياء كالياء مف " إياؾ ،كاياه ،كايام " ىي الضمائر
المنصكبة ،كأف " إيا" عماد ،كاليو ذىب أبك الحسف بف كيساف كذىب بعضيـ إلى أف
"إياؾ " بكمالو ىك الضمير .كلكف البصرييف يركف أف " أيا " ىي الضمير كالكاؼ
كالياء كالياء حركؼ ال مكضع ليا مف اإلعراب.

()1ىذا البيت لعمر بف ربيعة كىك في ديكانو ص( ،)92الطبعة الثالثة ،الناشر دار الكتاب العربي،
بيركت ػ لبناف (1416ػ  ،)1996كضع ىكامشو كفيارسو د .فايز محمد

( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج569 ،2
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج566 ،2
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كيرل الخميؿ بف أحمد أف "أيا " اسـ مظير ناب مناب المضمر أضيؼ إلى
الكاؼ كالياء كالياء؛ ألنو ال يفيد معنى بانفراده .ككاف احتجاج الككفييف أف الكاؼ
كالياء كالياء ىي نفسيا الحركؼ التي تككف في حالة االتصاؿ؛ ألنو ال فرؽ بينيما
و
و
حرؼ كاحد كانفصمت عف العامؿ لـ تقيـ بنفسيا فأتى
لما كانت عمى
بكجو ما ،إ ٌال أنيا ٌ
بإيا لتعتمد الكاؼ كالياء كالياء عمييا؛ إذ ال تقكـ بنفسيا ،فصارت بمنزلة حرؼ زائد ال
يحكؿ بيف العامؿ كالمعمكؿ فيو كالذم يدؿ ذلؾ لحاؽ التثنية كالجمع لما بعد "إيا
"كلزكميا لفظان كاحدان.

()1

كاحتج البصريكف بأنو تـ االجماع عمى أف أحدىما ضمير منفصؿ ،كالضمائر
و
حرؼ كاحد؛ ألنو ال نظير في كالـ العرب لتمؾ
المنفصمة ال يجكز أف تككف عمى
الحالة ،كالمصير إلى مالو نظير أكلى مف المصير إلى ما ليس لوي نظير.

كقد أيد األنبارم المذىب البصرم ،كرد عمى الككفييف في أنيا تعامؿ ككؿ

ضمير ،كال يجب الفصؿ بيف" أيا " كالضمير عمى أنيا عماد لمضمير ،فحاليا كحاؿ
تاء الخطاب في "أنت" ،ككذلؾ فإنو رد عمى كالـ الخميؿ في أنو مظير ناب مناب
فإياه كاٌيا
المضمر فيما حكاه عف بعض العرب في المثؿ" إذا بمغ الرجؿ الستيف ٌ
عتد بيا( .)2كقد ع از الشكاىد السماعية لمضركرة الشعرية
الشكاب" أنيا ركاية شاذة ال يي ي
إلقامة الكزف ،حيث قاؿ الشاعر:
()3
ً
ً ًً
ض ًفي ىد ٍى ًر الد ىى ًارٍي ًر
ت
ض ًمىن ٍ
إًي ي
األر ي
الك ًارث األ ٍىم ىكات قى ٍد ى
اى يـ ٍ
با ٍلىباعث ى
فاالستشياد في البيت قكلو " ضمنت إياىـ األرض" حيث جاء الضمير
منفصال مع إنو في مكضع يمكف اإلتياف بو متصال فيقاؿ " :ضمنتيـ األرض" كىذا

ال يجكز إال في ضركرة الشعر( .)4كاستشيد ببيت آخر ػ ػ ػ كىك مف الرجز المشطكرػ ػ ػ
األر ىكا
طعي ىا
عنس تى ٍق ى
في قكؿ الشاعر حميد األرقط  :أتتؾ ه
( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج575 ،2
( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج572 ،2
()3ىذا البيت لمفرزدؽ كىك في ديكانو(ج )361 ،1تحقيؽ عمي فاعكر ،دار الكتب العممية ،بيركت،
لبناف.

( )4األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج572 ،2
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غت إًياكػ ػ ػ ػػىا
إًلى ٍي ى
ؾ ىحتٌى ىبمى ٍ
فالشاىد قكلو" بمغت إياؾ " حيث جاء بالضمير المنفصؿ في المكاف الذم
()1

يككف الضمير المتصؿ ،ككاف مف حؽ العربية عميو أف يقكؿ " حتى بمغتؾ"(.)2ككرد في
()3

الكتاب لسيبكيو ":أف الشاىد فيو كضع "إياؾ" مكضع الكاؼ ضركرة".

كمف المالحظ

ىنا أنو الكجكد لشكاىد بصرية أك ككفية في ىذه المسألة ،غير أف األنبارم ساؽ
شاىديف شعرييف كاعتبرىما مف الضركرات التي ال تقع إال في الشعر؛ كذلؾ إلقامة
كزف البيت .
" 6.3إتيان ألفاظ اإلشارة كأسماء موصولة "

يرل الككفيكف أف " ىذا " كما أشبيو مف أسماء اإلشارة يككف بمعنى الذم

كاألسماء المكصكلة ،نحك" ىذا قاؿ ذاؾ زيد " أم :الذم قاؿ ذاؾ زيد .أما عف رأم
البصرييف فإنيـ ذىبكا إلى أف "ىذا" ال يككف بمعنى الذم ككذلؾ سائر أسماء اإلشارة ال
تككف بمعنى األسماء المكصكلة.

()4

كاحتج الككفيكف بالسماع مف أشعار العرب ،حيث

قاؿ الشاعر يزيد بف المفرغ :
()5
ً ً
ً و
ؽ
إمارةه
كى ىذا تى ٍح ًم ٍمي ىف طىمً ٍي ي
أىم ٍنت ،ى
ىع ىد ٍس ما ل ىعٌباد عميؾ ٌ
فالشاىد قكلو "كىذا تحمميف طميؽ" فيك أراد القكؿ " كالذم تحمميف طميؽ " حيث
أف ىذا البيت يستشيد بو الككفيكف عمى صحة ما ذىبكا إليو.كقد رد البصريكف عمى
كخرجكا البيت عمى ثالثة أكجو :األكؿ
الككفييف كأنكركا صحة االستدالؿ بيذا البيتٌ ،
أف يككف ىذا اسـ إشارة مبتدأ كخبره قكلو طميؽ كجممة تحمميف في محؿ نصب حاؿ
مف الضمير المستتر في طميؽ ،كالثاني :أف يككف ىذا اسـ إشارة مبتدأ كخبره محذكؼ،
أما الكجو الثالث :أف يككف
كطميؽ خبر ثاف أم كأنو قاؿ ":كىذا رج هؿ تحممينو
ه
طميؽ" ،ك ٌ
( )1ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة ج ،285 ،5كنسبو لحميد األرقط.
( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج573 ،2
()3سيبكيو ،الكتاب ،ج362 ،2

( )4األنبارم ،االنصاؼ ،ج589 ،2ػ

()5ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة (ج)41 ،6كنسبو ليزيد بف مفرغ الحميرم.
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ىذا اسـ إشارة مبتدأ ،كلو نعت كىك االسـ المكصكؿ كىك محذكؼ كجممة تحمميف ال
محؿ ليا مف اإلعراب كطميؽ خبر المبتدأ ككأنو قد قاؿ :كىذا الذم تحمميف طميؽ،

فحذؼ االسـ المكصكؿ جائز لمضركرة الشعرية )1( .كاحتجكا أيضا ببيت الكميت إذ
()2
ً
ً
ً
زكىر ً
ضوي مف بيف أثٍىرل ىكأى ٍقتىىار
صى
لى يك ٍـ ق ٍب ي
اف ك ى
الح ى
يقكؿ  :لى ىك ٍـ ىم ٍسجدا اهلل ى
الم ى
فالشاىد قكلو ":مف بيف أثرل كأقت ار "فينالؾ اسـ مكصكؿ محذكؼ قبؿ أثرل
كم ٍف أقت ار" فحذؼ
كاسـ مكصكؿ آخر قبؿ أقتر كتقدير الكالـ " مف بيف ىم ٍف أثرل ى
()3
المكصكليف كأبقى صمتييما ككاف ىذا الحذؼ لمضركرة الشعرية.
كقد أيد األنبارم حجة البصرييف كرد عمى الككفييف في شاىدىـ أنو ال حجة
فيو؛ ألف" تحمميف" في مكضع الحاؿ أم كأنو قاؿ " كىذا محمكال طميؽ"كيحتمؿ أنو
حذؼ االسـ المكصكؿ عمى تكجيو البصرييف كىك جائز.
 7.3أيكون لالسم المحمى بأل صمة كصمة الموصول؟"

يرل الككفيكف أف االسـ الظاىر إذا كانت فيو األلؼ كالالـ كصؿ كما يكصؿ

الذم ،بمعنى أنو يصبح لو صمة كما ىي لالسـ المكصكؿ ،لكف البصرييف يركف أنو ال

يكصؿ )4( .كاحتج الككفيكف بالسماع في قكؿ أبي ذؤيب اليذلي :
ً ً ()5
ًً
ً
ىصائؿ
لً ىع ٍم ًرم ٍ
ت أي ٍك ًريـ أ ٍ
الب ٍي ي
ألن ى
ىىمىوي
ت ى
كأ ٍق يع يد في أ ٍفيائو بًاأل ى
فالشاىد قكلو ":ألنت البيت أكرـ أىمو" حيث أف الككفييف يزعمكف أف جممة "

أكرـ أىمو" ال محؿ ليا مف اإلعراب؛ ألنيا صمة لمبيت كعندىـ أف االسـ الجامد

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج.595 ،2
()2ىذا البيت لمكميت بف زيد كىك في ديكانو ص()155جمع كتحقيؽ كشػرح د .محمػد نبيػؿ طريفػي،
ط  ،1دار صادر ،بيركت ػ لبناف

( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج592 ،2
( )4األنبارم ،االنصاؼ ،ج. 594 ،2

()5ىذا البيت ألبي ذؤيب اليذلي ديكاف اليذلييف (ج )141 ،1الدار القكمية لمطباعة كالنشر ،القاىرة ػ
القاىرة ػ
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المحمى بأؿ مثؿ البيت كاألسماء المكصكلة تحتاج إلى صمة.

()1

ككرد في "ىمع

اليكامع" لمسيكطي قكلو( ":)2كزعـ الككفيكف أف األسماء المعرفة بأؿ تجكز أف تستعمؿ
مكصكلة ،فالبيت خبر أنت ،كأكرـ صمة المكصكؿ ،أم كأنو قاؿ ":ألنت الذم أي ٍك ًرـ

أىمىو"" .كاحتج البصريكف بأف االسـ الظاىر يدؿ عمى معنى مخصكص في نفسو،

كليس كالذم؛ ألنو ال يدؿ عمى معنى مخصكص إال بصمة تكضحو؛ ألنو مبيـ ،كاذا
كرد عمى
لـ يكف في معناه فال يجكز أف يقكـ مقامو .كقد أيد األنبارم حجة البصرييف ٌ
بأنو ال حجة ليـ في شاىدىـ ؛ ألف "البيت" خبر المبتدأ الذم ىك "أنت "
الككفييف ٌ

ك" أكرـ" خبر آخر كما تقكؿ :ىذا حمك حامض ،فحمك خبر المبتدأ الذم ىك ىذا
()3
كحامض :خبر و
كجو الشاىد بتقدير حذؼ
ثاف ،كالمعنى أنو قد جمع الطعميف.
ك ٌ
االسـ المكصكؿ فتقدير الكالـ " ألنت البيت الذم أكرـ أىمو " فحذؼ االسـ المكصكؿ

لمضركرة الشعرية .كاستشيد بقكؿ الشاعر:

()4

ؼ يمقىٌيظه يم ىشتى
ؾ ىذا ىبت فىيىذا ىبتي
ىم ٍف ىي ي
صي ه
يم ى
فالشاىد قكلو " ىذا بتي مقيظ مصيؼ مشتى " حيث أخبر عف المبتدأ الكاحد الذم ىك
اسـ اإلشارة "ىذا" بأربعة أخبار فتقدير الكالـ :ىذا بتي ،ىك مصيؼ ،ىك مقيظ ،ىك
رداء مف الصكؼ .كيرل البصريكف أنو إذا جاز أف يككف لو
مشتى ،ككممة بتي تعني ن
أربعة أخبار جاز أف يككف لو خبراف كىك مذىب سيبكيو في كتابو في باب ما يجكز
()5

فيو الرفع مما ينتصب في المعرفة

"أنو يجكز تعدد الخبر لمبتدأ كاحد كقكلؾ "ىذا

حامض حمك" فال تنقض الحالكة ،لكف تجمع بيف الطعميف" حيث ذكر في ىذا الشاىد
تتعدد األخبار لمبتدأ كاحد ،كاستحسف النصب عمى الحاؿ ،كجكاز الرفع عمى البدؿ.

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج594 ،2
( )2السيكطي ،ىمع اليكامع ،ج.292 ،1
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج595 ،2

()4ىذاف البيتاف مف الرجز كىما مف شكاىد معجـ الشكاىد النحكية ،د .حنا حداد ص( )195كأكرد
نسبيما لرؤبة نقال عف ممحؽ ديكانو ص (. )189

()5سيبكيو ،الكتاب( ،ج)83 ،2
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الفصل الرابع :
مسائل التقديم والتأخير
 6.4تقديم الخبر عمى المبتدأ
يرل الككفيكف ٌأنو ال يجكز تقديـ خبر المبتدأ عميو مفردا كاف أك جممة؛ فالمفرد
بأنو
ذاىب
يد" ،كأخكه
قائـ ز ه
قائـ ز ي
احتج الككفيكف ٌ
ه
عمرك" .ك ٌ
يد" كالجممة نحك" أبكه ه
نحك" ه
ه
ال يجكز تقديـ خبر المبتدأ عميو مفردا كاف أك جممة؛ ألنو يؤدم إلى أف تقدـ ضمير
االسـ عمى ظاىره،أال ترل أنؾ إذا قمت ":قائـ زيد " كاف في قائـ ضمير زيد ،ككذلؾ
إذا قمت ":أبك قائـ زيد" كانت الياء في أبكه ضمير زيد؛ فقد تقدـ ضمير االسـ عمى
()1

ظاىره ،كال خالؼ أف يرتبة ضمير االسـ بعد ظاىره؛ كلذلؾ كجب ٌأال يقدـ.
أما البصريكف فيركف أنو يجكز تقديـ خبر المبتدأ عميو سكاء كاف مفردا أك
كٌ

جممة ،كاحتجكا بالسماع مف أشعار العرب ،فقد جاء كثي ار في كالـ العرب كأشعارىـ
ت" ،كقاؿ
الح ىك يـ" كقكليـ ":في أكفانً ًو لي ٌ
الم ٍي ي
كذلؾ في قكليـ في المثؿ ":في بيتو ييؤتى ى
ؼ ى
سيبكيو" )2( :كزعـ الخميؿ ػ رحمو اهلل ػ أنو يستقبح أف تقكؿ قائـ زيد ،كذاؾ إذا لـ تجعؿ
قائما مقدما عمى المبتدأ ،كما تؤخر كتقدـ فتقكؿ :ضرب زيدا عمرك .ككاف الحد أف
يككف مقدـ كزيد مؤخر ،كىذا كقكلؾ" :تميمي أنا" ،كمشنكء مف يشنؤؾ" فقد تقدـ
الضمير في ىذه المكاضع عمى الظاىر؛ ألف التقدير " الحكـ يؤتى في بيتو" " كالميت
لؼ في أكفانو" " كأنا تميمي" .كقاؿ الفرزدؽ:
ً ً ()3
كىف أ ٍىبىناء الر ىج ً
اؿ األىىباعد
كنا ىب ينك أ ٍىبىنائًىنا ،ىكىبىناتيىنا
ىب ين ى
ىب ين ي
ي

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،1ص56ػ ػ

( )2سيبكيو ،الكتاب ،اإلنصاؼ ،ج ،2ص126

()3ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة ج.444 ،1كنسبو لمفرزدؽ.
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فالشاىد قكلو ":بنكنا بنك أبنائنا" حيث أف ىذه الجممة اشتممت عمى مبتدأ كخبر،
كقد تقدـ الخبر ػ كىكقكلو بنكنا ػ عمى المبتدأ ػ كىك قكلو :بنك أبنائنا ،كقد قدـ الشاعر
الخبر عمى المبتدأ فيما في رتبة كاحدة؛ ألف كال منيما معرفة فجاز تقديـ أحدىما عمى
اآلخر ،كقد استساغ الشاعر تقديـ الخبر لكجكد قرينة معنكية كذلؾ أنو يريد تشبيو أبنا

األبناء باألبناء )1( .كقاؿ السيكطي ( ":)2إ ٌف األصؿ تقديـ المبتدأ ،كتأخير الخبر؛ ألف
المبتدأ محككـ عميو فالبد مف تقديمو ليتحقؽ ،كيجكز تأخيره حيث ال مانع نحك" قائـ
زيد" ،كيجب التزاـ األصؿ ألسباب منيا أف ييكىـ بابتدائية الخبر بأف يككف كال منيما
معرفتيف أك نكرتيف متساكيتيف ،كفي الشاىد فإنيما كردا معرفتيف ،فتقدـ الخبر عمى
المبتدأ .كقاؿ ابف ىشاـ في المغني حكؿ ىذا الشاىد":

()3

كيجب الحكـ بابتدائية

المؤخر ر ٍعنيا لممعنى كيضعؼ أف تقدر األكؿ مبتدأ بناء عمى أنو مف التشبيو المعككس
لممبالغة؛ ألف ذلؾ نادر الكقكع كمخالؼ لألصكؿ ،الميـ إال أف يقتضي المقاـ المبالغة".
كاستشيدكا ببيت آخر:

اح
ىغر إً ىذا ىشتى ٍكىنا
اد ًفي ىش ٍيرم قي ىم ً
ب الز ي
فىتنى ىما ٍاب يف األ ى
ىك يح ٌ
فالشاىد قكلو " فتى ما ابف األغر" حيث تقدـ الخبر كىك "فتى" عمى المبتدأ
()4

كىك" ابف األغر" في ىذه الجممة كتقديـ الخبر عمى المبتدأ كاف دكف مسكغ مف نفي أك
()5
كرد عمى الككفييف في قكليـ ":لك جكزنا
استفياـ .ك ٌأيد األنبارم رأم البصرييفٌ ،
ألدل ذلؾ إلى أف تيقىد ىـ ضمير االسـ عمى ظاىره" فكصؼ كالميـ ىذا بأنو
تقديمو ٌ

فاسد ،كذلؾ ألف الخبر كاف كاف مقدما في المفظ إال أنو متأخر في التقدير ،كاذا كاف

مقدما لفظا متأخ ار تقديرا ،فال اعتبار في ىذا التقديـ في منع اإلضمار ،كليذا جاز
( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ج ،1ص56ػ ػ
()2السػػيكطي ،ىمػػع اليكامػػع فػػي شػػرح جمػػع الجكامػػع ،ج ،32 ،2تحقيػػؽ د .عبػػدالعاؿ سػػالـ مكػػرـ،
الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيركت ،لبناف ،طبعة عاـ .1992

()3ابف ىشاـ ،مغني المبيب ج.522 ،1

( .)4ىذا البيت لمالؾ بف خالد اليذلي كما كرد في معجـ شػكاىد النحػك الشػعرية ،د .حنػا حػداد ،ص
( . ،)52كنسبو نقال عف كتاب شرح أشعار اليذلييف (. )451 ،1

( )5األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ج ،1ص56ػ ػ
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يد" إذا جعمت زيدان فاعالن كغالمو مفعكال؛ ألف غالمو كاف
باإلجماع" ضرب
غالمو ز ه
ى
كاف متقدما عميو في المفظ إال أنو في تقدير التأخير فمـ يمنع ذلؾ مف تقديـ الضمير،
حيث قاؿ زىير:

احةى ًم ٍنوى ىكالن ىدل يخميقىا
ؽ ىي ٍكمان ىعمىى ًعالتً ًو ىى ًرمان
ىي ٍم ى
ىم ٍف ىي ٍم ى
ؽ الس ىم ى
فالشاىد في البيت قكلو " :عالتو" فإف ىذه الياء ضمير غيبة يعكد إلى ىى ًرـ
كىك متأخر في المفظ عف الضمير ،فال مانع مف تقديـ الضمير؛ ألف ذلؾ لو نظير في
كالـ العرب مف الشعر.

()1

()2

 2.4تقديم معمول اسم الفعل عميو
يرل الككفيكف أنو يجكز أف يتقدـ معمكؿ اسـ الفعؿ عميو في حاؿ اإلغراء كما
في قكلو " زيدان عميؾ ،كعم انر عندؾ ،كبك انر دكنؾ" ،كأما مذىب البصرييف فإنو ال يجكز

تقديـ معمكالتيا عمييا ،كقد ذىب الفراء إلى ما ذىب إليو البصريكف.
الككفيكف بالنقؿ بأنو قد كرد في أشعار العرب مف ذلؾ قكؿ الشاعر:
()4
اس ىي ٍح ىم يد ٍكىن ىكا
المائً يح ىد ٍل ًكم يد ٍكىن يك ىما
إًني ىأرٍىي ي
ت الن ى
ىيا أُّىييىا ى
كف ىخ ٍي انر ىكيي ىم ٍج يدىن ىكػػا*
* ييثٍين ى

()3

احتج
ك ٌ

فالشاىد " دلكم دكنكما " حيث أف دلكم مفعكؿ بو قد تقدـ عمى اسـ الفعؿ

كذلؾ في اإلغراء ،كبيذا الشاىد بنى الككفيكف قاعدتيـ التي تقدـ فييا معمكؿ اسـ
الفعؿ عميو كذلؾ حمال عمى الفعؿ؛ ألف اسـ الفعؿ يحمؿ معنى الفعؿ فقكلو دلكم

()5
فإف
دكنكما أم خذ دلكم .ككرد في أكضح المسالؾ قكؿ ابف ىشاـ ":دلكم دكنكما ٌ
ظاىره أف "دلكم" مفعكؿ مقدـ لدكنؾ كىذا الظاىر غير صحيح خالفا لمكسائي الذم

()1ىػذا البيػػت لزىيػر بػػف أبػي سػػممى ،الػديكاف ص  ،77دار الكتػػب العمميػة ،لبنػػاف ،ط ،1ككرد البيػػت
مف قصيدة يمدح فييا ىرـ بف سناف .

( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ج ،1ص.58
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج184 ،1ػ

()4ىذا البيت مف الرجز المشطكر كىك مف شكاىد البغدادم في الخزانة(ج )255 ،6بال نسب.
( )5األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ج184 ،1ػ
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زعـ أنو منصكب باسـ الفعؿ المذككر كادعى أف اسـ الفعؿ يعمؿ متأخ ار كما يعمؿ
مقدما "

()1

كأما احتجاج البصرييف أف ىذه األلفاظ كاف كانت بمعنى األفعاؿ كلكنيا فركع
عمى أصكؿ فإذا تقدمت المعمكؿ عمى اسـ الفعؿ فكأنما ساكينا بيف الفرع كاألصؿ.كأما
عف مكقؼ األنبارم فنراه يقؼ إلى جانب البصرييف كيرد عمى الككفييف في شاىدىـ

بقكلو ( ":)2أنو ال حجة ليـ فيو مف كجييف :أف دلكم مكضع رفع النصب كىك ىنا
خبر لمبتدأ محذكؼ تقديره "ىذا دلكم دكنكما .كالثاني :أنو إذا كاف مكضع نصب ال
يككف منصكبا بػ "دكنؾ" كانما ىك منصكب بتقدير فعؿ؛ كأنو قاؿ :خذ دلكم دكنؾ،
كدكنؾ مفسر لذلؾ الفعؿ المقدر.
 3.4جواز تقديم التمييز إذا كان العامل فعال متصرفا
يد
يرل الككفيكف ٌأنو يجكز تقديـ التمييز إذا كاف الفعؿ متصرفا نحك " تصبب ز ه
أما رأم البصرييف
تفقأالكبش
عرقان" ك"
ي
شحما " كأيدىـ المازني كالمبرد مف البصرييف ،ك ٌ
ن
فكاف بعدـ جكازه )3( .كقد احتج الككفيكف بالسماع في قكؿ الشاعر:
()4
كما ىكاف ىن ٍفسان بًا ٍل ًف ار ً ً
أتى ٍي يج ير ىس ٍم ىمى بًا ٍل ًف ىار ً
ب؟
ؽ ىحبً ىيبيىا
ؽ تىط ٍي ي
ىى ى ى
فالشاىد قكلو " " كما كاف نفسا بالفراؽ تطيب " حيث أ نو تقدـ التمييز كىك

"نفسا" عمى عاممو الفعؿ المتصرؼ "تطيب" كىذا الشاىد يستدؿ بو الككفيكف عمى جكاز
تقديـ التمييز عمى عاممو الفعؿ المتصرؼ ،كلكف البصرييف ال يجيزكنو في سعة الكالـ
كانما جاز في الضركرات الشعرية.

()5

كقاؿ ابف جني ":كمما يقبح تقديمو االسـ

()1ابف ىشاـ ،أكضح المسالؾ( ،ج ،)82 ،4كنسبو لراجز مف بني أسد بف عمرك بف تميـ.
( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج.189 ،1
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج682 ،2

()4ى ػذا البيػػت لممخبػػؿ السػػعدم كمػػا كرد فػػي معجػػـ ش ػكاىد النحػػك الشػػعرية ،د.حنػػا حػػداد ،ص(،)29
كأكرد نسػػبو لثالثػػة مػػف الشػػعراء كىػػـ  :المخبػػؿ السػػعدم ،كأعشػػى ىمػػداف ،كمجنػػكف ليمػػى ،كأجمػػع

أغمب الركاة أنو لممخبؿ السعدم كىك في ديكانو ص(.)124

( )5األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج683 ،2
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المميز ،كاف كاف ناصبو فعال متصرفا ،فال يجكز القكؿ:شحما تفقأت ،كال عرقا
()1

تصببت"
ي

ككما احتج الككفيكف بالدليؿ النقمي احتجكا أيضا بالدليؿ القياسي فقد حممكا

المسألة عمى جكاز تقديمو؛ ألف الفعؿ متصرفا حيث جاز أف يتقدـ المفعكؿ بو عمى
يد" ككذلؾ تتقدـ الحاؿ عمى العامؿ إذا كاف الفعؿ
عاممو في نحك " عم نار ضرب ز ه
أما عف احتجاج البصرييف فيـ يعتبركف أف التمييز
متصرفا فنقكؿ ":راكبا جاء زيد ".ك ٌ
عرؽ
ىك الفاعؿ في المعنى فإذا قمت "تصبب زيد عرقا" فالمعنى يككف بتقدير" تصبب
ي
ز ويد" فيذا تمييز منقمب عف الفاعؿ ،كالفاعؿ ال يجكز أف يتقدـ عمى الفعؿ في المفظ

رد عمى الشاىد
ككذلؾ في المعنى .كقد ٌأيد االنبارم رأم البصرييف في المسألة ،ك ٌ
الشعرم في البيت بأف ركاية البيت غير صحيحة ،كالركاية عنده " كما كاف نفسي
بالفراؽ تطيب" ثـ أنو لك كانت الركاية صحيحة فإف "نفسا" منصكبة عمى االختصاص
لفعؿ محذكؼ تقديره " أعني " ،كأعتبر أيضا أف ما جاء في كالميـ شاذا ال يقاس
عميو لقمتو في كالميـ.
 4.4جواز تقديم اسم منصوب أو مرفوع في جممة جواب الشرط
يرل الككفيكف أنو إذا تقدـ اسـ مرفكع في جكاب الشرط فإنو اليجكز فيو الجزـ،
يكرمؾ" ،كلكنيـ اختمفكا في تقديـ المنصكب فأجازه
يد
ككجب الرفع مثؿ "إف تأتني ز ه
ي
أكرـ" .كأما البصريكف فيركف أنو
الكسائي كلـ بجزه الفراء في قكليـ "إف تأتني زيدان ي
يجكز أف يتقدـ المنصكب أك المرفكع عمى جكاب الشرط.

أف الجزـ يبطؿ؛ ألف االسـ قد فارؽ جكاب الشرط فتقدـ عميو
كيرل الككفيكف ٌ
أما عف احتجاج البصرييف
كلما تقدـ كجب فيو الرفع ألف مجاكرتو لمجكاب قد ذىبت .ك ٌ
في المسألة فإنيـ يركف أف االسـ إذا تقدـ عمى جممة جكاب الشرط فأنو يتقدر فيو فعؿ

كما يتقدر فيو فعؿ إذا تقدـ عمى فعؿ الشرط إذ ال فرؽ بينيما.

( )1ابف جني ،الخصائص ،ج.384 ،2
( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج558 ،2ػ
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()2

كلـ ترد شكاىد

كلكف األنبارم أكرد شاىدا شعريا دلؿ فيو عمى
شعرية مف لغة العرب مف كال الفريقيفٌ ،
رأم البصرييف كرد عمى كالـ الفراء في منعو جكاز تقديـ المنصكب حيث أكرد بيت
طفيؿ الغنكم إذ يقكؿ:

كلً ى ً
الخ ٍي ىر تي ٍع ًق ًب
صطىبً ٍر لىيىا
ىكىي ٍع ًر ٍ
اميىا ى
اـ ،فى ىم ٍف ىي ٍ
مخٍيؿ أىي ه
ؼ لى ىيا أىي ى
ى
فالشاىد قكلو " الخير تعقب" حيث أنو نصب "الخير" بتعقب كالتقدير " تعقب
()1

الخير" فيك جممة جكاب الشرط الذم فعمو " فمف يصطبر" ككسرت الباء لمناسبة
الركم.

()2

كأكرد الرضي في شرح الكافية حديثو عف ىذا الشاىد كاعتبره مف الشكاىد

التي أتى بيا البصريكف لالستدالؿ عمى جكاز تقديـ االسـ المنصكب أك المرفكع عمى
()3

جكاب الشرط ،كقاؿ

":كاألكثر جعؿ المرفكع مبتدأ ،فيجب رفع المضارع اتفاقا،

يد يقكـ"
كتصدير المبتدأ بالفاء ،نحك ":إف قمت فز ه
 " 5.4تقديم المفعول بالجزاء عمى حرف الشرط "

يرل الككفيكف ٌأنو يجكز أف يتقدـ المفعكؿ بالجزاء عمى حرؼ الشرط في نجك "
أضرب" ،كلكف الككفييف اختمفكا في جكاز نصبو حيث أجاز الكسائي
تصرب
زيدان إف
ٍ
ٍ

أما مكقؼ البصرييف فإنيـ ال يجيزكف نصبو
نصبو كلكف الفراء لـ يجز نصبو .ك ٌ
()4
بالشرط كال بالجزاء.
تضرب" فكانت
إف
كقد احتج الككفيكف بقكليـ إف األصؿ في الجممة "
ٍ
أضرب ٍ
ي
مرفكعة كلكف لما تأخرت جزمت بالجكار ككاف مف حقو أف يككف مرفكعا كاستدلكا عمى
ذلؾ بالسماع مف أشعار العرب إذ يقكؿ الشاعر:

()1ىػػذا البيػػت لطفيػػؿ الغنػػكم كىػػك مػػف ش ػكاىد الخ ازنػػة (ج )44 ،9فػػي بػػاب الجػػزـ كيػػركل أف ىػػذا
الشاعر كاف محبا لمخيؿ كلذا لقب بػ " طفيؿ الخيؿ".

( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج.559 ،2
( )3الرضي ،شرح الرضي عمى الكافية ،ج ،915 ،2تحقيػؽ:د .يحيػى بشػير مصػرم ،ط،1996 ،1
الناشر  :جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية.

( )4األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج511 ،2ػ
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ىيا أى ٍق ىرعي ٍب ىف ىحابً و
ىخك ى
إًن ى
ص ىر ٍ
ص ىرعي
س ىيا أى ٍق ىرعي
ع أي
ؾ تي ٍ
ؾ إً ٍف يي ٍ
فمكضع الشاىد قكلو " تصرع "حيث جاءت ركاية البيت بالرفع عمى إنو يجب
()1

ؾ"
ع أخك ى
أف يككف مجزكما ألنو جكاب الشرط كلكف التقدير فيو "إنؾ تصرعي إف يصر ٍ
حيث أنو لما تقدـ رفع )2( .كيرل سيبكيو( ")3أنو جعؿ جممة "تصرع" خب ار إلف المؤكدة
كىك مؤخر لفظا كالنية بو التقديـ عمى أداة الشرط أم كأنو قاؿ " :إنؾ تصرع إف يصرع
أخكؾ" كاعتبره مف الضركرة؛ ألنو حرؼ الشرط جزـ األكؿ فحقو أف يجزـ اآلخر".
كقاؿ الشاعر زىير بف أبي سممى:
ً
ب ىمالًي ىكىال ىح ًريـ(.)4
كـ ىم ٍسأىلى وة
ىيقيك يؿ ىال ىغائً ه
كًا ٍف أىتىاهي ىخمي هؿ ىي ى
الشاىد قكلو "يقكؿ" حيث أنو رفع ىذا الفعؿ كلكنو مجزكـ ألنو جكاب الشرط.

كيرل سيبكيو في الكتاب( ": )5أف ىذا المضارع ليس ىك جكاب الشرط كلكنو دليؿ عمى
الجكاب كىك عمى نية التقديـ كاف كاف متأخ ار في المفظ" .كجاء في شرح ابف عقيؿ ":إذا
كاف فعؿ الشرط ماضيا كجكابو مضارعا جاز فيو جزـ الجزاء أك رفعو فجاز أف تقكؿ":
يقكـ عمرك" كىك عمى إضمار الفاء عند المبرد كالككفييف "إف
إف قاـ زيد ٍ
يقـ عمرك ،أك ي
أتاه فيقكؿ"(.)6
أما البصريكف فاحتجكا بأنو ال يجكز التقديـ أم تقديـ معمكؿ الجزاء كالشرط
كٌ
عمى حرؼ الجزاء؛ ألف الشرط بمنزلة االستفياـ ،كاالستفياـ لو صدر الكالـ فكما أنو
ال يجكز أف يقدـ ما بعد االستفياـ عمى ما قبمو فكذلؾ الشرط حيث ال تقكؿ" زيدا

()1ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة (ج )25 ،8كنسبو لعمرك بف يخثارـ العجمي.
( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ج511 ،2ػ
( )3سيبكيو ،الكتاب ،ج.67 ،3

()4ىذا البيت لزىير بف أبػي سػممى كىػك فػي ديكانػو ص ،115تقػديـ كشػرح عمػي حسػف فػاعكر .كىػك
مف قصيدة يمدح فييا ىرـ بف سناف كمطمعيا:
ً
ً
اح كالد ىي يـ
ؼ
ًق ٍ
بالديار ٍلـ ي
بمى ،كغيرىا األرك ي
يعؼ رسميا الق ي
دـ  ......ن
()5سيبكيو ،الكتاب ،ج ،3ص.66
()6ابف عقيؿ ،شرح ابف عقيؿ ،ج35 ،4
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بت؟" ككذلؾ ال تقكؿ" زيدان إف تضرب أضرب" أم أف البصرييف في ىذه المسألة
أضر ى
()1
قد الحظكا عمة الشبو بينيما فحممكا عمة عدـ التقديـ عمى المشابية مع االستفياـ.
كيرل األنبارم أف تكجيو البصرييف صحيح ،كيرد عمى الشكاىد التي أكردىا
صرع أخكؾ تصرع" ،أنو
الككفيكف أنو ال حجة ليـ فييا ففي قكؿ الشاعر " إنؾ إف يي ٍ
نكل بو التقديـ كجعمو خب ار لمضركرة الشعرية ،كما جاء لمضركرة فال حجة فيو.
كأيضا فإننا نراه يرد عمى الشاىد الثاني بأنو ال حجة ليـ فيو أيضا؛ كذلؾ ألف النية بو
التقديـ ،كانما رفعو ألف فعؿ الشرط ماض فمما لـ يظير الجزـ في فعؿ الشرط ترؾ
الجكاب عمى أكؿ أحكالو ػ كىك الرفع ػ كىك كاف كاف مرفكعا في المفظ فيك مجزكـ في
المعنى" .

()2

 6.4تقديم حرف االستثناء في أول الكالم"

يرل الككفيكف ٌأنو يجكز تقديـ حرؼ االستثناء في أكؿ الكالـ ،نحك قكلؾ " إال
ام ىؾ ما أ ىك ىؿ ىزٍي هد" ،كقد ذىب الكسائي كأبك إسحاؽ الزجاج إلى ما ذىب إليو
طى ىع ى
الككفيكف ،كيرل البصريكف أنو ال يجكز ذلؾ )3( .كاحتج الككفيكف بالسماع مف ذلؾ قكؿ
أبي زبيد الطائي:

العتى ى ً
ىخ ىال أىف ً
يح ىس ٍي ىف بً ًو فىييف إً ٍلي ًو يش ٍك يس
ط ىايا
الم ى
اؽ م ىف ى
قدـ المستثنى في أكؿ الكالـ ،كىذا
أف العتاؽ مف المطايا" حيث ٌ
فالشاىد قكلو ":خال ٌ
()4

دليؿ عمى جكاز تقديـ المستثنى كىك "خال" عمى جممة االستثناء  )5( .كشاىد آخر في

قكؿ رؤبة العجاج:

كب و
مدة لى ٍي ىس بًيىا طي ً
م
كر ُّ
ىى

ىكال ىخ ىال ال ًجف بًيىا إً ٍن ًس ُّي

()1

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج.514 ،2
( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج.514 ،2
()3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج222 ،1ػ

()4ىػػذا البيػػت ألبػػي زبيػػد الطػػائي كىػػك فػػي ديكانػػو ص  ،96جمػػع كتحقيػػؽ نػػكرل حمػػكدل القيسػػي،
مطبعة المعارؼ ،بغداد1967 ،

( )5األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج222 ،1ػ
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فالشاىد قكلو " كال خال الجف بيا إنسي " حيث قدـ االستثناء في أكؿ الكالـ،
كأصؿ الكالـ :كالبيا إنسي خال الجف ،فالجار كالمجركر خبر مقدـ ،كانسي مبتدأ
مؤخر ،كخال الجف :استثناء.

()2

كأيضا ىنالؾ شاىد آخر عمى ىذه المسألة كىك قكؿ

الكميت:

ً
ً
ً
ب
ىح ىم ىد ًش ٍي ىعةه
فى ىما لًي إً ٌال آ ىؿ أ ٍ
الحؽ م ٍش ىع ي
ب ى
ىك ىمالي إى ٌال م ٍش ىع ى
فالشاىد قكلو" إال آؿ أحمد " ككذلؾ " إال مشعب الحؽ " حيث قدـ المستثنى
()3

مشعب إال
عمى المستثنى منو ،كأصؿ الكالـ " كمالي شيعةه إال آ ىؿ أحمد " ك" مالي
ي
مشعب الحؽ ")4(.ككرد في أكضح المسالؾ ":أف الشاىد فيو تقدـ المستثنى عمى
ى
المستثنى منو ،كاذا تقدـ لـ يكف فيو إال كجيا كاحدا كىك النصب ،كقد جاء عمى

ماتقتضيو العربية"(.)5كاحتج البصريكف بأنو ال يجكز أف يتقدـ حرؼ االستثناء عمى
المستثنى؛ ألنيا حرؼ نفي فإذا حصؿ ذلؾ فإنو سيعمؿ ما بعد النفي فيما قبمو ،كىذا
ال يجكز ،ك ٌأيد االنبارم رأم البصرييف ،كرد عمى الشكاىد الشعرية في احتجاجيـ " خال
أف ىذا البيت مرتبط ببيت يسبقو ،ثـ لما ارتبط ببيت
أف العتؽ مف المطايا " كذكر ٌ
أكؿ الكالـ ،كالبيت ىك:
ً
ً
يس
قى ًرٍينبا ىما ييح ُّس لىوي ىحس ي
ً
كس
يحسيف بو ىفيي ٌف إًليو يش ي

يسبقو لـ تعد حرؼ االستثناء "ال" في
ىغب ًم ٍنييـ
أف ىعر يسكا ىكأ ى
إلى ٍ
العتى ى ً
ىخ ىال أىف ً
ط ىايا
الم ى
ٌ
اؽ مف ى
كرد أيضا عمى الشاىد اآلخر في قكلو " كال خال الجف بيا إنسي" حيث أف تقدير الكالـ
" كال إنسي خال الجف " فحذؼ إنسيا ،فأضمر المستثنى منو ،كما أظيره تفسير لما

()1ىذاف البيتاف مف الرجز كىما مف شكاىد البغدادم في الخزانة (ج )311 ،3كنسبيما لمعجاج
( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج223 ،1ػ

()3ىػػذا البيػػت لمكميػػت بػػف زيػػد كىػػك فػػي ديكانػػو ()517فػػي مػػدح آؿ ىاشػػـ كىػػك مػػف قصػػيدة مطمعيػػا
:طربت كما شكقا إلى البيض أطرب كال لعبا مني كذك الشيب يمعب

( )4األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج.223 ،1
()5ابف ىشاـ ،أكضح المسالؾ ،ج234 ،2
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أضمره ،كقيؿ :تقديره كالبيا إنسي خال الجف فػ" بيا " مقدرة بعد "خال" ،كتقديـ االستثناء
فيو لمضركرة ،فال يككف فيو حجة.

()1

كأما عف رأم الزجاج في كتابو الجمؿ في النحك،فقد أكرد كالما عف االستثناء

كتقديمو في باب االستثناء المقدـ في قكلو ")2( :كاالستثناء المقدـ منصكب أبدا كقكلؾ "

اب" كاستشيد
أصحابؾ " ك" قدـ إال بك انر إخكتؾ" ك" مالي إال
خرج إال زيدان
ى
العسؿ شر ه
ي
ببيت الكميت عمى كجكب نصبو إذا تقدـ.

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ، ،ج.225 ،1

()2الزجػػاج ،أبػػك القاسػػـ عبػػد الػػرحمف بػػف إسػػحاؽ ،الجمػػؿ فػػي النحػػك ،ص( ،)235حققػػو كقػػدـ لػػو د.
عمي تكفيؽ الحمد ،مؤسسة الرسالة ػ دار األمؿ ،الطبعة األكلى1454ىػ ػ1984ـ،
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الفصل الخامس:
مسائل اختمف في عامميا:
 6.5العامل في االسم المرفوع بعد" لوال"
يرل الككفيكف أف "لكال" ترفع االسـ بعدىا نحك" لكال زي هد ألكرمتو" ،كاحتجكا بأنيا
ترفع االسـ بعدىا؛ ألنيا نائبة عف الفعؿ الذم لك ظير رفع االسـ؛ ألف التقدير في
يد مف إكرامؾ ألكرمتؾ ،إال أف الفعؿ
يد ألكرمتؾ" أم :لك لـ يمنعني ز ه
قكلؾ ":لكال ز ه
حذؼ تخفيفان كزادكا "ال" عمى "لك" كصارت بمنزلة حرؼ كاحد .فصارت بمنزلة قكليـ ":
()1

" .كاحتجكا بقكؿ الشاعر:

إما أنت منطمؽ انطمقت معؾ"
ٌ
()2
ت ىذا ىنفى ور
فىًإف قى ٍك ًم ىي لى ٍـ تىٍأ ىك ٍميي يـ ٌ
أىىبا يخ ىار ىشةى أىما أ ٍىن ى
الض يبعي
فالشاىد في قكلو" أما أنت" فأف أصؿ ىذه العبارة " أف كنت" فحذفت كاف ثـ

عكضت عنيا "ما" كأدغمت الميـ في نكف أف فناب ىذا الحرؼ مناب الفعؿ كىك كاف،
كاذا ناب الحرؼ مناب الفعؿ أدل ما كاف الفعؿ يؤديو.

()3

كقاؿ سيبكيو  ":فإنما ىي

ضمت إلييا ما كىي ما التككيد كلزمت كراىية أف يجحفكا بيا لتككف عكضا مف
"ٍ
أف" ي
ذىاب الفعؿ كما كانت الياء كاأللؼ عكضا في الزنادقة كاليمانى مف الياء ،كمثؿ أف
إما ال" فألزمكىا ما عكضا"(.)4
في لزكـ ما في قكليـ " ٌ

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،1ص 65ػ
()2ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة (ج )13 ،4كنسبو لعباس بف مرداس السممي
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج ،1ص 65ػ
()4سيبكيو ،الكتاب ،ج.293 ،1
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أف االسـ يرتفع بعد لكال باالبتداء كاحتجكا أنو يرتفع دكف
أما البصريكف فيركف ٌ
كٌ
"لكال" كذلؾ ألف الحرؼ إنما يعمؿ إذا كاف مختصا ،كلكال ال يختص باالسـ دكف الفعؿ
بؿ قد تدخؿ عمى الفعؿ كما تدخؿ عمى االسـ ،كاحتجكا بالسماع في قكؿ الشاعر:
()1
ت بًىب ٍع ً
ىسييًـ السُّكًد
ت ىزائً يرىىا
قىالى ٍ
ىى ٌال ىرىم ٍي ى
امةي لىما ًج ٍئ ي
ض األ ٍ
يم ى
ت أى
ت ىكال يع ٍذرل لً ىم ٍح يد ٍكًد
ىال ىدر ىد ٌر ًؾ؛ إًني قى ٍد ىرىم ٍيتييي يـ
لى ٍكىال يح ًد ٍد ي
فالشاىد قكلو" لكال حددت" حيث دخمت لكال عمى الفعؿ ،كقد دخمت عمى االسـ
في شكاىد كثيرة كيدؿ ذلؾ عمى أنيا ليست مختصة باالسـ كالىي مختصة بالدخكؿ
تككف عاممة؛ كاذا لـ تكف عاممة كجب أف يككف االسـ مرفكعا باالبتداء.

()2

كقد ذىب األنبارم إلى ما ذىب إليو الككفيكف ،فرد عمى كالـ البصرييف في
زعميـ بأف الحرؼ ال يعمؿ إال إذ كاف مختصا ،كلكال حرؼ غير مختص حيث رد

بقكلو(ٌ ":)3أنو نسمـ أف الحرؼ ال يعمؿ إال إذا كاف مختصان ،كلكف ال نسمـ أف لكال غير
مختص .قكليـ إنو يدخؿ عمى الفعؿ كما يدخؿ عمى االسـ في قكؿ الشاعر:
حددت كال يعذرل لمحدكًد*
*لكال
ي
فأدخميا عمى الفعؿ " فمكال التي في ىذه البيت ليست مركبة مع "ال" كما ىي

يد ألكرمتؾ" كاٌنما لك حرؼ با و
ؽ عمى أصمو مف الداللة
مركبة مع ال في قكلؾ ":لكال ز ه
عمى امتناع الشيء المتناع غيره ،ك"ال" معيا بمعنى لـ؛ ألف ال مع الماضي بمنزلة لـ
مع المستقبؿ فكأنو قاؿ " قد رمية لك لـ أحد" ككقكؿ الشاعر:
()4
ؾ ال ألىما
إف تى ٍغ ًف ًر المٌييـ تى ٍغ ًف ٍر ىجما
كأ ُّ
ىم ىع ٍب ود لى ى
ٍ
فمكطف االستشياد في ىذا البيت في قكلو "ال ألما" فالحرؼ "ال" في ىذا البيت
بمعنى "لـ" ،كالماضي بمعنى المضارع ،ككأف الشاعر قد قاؿ " كأم عبد لـ يأت
بصغار الذنكب " ،كالسر في ذلؾ ىك أف النحاة يركف أف ال النافية إذا دخمت عمى
()1ىذاف البيتاف مف شكاىد البغدادم في الخزانة (ج)464 ،1كنسبيما إلى الجمكح الظفرم
( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ،ج62 ،1
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،1ص64

()4ىذا البيت ألمية بف الصمت ،الديكاف ص( ،)114تحقيؽ سجيع جميؿ الجبيمي ،دار صادر
بيركت ،لبناف ،ط.1998 ،1
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و
ماض لفظا كمعنى كجب تكرارىا كقكلو تعالى( :فال صدؽ كال صمى) "القيامو"35:
فعؿ
ككذلؾ كرد في المغني البف ىشاـ "أنيا إذا دخمت عمى مفرد خبر أك حاؿ أك صفة
()1

كاتب" ك"جاء زيد ال ضاحكا كال باكيا".
شاعر كال
كجب تكرارىا مثؿ زيد "ال
ه
ه
الزجاجي(": )2إف "ال" بمعنى"لـ" إذا دخمت عمى الماضي"

كقاؿ

 2.5رافع الخبر بعد "إن" المؤكدة

أف "إً ٌف " كأخكاتيا ال ترفع الخبر ،كأنو بقي مرفكعا قبؿ دخكؿ
يرل الككفيكف ٌ
إف" مف الحركؼ ،كالحركؼ ال تنصب االسـ كانما
أف " ٌ
إف عميو ،كحجتيـ في ذلؾ ٌ
ٌ
نصبتو؛ ألنيا أشبيت الفعؿ فيي فرع عميو فكجب أال تعمؿ في الخبر؛ ألف القياس
يقتضي حطٌ الفركع عف األصكؿ ،كلك عممت ألدل إلى التسكية بيف الفركع كاألصكؿ

كىذا ال يجكز )3( .كاحتجكا بالسماع مف الشعر ،في قكؿ الشاعر:
ً ()4
ؾ أ ٍىك أىط ٍي ىار
الى تىتٍ يرىكني ًفي ًي يـ ىش ًط ٍي ىار
ىىمى ى
إًني إى ىذ ٍف أ ٍ
فالشاىد ىنا قكلو "إني إذف أىمؾ" حيث نصب الفعؿ المضارع بعد إذف الذم
ىك حرؼ جكاب ،كىي ىنا ال تقع في صدر الكالـ بؿ ىي مسبكقة بػ "إني" كقد كرد
()5

"عمى

ؾ" كما ذكر الفراء .كجاء في الخزانة
ؾ" كبالنصب" أىم ى
لغتاف فييا بالرفع "أىم ي
عما قبمو بتأكيؿ أف الخبر ىك مجمكع إذف
أف الفعؿ جاء منصكبا بإذف مع ككنو خب ار ٌ
أىمؾ ال أىمؾ كحده فتككف إذف مصدره" .كذكر ابف ىشاـ ":أف "إذف" يجب أف تتصدر
()6

الكالـ حتى تعمؿ في المضارع كاذا جاءت في حشك الكالـ فال تعمؿ إال لمضركرة".
()6

لمضركرة".

إف" ىي العاممة في
أف " ٌ
كأما عف مكقؼ البصرييف في ىذه المسألة ،فيـ يركف ٌ
الرفع؛ كذلؾ ألنيا أشبيت الفعؿ فيـ بذلؾ استندكا إلى عمة المشابية بيف "إف" المؤكدة
()1ابف ىشاـ ،مغني المبيب ،ج271 ،1
()2الزجاجي ،حركؼ المعاني ،ص.8
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج144 ،1ػ

()4ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة(ج )456 ،8كلـ بنسبو لقائؿ
( )5البغدادم ،الخزانةج. 456 ،8

()6أكضح المسالؾ ،ابف ىشاـ ،ج.166 ،4
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كالفعؿ الماضي كقد أقامكا ىذا الشبو؛ ألنيا عمى كزف الفعؿ ،ككذلؾ أنيا مبنية عمى
الفتح كالفعؿ الماضي ،كتدخميا نكف الكقاية نحك "إنني" ،كألنيا في معنى الفعؿ حقٌقت،

ككذلؾ أنيا اقتضت االسـ كما يقتضي الفعؿ االسـ.

()1

ككجو الشاىد الشعرم الذم أتى بو نحاة
كقد ٌأيد األنبارم حجة البصرييفٌ ،
الككفة مف ثالثة أكجو ( : )2أكال ":إٌنو شاىد شعرم شاذ ال يقاس عميو .ثانيا :أف يككف
الخبر فيو محذكؼ تقديره " ال تركيني ..أني ًأذ ُّؿ ،إذف أىمؾ كأطير"  .ثالثا :أف يككف
جعؿ "إذف أىمؾ " في مكضع خبر كقكلؾ " إني لف أذىب " فشبو إذف بمف.
 3.5عامل الجزم في جواب الشرط

أما البصريكف فيركف
يرل الككفيكف ٌ
أف جكاب الشرط مجزكـ عمى الجكار ،ك ٌ
ٌأنو مجزكـ بفعؿ حرؼ الشرط ،كذىب بعضيـ إلى أف العامؿ ىك حرؼ الشرط كفعمو،
أما
كقاؿ آخركف بأف حرؼ الشرط يعمؿ في فعؿ الشرط ،كالفعؿ يعمؿ في الجكاب ،ك ٌ
()3

أبك عثماف المازني فقاؿٌ ":إنو مبني عمى الكقؼ.
كقد احتج الككفيكف بأف حممكا المسألة بالجر عمى الجكار فيك مكجكد في

و
و
خرب" حيث أنيـ خفضكا خرب عمى الجكار ككاف
ضب
جحر
لغتيـ كثي ار كقكليـ " ي
يجب أف يككف مرفكعا؛ ألنو صفة لجحر ،ككذلؾ في مسألة جكاب الشرط؛ فإنو يجب
أف يككف مرفكعا ،إال أنو يج ًزىـ لمجكار ،كليذا إذا اتصمت بو الفاء أك إذا يعكد لمرفع
كاستندكا إلى السماع ،فقاؿ زىير بف أبي سممى:
()4
ً
ً
ً
ط ًر
اح بًيىا ىك ىغي ىرىىا
الم ٍكًر كالقى ٍ
ب الرىي ي
لىع ى
ىب ٍعدم ىس ىكافي ي

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج.145 ،1
( )2األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج146 ،1ػ
( )3األنبارم ،االنصاؼ ،ج493 ،2ػ
()4ىذا البيت لزىير بف أبي سممى كىك في ديكانو ص()54تحقيؽ عمي فاعكر كقاليا مف قصيدة
يمدح فييا ىرـ بف سناف كمطمعيا:

لمف الديار بقنة الحجر أقكيف مف حجج كمف شير؟
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فالشاىد قكلو "القطر" حيث أنو خفض القطر عمى الجكار ،ككاف يجب أف يككف
مرفكعا؛ ألنو معطكؼ عمى" سكافي" كىي الرياح التي تسفي التراب ،كىك ليس معطكفا
عمى المكر (التراب)؛ ألنو ليس لمقطر سك و
اؼ كالمكر )1( .كقاؿ الراجز:
ً
الم ٍرىم ًؿ*
* ىكأف ىن ٍس ىج ى
الع ٍن ىك يبكت ي

()2

فمكطف الشاىد قكلو" المرمؿ" كىك المنسكج ،حيث أنو خفض المرمؿ عمى
الجكار ككاف ينبغي أف يقكؿ " المرمال " لككنو كصفا لمنسج ال لمعنكبكت.

()3

كتحدث

سيبكيو عف ىذا الشاىد حيث إنو تـ خفض "المرمؿ"؛ ألنيا مجاكرة لمعنكبكت

كيقكؿ"( :)4إ ٌف شيخو الخميؿ ال يجيز الجر عمى الجكار إال إذا تساكل المتجاكراف في
التعريؼ كالتنكير ،التأنيث كالتذكير ،كاإلفراد كالتثنية كالجمع".
أما عف احتجاج البصرييف فإنيـ اعتبركا أف حرؼ الشرط يقتضي جكاب الشرط ،ككما
كٌ
()5
كجب أف يعمؿ في فعؿ الشرط فكذلؾ كجب أف يعمؿ في جكاب الشرط.
كقد ٌأيد األنبارم رأم البصرييف كرد عمى شكاىد الككفييف فيما ذىبكا إليو فرد
احتجاجيـ بقكؿ الشاعر " :سكافي المكر كالقطر" حيث إٌنو ال حجة ليـ في ىذا

الشاىد؛ ألف القطر معطكؼ عمى المكر فيجكز أف يككف قد سمى ما تسفيو الريح مف

القطر كقت نزكلو سكافي كما يسمى ما تسفيو الريح كقت الغبار سكافي" ( .)6كقد أكرد
شكاىد عمى كالمو باعتبار العطؼ ال الجكار ،كمنيا قكؿ الشاعر:
()7
ً
اىا
اء ىب ًاردان
ىحتى ىشتى ٍ
ت ىىمالةن ىع ٍيىن ى
ىعمٌ ٍفتييىا ت ٍبننا ىك ىم ن
( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ج494 ،2
()2ىذ البيت مف الرجز كىك مف شكاىد البغدادم في الخزانة(ج )87 ،5كنسبو لمعجاج.
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج496 ،2
()4سيبكيو ،الكتاب ،ج437 ،1

( )5األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج497 ،2
( )6األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج552 ،2

7
الرمة.
( )ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة(ج )231 ،2كنسبو لذم ٌ
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فالشاىد قكلو " كماء" حيث أنو عطؼ "ماء" عمى "تبنا" كاف كاف العطؼ ظاىريا
ألف المعنى فيو اختالؼ فيك يعمفيا تبنا ،ك يسقييا ماء ،كيكمف أف تككف كممة "ماء"
مفعكال بو لفعؿ محذكؼ تقديره " سقيتيا ماء" كالجممة معطكفة عمى الجممة األكلى
"عمفتيا تبنا" .كجاء الحديث عف ىذا الشاىد في أكضح المسالؾ البف ىشاـ ٌأنو مف
()1
كخرجيا ابف
باب عطؼ مفرد عمى مفرد مع بقاء "عمفتيا" عمى معناىا األصمي" ٌ .
()2
ضعؼ ابف
عقيؿ عمى أنيا مفعك هؿ معو ،أك بإضمار فعؿ يميؽ بو "أسقيتيا ماء" .كقد ٌ
ىشاـ ىذا التخريج .كأغمب آراء النحكييف كأصحيا أنيا معطكفة عمى "عمفتيا تبنا" بعد

تقدير العامؿ أم قدمت ليا ماء أك ناكلتيا ماء .
ككجو الشاىد في قكلو" كأف نسج العنكبكت
كقد ٌأيد األنبارم رأم البصرييفٌ ،
المرمؿ" ٌأنو بركاية الكسر كصؼ لمعنكبكت ال النسج كاعتبر ركاية الككفييف كحمميـ
المسألة عمى الجكار أنو مف الشاذ الذم ال يقاس عميو.

4.5عامل الرفع في االسم المرفوع بعد إن الشرطية
أف االسـ المرفكع بعد إف الشرطية يرتفع بفعؿ ،كلكنو ال ييقدر
يرل الككفيكف ٌ
يد أتاني آتو" .كيرل البصريكف أنو يرتفع بتقدير فعؿ كالتقدير ":إف أتاني
إف ز ه
نحك" ٍ
زيد" ،كأما األخفش فيرل أنو يرتفع باالبتداء.

()3

كاحتج الككفيكف بأنو أجازكا تقديـ

المرفكع مع "إف" خاصة كعمميا في فعؿ الشرط مع الفصؿ؛ ألنيا األصؿ في باب
احتج البصريكف بأنو يرتفع بتقدير فعؿ؛ ألنو
الجزاء فمقكتيا جاز تقديـ المرفكع معيا .ك ٌ
ال يجكز الفصؿ بيف حرؼ الجزـ كبيف الفعؿ باسـ لـ يعمؿ فيو ذلؾ الفعؿ .كمف
المالحظ أنو ال كجكد لشاىد ككفي أك بصرم ،غير أف األنبارم ساؽ شاىدا شعريا

أف " إً ٍف" الشرطية ىي األصؿ
استشيد بو عمى رأم البصرييف ،حيث ٌأيد رأييـ ،كذكر ٌ
في الجزاء كلكف ىذ ال يدؿ عمى جكاز تقديـ االسـ المرفكع بالفعؿ عميو؛ ألنو يؤدم

()1ابف ىشاـ ،أكضح المسالؾ ج246 ،2

()2ابف عقيؿ ،شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ،ج257 ،2
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،2ص 554ػ
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إلى أف يتقدـ ما يرتفع بالفعؿ عميو كذلؾ ال يجكز ،كحمؿ المسألة عمى عدـ كجكد
نظير لو في كالميـ كلكف ألف " إف "ىي األصؿ اختصت بجكاز تقديـ المرفكع بتقدير
فعؿ مع الفعؿ الماضي خاصة دكف غيره مف األسماء كالظركؼ.

()1

الشاعر:

كاستشيد بقكؿ

ً
فىمتىى ك ً
ٍس الس ًاقي
اغ هؿ ىي ين ٍبيي ٍـ يي ىحُّيك
ق ىكتي ٍع ى
ط ي
ؼ ىعىم ٍيو ىكأ ي
ي
ى ى
فالشاىد قكلو " متى كاغؿ ينبيـ" حيث فصؿ الشاعر باالسـ المرفكع بيف أداة
()2

الشرط كفعؿ الشرط ،كاالسـ المرفكع ىنا فاعؿ يفسره الفعؿ المذككر بعده كالتقدير "متى
ينبيـ كاغؿ ينبيـ ".

()3

كجاء في الكتاب( ":)4كانما جاز تقديـ االسـ في إف؛ ألنيا أصؿ

ضعؼ
فشر "كقد ٌ
فخير ،كا ٍف ش انر ه
الجزاء ،كجاز إضمار الفعؿ بعدىا فتقكؿ" :إف خي ار ه
سيبكيو ذلؾ في بقية حركؼ الجزاء " ككاف الشاىد تقديـ االسـ عمى الفعؿ في متى مع
جزميا لمفعؿ في الضركرة ،كرفع االسـ بعد متى بإضمار يفسره الظاىر .كأعتقد أف
البصرييف أصكب رأيا؛ ألف العامؿ في االسـ المرفكع ىك فعؿ يفسره ما بعده،غير أنيـ
لـ يدلكا بشاىد شعرم عمى ما ذىبكا إلية ،كلكف كاف في الشاىد الذم ساقو األنبارم
الحجة الدامغة عمى ما ذىب إليو مف تأييد رأم البصرييف ،كدحض لرأم الككفييف،
ألف فيو "متى" ،كلك كاف "إف" لعده أقكل ؛ ألنيا
ضعؼ ىذا الشاىد؛ ٌ
عمى أف سيبكيو ٌ
أصؿ حركؼ الجزاء.
 5.5العامل في االسم المرفوع بعد " مذ " "ومنذ"
يرل الككفيكف أف االسـ يرتفع بعد" مذ كمنذ" بتقدير فعؿ محذكؼ .كأما الف ارء
أما البصريكف فيركف أف االسـ بعد" مذ كمنذ"
فيرل أنو يرتفع بتقدير مبتدأ محذكؼ .ك ٌ

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،2ص555
()2ىذا البيت مف شكاىد سيبكيو في الكتاب (ج )113 ،3كنسبو لعدم بف زيد.
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،2ىامش اإلنصاؼ ص 555ػ
( )4سيبكيو ،الكتاب ،ج.113 ،3

128


مرفكع عمى أنو خبر لممبتدأ كىك " مذ كمنذ" كمعناىما " األمد" فقكليـ " ما رأيتو منذ
يكماف" أم كأنو قاؿ " :األمد يكماف" فاألمد مرفكعة عمى االبتداء كيكماف خبرىا.

()1

كاحتج الفراء بقكلو ":إف االسـ يرتفع بتقدير مبتدأ محذكؼ؛ كذلؾ ألف "مذ كمنذ"
مركبتاف مف " ًمف" ك"ذك" بمعنى الذم كىي لغة مشيكرة في كالـ العرب كىي لغة طي
قاؿ الشاعر:

ً
ً
ً
ض
الم ٍش ىرًفي الفى ىرائ ي
المرًء يذ ٍك ىج ى
اء ىساعنيا ىىميـ فىإف ى
قي ٍكىال ليىذا ى
أف ذك بمعنى الذم كىك صفة لممرء حيث
فالشاىد قكلو "ذك جاء" حيث ٌ
()2

يستخدميا الطائيكف لمعقالء كغير العقالء.

()3

كجاء في شرح األشمكني حكؿ "ذك ":

"أف المشيكر فييا البناء كتأتي معربة بالكاك رفعا ،كباأللؼ نصبا كبالياء ج ار ألنيا
()4

أشبيت ذك بمعنى صاحب المكضكعة لكصؼ أسماء االجناس" .
شاعر آخر:

كاستشيد بقكؿ

ت
اء أىبًي ىك ىج ٌدم
ت ىكيذ ٍك طى ٍ
كي ي
ٌكبً ٍئ ًرم يذ ٍك ىحفى ٍر ي
اء ىم ي
الم ى
فىإف ٌ
فالشاىد قكلو " ذك حفرت كذك طكيت" حيث أف ذك اسـ مكصكؿ بمعنى التي
()5

أم كأنو قاؿ بئرم التي حفرت كالتي طكيت ،ثـ أف ذك تككف لممذكر كالمؤنث .ثـ أنيا
استعممت لغير العاقؿ.

()6

كقاؿ ابف ىشاـ ":كأما ذك فخاصة بًطي كالمشيكر إفرادىا

كتثنى كتجمع" كفي ىذا الشاىد أنثت كأفردت مع البئر في
كتذكيرىا كقد تؤنث ٌ
()7
المكضعيف؛ ألف البئر مؤنث غير عاقمو"
كقد ذىب األنبارم مذىب البصرييف في ىذه المسألة كرد عمى أقكاؿ الككفييف
أف المغة التي احتجكا كىي كسر الميـ في " ًم ٍنذ" ىي لغية شاذة ال يقاس عمييا،
معتب ار ٌ
( )1االنبارم ،اإلنصاؼ ،ج316 ،1ػ
()2ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة (ج )28 ،5كنسبو لقكاؿ الطائي.
( )3االنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ج317 ،1

()4األشمكني ،شرح االشمكني عمى ألفية ابف مالؾ ج. 174 ،1
()5ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة(ج)34 ،6كنسبو لسناف بف فحؿ الطائي.
( )6االنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ج318 ،1
()7أكضح المسالؾ ،ابف ىشاـ ،ج. 154 ،1
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كقد رد األنبارم عمى كالـ الفراء في لغة " ذك " معتب ار أف ىذه المغة لغة طي أم ىي
خاصة لطي ،كأف " منذ يكماف" لغة لجميع العرب .كال تستعمؿ العرب قاطبة ذك بمعنى
الذم في كالميا .كمف المالحظ في ىذه المسألة أنو ال يكجد شاىد شعرم يدعـ أرم
الككفييف ،كأما الفراء فقد ٌأيد رأيو ببعض الشكاىد الشعرية التي تمثؿ لغة "طي"،كلكنيا
ال تمثؿ لغة العرب عامة ،كعميو فإنني أميؿ لرأم البصرييف في اعتبار "مذ ،منذ" لغة
لمعرب عامة ،كأنيا ترفع ما بعدىا عمى اعتبار أنيا مبتدأ بمعنى " األمد".

 6.5أولى العاممين بالعمل في التنازع
أف الفعؿ األكؿ قد عمؿ في نصب االسـ في نحك " أكرمني
يرل الككفيكف ٌ
يد" .كأما مكقؼ البصرييف فيـ يركف أف
أكرمت زيدان" ،أك رفعو في "
ك
أكرمت كأكرمني ز ي
ي
ي
الفعؿ الثاني أكلى مف األكؿ في نصب االسـ أك رفعة.

()1

كقد احتج الككفيكف بالسماع

مف ذلؾ قكؿ امرلء القيس:
ً ()2
طمى ٍ ً ً
الماؿ
ألدىنى ىم ًع ٍي ىش وة
ىكفىانًي ،ىكلى ٍـ أى ٍ
ىس ىعى ٍ
ىفمىك أىف ىما أ ٍ
ب ،ىقمٍي هؿ م ىف ى
فالشاىد قكلة" كفاني كلـ أطمب قميؿ مف الماؿ" حيث أف ىذ الشاىد مف باب
التنازع لتقدـ فعميف عمى اسـ كاحد كقد أعمؿ الشاعر أكؿ الفعميف ػ كىك قكلو كفاني ػ
في االسـ المتأخر "قميؿ" فرفعو بو ،كلك أعمؿ الثاني كىك "أطمب" لنصب االسـ بو،
ألنو يطمب مفعكال ،كىذا الكالـ غير صحيح؛ ألف شرط التنازع أف يكف كؿ كاحد مف
العامميف المتقدميف طالبا لممعمكؿ مع صحة المعنى عمى فرض عمؿ أييما فيو.

()3

كقد تحدث سيبكيو حكؿ ىذا الشاىد فقاؿ" :فإنما رفع ألنو لـ يجعؿ القميؿ مطمكبا ،كانما
كاف المطمكب عنده ىك الممؾ ،كجعؿ القميؿ كافيا ،كلك نصب لفسد المعنى"( .)4كيقكؿ

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج 71 ،1ػ
()2ىذا البيت المرئ القيس كىك في ديكانو ( ،)39تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ج.72 ،1
( )4سيبكيو ،الكتاب( ،ج)79 ،1
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ابف ىشاـ في "قطر الندل" :إف مف شرط التنازع أف يطمب كال الفعميف معمكلو المتأخر
كبالنسبة ليذا الشاىد فإنو تصكر خاطئ لمتنازع؛ كذلؾ أننا لك كجينا الفعميف " كفاني،
كأطمب " لممعمكؿ "قميؿ" لفسد المعنى؛ ألف لك تدؿ عمى امتناع الشيء المتناع غيره؛
فإذا كاف ما بعدىا مثبتا كالـ منفيا " نحك "لك جاءني أكرمتو" كاذا كاف منفيا كاف مثبتا

نحك " لك لـ يسيء لـ أعاقبو"(.)1كاستشيدكا بشاىد آخر كىك قكؿ الشاعر:
()2
ُّؤ ىاال
فى ىرد ىعمىى الفي ىؤ ًاد ىى نكل ىع ًم ٍيداى
ىك يسكئً ىؿ لى ٍك ىيبً ٍي يف ىلىنا الس ى
الخرىد ً
ً
الخ ىد ىاال
ص ٍكىانر
ىكقى ٍد ىن ٍغىنى ىبيىا ىكىن ىرل يع ي
بيىا ىي ٍقتى ٍدىنىنا ي ى

فالشاىد أنو أعمؿ األكؿ "نرل" ،كلذلؾ نصب "الخرد الخداال" كلك أعمؿ الثاني
()3

الخرد الخدا يؿ" بالرفع.
لقاؿ " تقتادنا " ي
أما عف احتجاج البصرييف فكاف بالسماع مف الشعر في قكؿ الفرزدؽ :
كٌ
ً ً ()4
س ًمف مىن و
ً
ً
اؼ ىك ىىاشـ
ت ىك ىسبنًي
صفنا لى ٍك ىسىب ٍب ي
ىكلكف ن ٍ
ىب ينك ىع ٍبد ىش ٍم و ٍ ى
فالشاىد قكلو "سببت كسبني بنك عبد شمس" حيث أعمؿ الفعؿ الثاني كىك
"سبني" فكانت "بنك" فاعال مرفكعا كلك أعمؿ الفعؿ األكؿ لجاءت منصكبو بتقدير
"سببت كسبكني بني عبد شمس" كلكنو أعمؿ الثاني.

()5

كيرل سيبكيو أف العامؿ ىك

الفعؿ الثاني؛ ألنو لك قدر العامؿ األكؿ ألدل إلى قبح في المعنى.

()6

ك ٌأيد األنبارم رأم البصرييف ،كرد عمى الشاىد الشعرم في قكلو(" :)7كفاني كلـ
كلـ أطمب قميؿ مف الماؿ" أف ىذا البيت قد أعمؿ فيو األكؿ مراعاة لممعنى؛ ألنو لك
أعمؿ الثاني لكاف الكالـ متناقضا كذلؾ مف كجييف :أحدىما أنو لك أعمؿ الثاني لكاف
التقدير فيو " كفاني قميؿ كلـ أطمب قميال مف الماؿ " كىذا متناقض؛ ألنو يخبر بأف
( )1ابف ىشاـ ،قطر الندل ،ص.199
()2ىذاف البيتاف مف شكاىد سيبكيو في الكتاب (ج )78 ،1كنسبيما لم اررة األسدم
( )3األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ج.72 ،1

()4ىذا البيت لمفرزدؽ كىك في ديكانو ص( )656شرح كضبط عمي حسف فاعكر.
( )5األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ج.72 ،1
( )6سيبكيو ،الكتاب ،ج.77 ،1

( )7األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج78 ،1
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سعيو ليس ألدنى معيشة ،كتارة يخبر بأنو يطمب القميؿ ،كذلؾ متناقض؛ كالثاني :أنو
قاؿ في البيت الذم بعده ":
المؤث ىؿ أى ٍمثىالًي
كلكف ما أى ٍس ىعى لً ىم ٍج ود يمؤثؿ
ىكقى ٍد يي ٍد ًر ي
الم ٍج ىد ي
ؾ ى
كفي الشاىد اآلخر الذم استشيدكا بو فإنو قد أعمؿ الفعؿ األكؿ مراعاة لحركة
الركم؛ فإف القصيدة منصكبة ،كاعماؿ األكؿ جائز ،لمتخمص مف عيب القافية.
 7.5العامل في الخبر بعد" ما" النافية (ما الحجازية)
يرل الككفيكف أف "ما" الحجازية ال تعمؿ في الخبر ،كاٌنما العامؿ في النصب
أما البصريكف فيركف أف ما ىي العاممة .كقد احتج الككفيكف
حرؼ الخفض المحذكؼ .ك ٌ
أف ىذا الحرؼ غير عامؿ؛ ألنو غير مختص فيك يدخؿ عمى االسماء كاألفعاؿ.

كلذلؾ فيي ميممة في لغة بني تميـ.

()1

كاحتج البصريكف بأنيا عاممة؛ ألنيا أشبيت

ليس فكجب أف تعمؿ عمؿ ليس ،إذف أعمؿ البصريكف ما النافية لعمة الشبو بينيا كبيف
ليس ككاف كجو الشبو في أنيا تدخؿ عمى الجممة االسمية المبتدأ كالخبر كما ىك الحاؿ
عند "ليس" ،ككذلؾ تنفي ما في الحاؿ كما أف ليس تنفي ما في الحاؿ ،كيقكم كجو
الشبو دخكؿ الباء في خبر كؿ منيما ،كنالحظ ىنا أنو ال كجكد لشاىد شعرم عند كال
الطرفيف إال الشاىد الذم ساقو األنبارم ،كالذم يدلؿ فيو عمى أف حركؼ الجر قد
تمحؽ األسماء كال ينتصب االسـ بحذفيا فقد ٌأيد رأم البصرييف كرد عمى احتجاج
الككفييف أف القياس عدـ إعماليا ،كلكف كجد بينيا كبيف "ليس" شبو اقتضت أف تعمؿ
عمؿ ليس كما ىك في قكلو تعالى "ما ىذا بش ار " .ككذلؾ رد عمى رأم الككفييف في أف
العامؿ ىك حرؼ الخفض المحذكؼ فكجب أف يككف ما بعدىا منصكبا؛ ألف الصفات
األنفيس فمما ذىبت أبقت خمفا منيا .ككصؼ كالميـ بأنو فاسد؛ ألف الباء
منتصبات ٍ
في نفسيا مكسكرة غير مفتكحة في "كفى بًاهلل" ،ليس فييا إعراب؛ ألف اإلعراب ال يقع

( )1االنبارم ،اإلنصاؼ ،ج134 ،1ػ
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عمى حركؼ المعاني.

()1

كاألسماء تدخميا حركؼ الخفض كال تنتصب بحذفيا كقكلؾ"

كفى باهلل شييدا" كلك حذفت لقمت " كفى اهللي شييدا بالرفع كاستشيد بقكؿ الشاعر:
ً ()2
ً ً ً
ممرًء ىناىىيا
زت ىغ ًازيان
يع ىم ٍي ىرةى ىكد ٍ
إف تى ىج ٍي ى
ع ٍ
ىكفىى الش ٍي ي
ب ىكاإل ٍس ىالـ ل ى
فالشاىد قكلو " كفى الشيب" حيث أسقط الباء مف فاعؿ كفى .ككرد قكؿ ابف
ىشاـ في مغني المبيب ( ":)3أنو لـ يستعمؿ "كفى" ىنا بمعنى "اكتؼ " ،كلـ تزد الباء

في فاعؿ كفى التي بمعنى أج أز أك أغنى" ،كعمى ىذا فمعنى الفعؿ "اكتفى" ىك أغنى
أم كأنو قاؿ "اغنى الشيب ،أك أج أز الشيب لممرء ناىيا.
8.5عمل إن المخففة في االسم.
ىف" المخففة مف الثقيمة ال تعمؿ النصب في
يرل الككفيكف في ىذه المسألة أف"أ ٍ
إف"
االسـ ،كلكف البصرييف يركف ٌأنيا عاممة .كقد احتج الككفيكف بعمة الشبو بيف " ٌ
الثقيمة كالفعؿ الماضي ،فيي مبنية كما أنو مبني عمى الفتح ،كذلؾ فإنيا عمى ثالثة

أحرؼ كىك عمى ثالثة أحرؼ ،فإذا خففت زاؿ شبييا بالماضي ،فىىبطي ىؿ عمميا .كمف
الكاضح ىنا أف الككفييف لـ يدلكا بشاىدىـ في ىذه المسألة ،كانما قدمكا أدلة شكمية
تجافي منطؽ المغة .

()4

كأما البصريكف فقد احتجكا بالعمة السماعية مف القرآف كمف

أشعار العرب ،كأركز في ىذه الدراسة عمى السماع مف أشعار العرب كمف كالميـ ،فقد
ذاىب" كقاؿ الشاعر:
ؾ
أف أخا ى
ه
ٌ
صح عف العرب أنيـ قالكا " ٌإال ٍ
()5
ص ٍد ور يم ٍشػ ًػر ً
ىف ثى ٍدىي ٍي ًو يحق ً
ػاف
ؽ الن ٍػح ًػر
ىكأ ٍ
ىك ى
أف"
فالشاىد ىنا أنو نصب " ثدييو" بكأف المخففة مف الثقيمة ،كأصؿ " كأف " " ٍ
أضيؼ إلييا الكاؼ لمتشبيو ،كاألصؿ في الكاؼ أف تككف مؤخرة ،كما أف األصؿ في
األسد" كاف األصؿ فيو " إف زيدان كاألسد"،
الالـ أف تككف مقدمة فإذا قمت " كأف زيدان
ي
( )1االنبارم ،اإلنصاؼ ،ج135 ،1ػ

()2ىذ البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة (ج)267 ،1كنسبو لسحيـ بف عبد بني الحسحاس.
()3ابف ىشاـ ،مغني المبيب ج.124 ،1
( )4األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج.159 ،1

()5ىذا البيت مف شكاىد البغدادم في الخزانة (ج)392 ،15كلـ ينسبو لقائؿ.
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لقائـ" كاف األصؿ فيو "إلف زيدان قائـ " ،إال أنو قدمت الكاؼ
كما إذا قمت "إف زيدان اى ه
عمى " أف " مع التخفيؼ دؿ عمى أنيا بمنزلة فعؿ قد حذؼ بعض حركفو )1( .كقد أخذ
األنبارم بركاية النصب؛ ألنو يستشيد بيا عمى مذىب البصرييف .كقد ركاه سيبكيو
()2

بالرفع "كأف ثدياه"كقاؿ" :ال يحسف ىنا إال اإلضمار".

أم إضمار اسميا كالتقدير":

كأنو ثدياه حقاف" ،كاستشيدكا ببيت آخركىك قكؿ الشاعر:
()3
ظ ٍبىيةه تى ٍعطيك إًلىى ك ًار ً
ؽ السمى ٍـ
ىكىي ٍكمان تي ىال ًق ىينا بً ىك ٍج وو يمقىسوـ
ىف ى
ىكأ ٍ
ى
فالشاىد في قكلو ":كأف ظبية" فتركل ظبية بالنصب عمى أنيا اسـ كأف المخففة
مف الثقيمة كجممة تعطك في محؿ نصب صفة لظبية ،كخبرىا محذكؼ تقديره "عاطية"
كركاية الرفع عاطية فتخريجيا أف "كأف "حرؼ تشبيو مخفؼ ،كاسـ كأف محذكؼ كظبية
خبرىا كتقدير الكالـ" :كأنيا ظبية عاطية" ،كراكية الجر أف الحرؼ كأف فيو أف زائدة
كالكاؼ حرؼ جر يفيد التشبيو أم كظبية.

()4

كقد كصؼ ابف ىشاـ في "المغني" تمؾ

نادر".
الحالة بالندرة فقاؿ ":أف تقع" أف" بيف الكاؼ كمخفكضيا كذلؾ ه

()5

كأما عف

كضعؼ حجة الككفييف في قكليـ " إنما عممت
مكقؼ األنبارم فقد ٌأيد رأم البصرييف،
ٌ
لً ً
شبو الفعؿ لفظان؛ فإذا يخففت زاؿ شبييا بو فبطؿ عمميا" كاعتبر أف ىذا باطؿ؛ ألف إف
إنما عممت ألنيا اشبيت الفعؿ لفظا كمعنى فإذا خففت صارت بمنزلة فعؿ حذؼ منو

كش الثكبً ،
بعض حركفو ،كذلؾ ال يبطؿ عممو ،فنقكؿ(ً ":)6ع الكالـً ،
كؿ األمر " كال
أف" تعمؿ إذا يخففت ،حيث إ ٌف
تبطؿ عمميا بالحذؼ ،ككذلؾ رد األنبارم عمى أف " ٍ
بعض العرب أعمميا في المضمر مع التخفيؼ نحك قكليـ " ُّ
قائـ" " كأحسب
أظف أ ٍىن ى
ؾ ه
ؾ كأنو بالتشديد ،حيث قاؿ الشاعر:
ٍأنو
ذاىب" يريدكف ٌأن ى
ه

( )1األنبارم ،اإلنصاؼ ،ج ،1ىامش اإلنصاؼ.165 ،
( )2سيبكيو ،الكتاب ،ج135 ،2

()3ىذ البيت مف شكاىد الخزانة (ج)411 ،15كنسبو إلى باعث بف صريـ اليشكرم.
( )4األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ج.159 ،1
( )5ابف ىشاـ ،المغني ،ج.42 ،1

( )6األنبارم ،اإلنصاؼ ،ىامش اإلنصاؼ ج.159 ،1
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ً
ً ً
كـ الر ىخ ً
ىفمىك أ ٍىن ًؾ في ىي ً
ؽ
اء ىسأىٍلتًنًي
ص ًد ٍي ي
ف ىارقىؾ لى ٍـ أ ٍىب ىخ ٍؿ ىكأ ٍىنت ى
فمكضع الشاىد قكلو " ٍأنؾ سألتني " حيث خفؼ أف المؤكدة كأعمميا في االسـ
كالخبر ،فجاء باسميا ضمي ار مف ضمائر النصب المتصمة كىك الكاؼ كجاء بخبرىا
()1

جممة فعمية كىك قكلو " سألتني فراقا " .كيعتبر األنبارم ككثير مف عمماء المغة ىذا
الشاىد بأنو شا هذ ،فأراد أف يقكؿ " فمك ٌأنؾ "بالتشديد كلكنيا جاءت بالتخفيؼ لمضركرة
الشعرية ،كال يجكز أف يأتي في اختيار الكالـ .كذكر ابف عقيؿ في شرحو( ":)2أنيا إذا
خففت تعمؿ كيككف اسميا ضمير الشأف المحذكؼ كخبرىا الجممة الفعمية كقكلؾ"
قائـ" كلكنو قد يبرز ضميرىا" كذكر الشاىد .كفي رأيي أف كالـ
أف ز ه
عممت ٍ
يد ه
البصرييف كمكقؼ األنبارم في ىذه المسألة صحيح كذلؾ لقكة الحجج التي جاءكا بيا
كىي حجج سماعية حكؿ إعماؿ " إف" المخففة مف الثقيمة ككما نعمـ جميعا أف الحجة
السماعية عف العرب مقدمة عمى أم حجة ككذلؾ فأننا نالحظ أف الككفييف لـ يأتكا
بشاىد يدلؿ عمى صحة كالميـ ،لذا كمف ىذا الباب فإنني أرجح رأم البصرييف في
ىذه المسألة.

()1ىذا البيت مف شكاىد الخزانة (ج )426 ،5كلـ ينسبو لقائؿ
()2ابف عقيؿ ،شرح ابف عقيؿ ،ج.384 ،1
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الخاتمة

إ ٌف الشاىد الشعرم ميـ في تقكية القاعدة النحكية التي أطمقيا عمماء المغة،
خاصة إذا كاف ىذا الشاىد معركفا قائمو ،كيقع ضمف زمف االحتجاج ،أما إذا كاف
الشاىد متعدد الركايات أك جاء لضركرة الشعر فإنو يستشيد بو كلكف ال يككف جائ از إال
في الشعر ،كسأذكر بعض المالحظات التي تـ جمعيا مف خالؿ البحث في كتاب
إف القاعدة النحكية يحتج ليا بمصادر االحتجاج جميعيا،
اإلنصاؼ لألنبارم ،كمنياٌ :
كعمى رأسيا الشكاىد الشعرية ،كقد التزـ بذلؾ نحاة البصرة كالككفة ،فيك عندىـ المقدـ
عمى غيره حتى عمى بعض القراءات القرآنية ،ثـ إننا نرل أف الشاىد الشعرم ميـ في
تقعيد المغة ،فيك سماعي عف العرب الفصحاء كبالتالي ىك مقدـ عمى القياس؛ كلذلؾ
نرل النحاة يغمبكف الشاىد الشعرم عمى غيره مف مصادر االحتجاج ،كنجد ىذا عند
نحاة الككفة فيـ ييتمكف بالشاىد الشعرم ،حتى إف الشكاىد التي أتكا بيا يغمب عمييا
طابع الركاية السماعية ،كقد يككف بعضيا دكف نسب ،أك قد يككف بعضيا لغة خاصة
بقبيمة مف قبائؿ العرب كما في "ذك" المكصكلة الطائية في قكؿ الشاعر" :بئرم ذك
حفرت" فيي ىنا مف األداءات القبمية التي تعد لغة عف العرب ،كقد يككف الشاىد شاذا
عف القاعدة كالقياس ،كانما يستشيد بو ليدلؿ عمى مذىبيـ ،أك قد يرد شاىد لضركرة
الشعر فتقكل القاعدة بو ،كلكنو ال يجكز في اختيار الكالـ،عمى أف ىذه الشكاىد التي
أتى بيا الككفيكف ىي بمجمميا تعتبر عف أداءات لغكية ،كلكنا ال تنطبؽ عمى لغة
العرب عامة ،عمى حيف نرل أف الشكاىد الشعرية التي أتى بيا نحاة البصرة تككف
مطابقة لمقياس كلمقاعدة النحكية التي يجرم كالـ العرب ،كنعمـ أف البصرييف قد أخذكا
المغة عف أعراب البادية فيما يخص السماع ،كلذلؾ نجد الكسائي مف الككفييف كافقيـ
في بعض المسائؿ .ككذلؾ نرل أف تكجيو األنبارم لممسائؿ النحكية كاف منطقيا ،فيذكر
يضعؼ حجة
أف ركاية البيت غير صحيحة كيذكر الركاية الصحيحة لمبيت ،كقد
ٌ
الككفييف؛ ألف البيت الشعرم ال ينسب لقائؿ معيف ،كبالتالي قد يككف البيت خارجا عف
جائز لمضركرة الشعرية ،كغالبا كانت
الدائرة الزمانية لالحتجاج بالشعر ،كقد يعده
ان
تكجيياتو لمضركرات الشعرية.
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الجامعية قرأه كعمؽ عميو محمكد سميماف ياقكت،كمية اآلداب جامعة طنطا .
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السيكطي .جالؿ الديف ( .)1992ىمع اليوامع ،تحقيؽ عبدالعاؿ مكرـ ،كعبدالسالـ
ىاركف،مؤسسة الرسالة ،بيركت.
الصمت ،أمية بف الصمت .)1998( .الديوان،تحقيؽ سجيع جميؿ الجبيمي ،الناشر
دار صاد ،بيركت ،لبناف ،الطبعة األكلى.

الضبي ،المفضؿ( .د.ت) .المفضميات ،تحيؽ كشرح محمد أحمد شاكر كعبدالسالـ
ىاركف ،دار المعارؼ،القاىرةػ ػ مصر،ط2
الط ػػائي ،أب ػػك زبي ػػد .)1967( .ديوانـــو ،جم ػػع كتحقي ػػؽ ن ػػكرل حم ػػكدل القيس ػػي ،مطبع ػػة
المعارؼ ،بغداد.
الطرماح ،الحكـ بف حكيـ1994( .ـ) .الديوان ،تحقيؽ عزة حسف ،دار الشكؽ
العربي ،بيركت ،لبناف ،الطبعة الثانية.

العامرم ،لبيد بف ربيعة( .د .ت) .الديوان ،دار صادر ،بيركت ،لبناف
العبسي ،عنترة .)2004( .الديوان ،شرح معانيو كمفرداتو حمدك طماس،دار المعرفة،
بيركت ،لبناف ،ط.2
ابف عقيؿ ،بياء الديف عبداهلل (698ىػ ػ 1400( . )769ىػ ػ 1980ـ) .شرح بن

عقيل ومعو كتاب منحة الجميل .بتحقيؽ شرح ابف عقيؿ تأليؼ محمد محيى

الديف عبدالحميد ،الطبعة العشركف ،نشر كتكزيع دار التراث ،القاىرة
ابف فارس،أحمد1964( .ـ) .الصاحبي في فقو المغة ،تحقيؽ مصطفى الشكيمي،
بيركت –لبناف.
الفراىيدم ،الخميؿ بف أحمد .)1985( .الجمل في النحو ،تحقيؽ د .فخر الديف قباكة،
مؤسسة الرسالة ػ بيركت ،الطبعة األكلى.
الفرزدؽ1407( .ى ػ ػ1987ـ) .ديكاف الفرزدؽ ،ضبط معانيو كشركحو عمي
فاعكر،دار الكتب العممية ،بيركت ػ لبناف ،الطبعة األكلى.
ابف قتيبة1386( .ىػ ػ 1966ـ) .الشعر والشعراء ،تحقيؽ أحمد محمد شاكر ،دار
المعارؼ ،مصر.

القيركاني ،ابف رشيؽ1955( .ـ) .العمدة في محاسن الشعر ونقده ،تحقيؽ محمد
محي الديف عبدالحميد ،مطبعة السعادة ،مصر ط.2
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الكميت ،زيد( .د .ت) .كىك في جمع كتحقيؽ كشرح د .محمد نبيؿ طريفي ،الطبعة
األكلى،دار صادر ،بيركت ػ لبناف.
الكندم،امرؤ القيس ،الديكاف2009( .ـ) .شرح اأعمم الشمنتري ،تحقيؽ محمد أبك
الفضؿ إبراىيـ ،دار المعارؼ ،مصر ،الطبعة الخامسة.
المبرد ،أبك العباس محمد بف يزيد(210ى ػ ػ ػ1399( . )285ىػ) .المقتضب ،تحقيؽ
محمد عبدالخالؽ عضيمو ،جميكريو مصر العربية ،ك ازرة األكقاؼ ،المجمس

األعمى لمشئكف االسالمية ،لجنة احياء التراث االسالمي ،الطبعة الثانية.
المخزكمي ،عمر بف عبداهلل بف أبي ربيعة1416( .ىػ ػ1996ـ) .الديوان ،الناشر
دار الكتاب العربي بيركت ػ لبناف،الطبعة الثانية ،قدمو كضع ىكامشو
كفيارسو د .فايز محمد
المزني ،زىير بف أبي سممى1408( .ىػ ػ 1998ـ) .ديوانو ،شرحو كقدـ لو االستاذ
عمي حسف فاعكر ،دار الكتب العممية ،بيركت ػ لبناف ،الطبعة األكلى.
ابف منظكر ،أبك الفضؿ محمد بف مكرـ(630ىػ) ،لسان العرب ،ضبطو كصححو
جماعة مف عمماء األزىر الشريؼ ،كقدـ العالمة أحمد فارس الشدياؽ،دار

النكادر
النمي ػػرم ،ال ارع ػػي .)1985( .الــــديوان ،تحقي ػػؽ رايني ػػرت ف ػػايبرت ،دار النش ػػر فػ ػرانتس
شتاينر ،بيركت.

النميرم ،الراعي .)1985( .ديوانو ،تحقيؽ راينيرت فايبرت ،دار النشر فرانتس
شتاينر ،بيركت.
اليذلييف1385( .ى ػ ػ 1965ـ) .الديوان ،الناشر المكتبة العربية ،الدار القكمية
لمطباعة كالنشر ،الجميكرية العربية المتحدة لمثقافة كاإلرشاد القكمي  /القاىرة.
ابف ىشاـ ،أبك محمد عبداهلل جماؿ الديف1411( .ق1991 ،ـ) .مغني المبيب عن
كتب اأعاريب ،تحقيؽ محمد عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،بيركت ،صيدا.

ابف ىشاـ ،محمد بف عبداهلل جماؿ الديف1417( .ق ػ 1996ـ) .أوضح المسالك الى
الفية ابن مالك ومعة كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك ،المكتبة

العصرية صيدا ،بيركت ،تحقيؽ محمد محيى الديف عبدالحميد
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ابف ىشاـ ،أبك محمد عبداهلل جماؿ الديف( .د .ت) .قطر الندى وبل الصدى ،تحقيؽ
محمد محيي الديف عبدالحميد ،دار الطالئع ،القاىرة .
ابف يعيش ،أبك البقاء مكفؽ الديف عمي بف يعيش المكصمي1422( .ىػ 2001-ـ).
شرح المفصل لمزمخشري ،الطبعة األكلى ،دار الكتب العممية-بيركت.
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