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أ 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
}      ال تَع كُماتهطُونِ أُمب نم كُمجرأَخ ُاو        ـلَ لَكُـمعجئًا وـيش ـونلَم

ونكُرتَش لَّكُملَع ةداألَفْئو ارصاألَبو عم1(}الس(  
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ب 

  ملخص الرسالة باللغة العربية
  

المتَوفَّى سـنة   - اعتَرض بها الرضي اَألستَراباذي   راضات التي    االعت يتناول هذا البحثُ  

 على النحاة، من خالل شرحه لكتـاب  -)هـ تقريبا 686ت   (ة للهجرة تقريبا  ستٍّ وثمانين وستِّمائَ  

ـ 646ت   (المتَوفَّى سنة ستٍّ وأربعين وستِّماَئة للهجرة     – البن الحاجب " في النحو الكافية  "  -)هـ

ـ   نَحـوِي   وتظهر أهمية البحث في أنّها تُبرِز آراء عاِلمٍ       ". شرح الرضي على الكافية   ":الموسومِ بِ

              عمفيها على النحاة، حيث ج ضعلماء اللغة العربية فهي تقدم المسائل التي اعتر نم تُ موسوعي

فقد كان الرضي عالمـا      . كل مسألة بطريقة موضوعية منْصفَة     االعتراضات، وبعد ذلك درِستْ   

 يـنُم عـن      وهـذا  نّدها تفنيدا دقيقًا،  جِهبذًا مستقطبا لجميع اآلراء النحوية، يعرضها ويتأملها ثم يف        

الـذين يميـل    –اتساعٍ في مداركه اللغوية، ويضعها في كفَّة عقله، فإن رأى الحق مع البصريين              

 ذكره مع التعليل والتوضيح وإن رأى الصواب مع الكوفيين، رجحه بعد ذكر أدلتهم              -إليهم غالبا 

فيعلّله ويفسره، أو يضيف عليه من مخزونه اللُّغوي        والتعليق عليها، وأحيانًا يخرج برأيه الخاص       

  .المتدفق
  

وقد اكتنز شرح الرضي بالشواهد اللُّغوية، من القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف            

  .و كذلك الشعر العربي حيث جاء بما يقرب من ألف شاهد شعري
  

 اسب مع موضوع البحـث    وقد اعتمدتُ في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي؛ ألنه يتن         

  .وهو طبيعة التعامل مع االعتراضات النحوية في كتاب نَحوِي قَيم
  

الرضي وشرح الكافيـة    : وقد قسمتُ البحث إلى خمسة فصول، كان الفصل األول حولَ         

االعتراضات في األدلة، وأما الفصل الثالث      : في النحو مع ترجمة البن الحاجب، والفصل الثاني       

، والفصل الخامس   المنصوباتاالعتراضات في   : تراضات في المرفوعات، والفصل الرابع    فاالع

  .االعتراضات في المجرورات

منهٌل علمي غزير، ملـيء     " شرح الرضي على الكافية   " أن كتاب     رسخ االعتقاد لدي   وقد

  .بالمسائل والقضايا النحوية التي تحتاج إلى كثير من الدراسات واألبحاث

 أن أكون قد وفِّقْتُ في بحثي هذا، وأن ينفع به أهـل             -عز وجلّ -وأخيرا أرجو من اهللا     

  .اللغة العربية، والدارسين والمختصين وغيرهم

  



ت 

 Abstractملخص الرسالة باللغة اإلنجليزية                                       
 

 

This analytical descriptive research discussed Arrady's remarks on 

other grammarians that he listed at a grammar study titled Sharh Al kafia 

(686 Hijri), which is in fact a study Arrady conducted to explain a book 

titled Alkafia fi Al Naho written by Ibn Alhajeb (646 Hijri).  

 

The research is significant since it highlights a scholar views on 

other Arabic scholars' views. Arrady collected all his remarks and then 

studied and refuted each remark objectively. Sometimes, he supported Al- 

Bassrieen, a group of grammarians Arrady usually supported. Sometimes, 

too, Arrady supported Al-Kofieen, another group of grammarians. In some 

other times, he used to frame his own view depending on strong evidence.  

 

Arrady remarks were full of linguistic examples quoted from the 

Holy Quran and the sayings of Mohammed peace be upon him. In addition, 

he quoted around a thousand poetic examples.  

 

The researcher divided the thesis into six chapters discussing the 

book of Ibn Alhajeb and the book of Arrady as an introductory chapter then 

tackling Arrady's remarks on each grammatical category. 

 

The research concluded Arrady's remarks on Sharh Al kafia is a rich 

book that needs to be analyzed and thought of critically in further studies.   

  
  
  
  
  



ث 

  داءاإلهــ
  

 إلى رسول   - اهللاُ ِإن شاء -إلى من َأشْتاقُ ِلشَربة ماء من يده الشريفة على الحوض           • 

  .اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
  
 أسـألُه   ،"أبـي وأمـي    ": إلى الشمعتين اللتَين أضاءتا طريق حياتي بالنور والعلم        •

  .بِطُوِل عمرٍ، وحسنِ عمٍلسبحانَه َأن يمدهما 
  
 القائـد  -بـإذن اهللا -إلى روح أخي الـشهيد      إلى روح رجل عظيم يسكن فؤادي،        •

أبي حمزة : اميالقس"الكلمات"علي وتعجز ،ا ووفاءبح ،...  
  
 وأبـي   ،"أنـس "، وأبي علـي     "ياسر"أبي محمد، وأبي علي     :  إلى إخوتي األفاضل   •

  .حسين
  
الحاجة ُأم هيثم، وأم محمد، وأم أنـس، وأم عمـر، وأم            :   إلى َأخَواتي الفاضالت   •

  .محمود
  
  .حمزة، وحسن، وعبد العزيز، وإسماعيلإيناس، و:  إلى أحبابي أبناء أخي•
  
  ".هيثم"أبي خالد :  إلى ابنِ ُأختي الغالي•
  
  .، حفظه اهللا ورعاه"زكريا طه شحادة"أبي عبد اهللا :  إلى أستاذي وشيخي الجليل•

  

  
  ي هذا البحثأهد

  

  

  

  

  



ج 

  فانرر وعكْشُ
  

 صـالحا  أَعمـلَ  وأَن والـدي  وعلَـى  علَـي  أَ�ْعمـت  الَّتـي  �عمتَـك  أَشـكُر  أَن أَوزِعنـي  رب{ : تعالى  اهللا يقول
 ضَـاه1(}تَر( مِ المتفضل، و   -بحانهس– اهللا   رِكْ شُ بعدنْعفُني  ألهل الفضل ااعترافً المشَربفضلهم، فإنّه ي 

ـ            كـرم محمـد    : لأن أتقدم بالشكر الكبير، والعرفان بالجميل، إلى فضيلة األستاذ الدكتور الجلي

والحمـد هللا   . زرندح أستاذ العلوم اللُّغوية بالجامعة اإلسالمية، الذي تكرم أن يشْرِفَ على بحثـي            

ابتداء وانتهاء أن تَتَلْمذْتُ على يديه ونَهلْتُ من معينه اللُّغوي، فلم يبخل علي بتوجيهاتـه القيمـة                 

    ه العذْبة الركة، وكلماته المبارونصاِئح           ـمعا نا، فَغَدشعور وال تجرح ،شُ حياءقْراقة، التي ال تَخْد

المشْرِف، ونعم المربي، فبارك اهللا في جهوده، وفي وقَفاته اللماحة، وجعَل ذلك كلَّه في ميـزان                

        اه داري وإيلَّنحي ا أنا كريمحسناته، وإنّي سائٌل رب فضله بصحبة حبي     الم نبنا محمد صلى   قامة م

  .اهللا عليه وسلم
  

محمـود العـامودي    : كما وأتقدم لألستاذين الكريمين، فضيلة األستاذ الدكتور المبـارك        

أحمد الجدبة، بعظيم الشكر واالمتنـان الكبيـرين؛ ِلتَكَرمهِمـا          : وفضيلة األستاذ الدكتور المبارك   

 علم والتعلم، ولإلسالم والمسلمين   ألهل ال  را وجعلهما ذخ  ،قَبول مناقشة رسالتي، فبارك اهللا فيهما     ب

فطالما قد تعلمتُ على يديهما في مرحلة البكالوريوس والماجستير، واستَقَيتُ من علومهما النافعة             

  .القيمة
  

بعظيم الشكر واالمتنان الذي     ،"بالل"أبي محمود   : كذلك أتقدم ِلصهرِي األخ الكريم الغالي     

 ، مساعدتي على العثور على الكتب العزيزة النادرة التي تَخُص البحـث           ساهم مساهمة كبيرة في   

  .وقام بجلبها إلي، فبارك اهللا في جهوده
  

محمـد  " أبـي أحمـد   : " إلى مدير المدرسة، األستاذ الفاضل      بالشكر والعرفان  كما وأتقدم 

مـدير المـساعد    باسل ماضي، وإلى ال   " أبي علي : "زقوت، وإلى مديره المساعد األستاذ الفاضل     

  الباحث في الخروج من المدرسة بكلِّ      ةَمهِأكرم نعيم، الذين سهلوا م    " أبي إيهاب : "األستاذ الفاضل 

  . لحضور محاضرات الماجستير، وذلك وفقًا لقوانين المدرسة وأنظمتها؛سهولة ويسرٍ
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ح 

  فهرس المحتويات

  
  المحتوياتفهرس 

  الموضوع
  

  الصفحة

  أ  آية قرآنية

  ب   باللغة العربيةالرسالةلخص م

  ت  جليزيةن باللغة اإلالرسالةملخص 

  ث  هداءاإل

فشكر وعج  انر  

  ح  الفهرس

  ز  قائمة الجداول

  1  المقدمة

  2  أهمية البحث: أولًا

  3  سبب اختيار الموضوع: ثانيا

  3  أهداف الدراسة: ثالثًا

  3  الصعوبات التي واجهت الباحث: رابعا

  4  اسات السابقةالدر: خامسا

  4  منهج البحث: سادسا

  4  خطة البحث: سابعا

  6  الرضي وشرح الكافية في النحو: الفصل األول

  7  ترجمة الرضي اَألستَراباذي :المبحث األول

  8  اسمه ولقبه

  8  مولده ونشأته

  9  عقيدته ومذهبه

  11  مكانته العلمية

  12  مؤلفاته

  13  وفاته

  14  شَرح الكافية والشافية :ثانيالمبحث ال



خ 

  المحتوياتفهرس 

  الموضوع
  

  الصفحة

  15  التعريف بشرح الكافية

  15  مكانة شرح الكافية

  16  الرضي في شرحه للكافية

  18  الكافية والشافيةبين 

  21  )ترجمة ابن الحاجب (الكافية والشافيةمؤلف 

  21  اسمه ولقبه

  21  مولده ونشأته

  22  شيوخه

  23  تالميذه

  23  مكانته العلمية

  24  مصنفاته

  25  وفاته

  26  أدلة الرضي في اعتراضاته ومنهجه في ذلك :الفصل الثاني

  27  االعتراض: المبحث األول

  28  تعريف االعتراض لغةً واصطالحا

  31  منشأ االعتراضات وأسبابها

  32  أنواع االعتراضات النحوية

  33  جهود النحاة في االعتراضات

  34  راضاتالكتب والدراسات المعاصرة حول االعت

  35  اعتراضات الرضي في السماع: المبحث الثاني

  36  تعريف السماع لغةً واصطالحا

  36  أنواع السماع

  38   التي اعترض فيها الرضي على النحاة في السماعالمسائل

  38  أنواع المفعول المطلق: المسألة اُألولَى

  42  المنادى المضاف إلى ياء المتكلم: المسألة الثانية

  46  النعت الحقيقي والسببي وحكم كُلٍّ منهما: المسألة الثالثة



د 

  المحتوياتفهرس 

  الموضوع
  

  الصفحة

  50  اعتراضات الرضي في القياس: المبحث الثالث

  51  تعريف القياس لغةً واصطالحا

  52  أركان القياس

  53  أنواع القياس

  54  اختالف العلماء في نظرتهم إلى القياس

  55  ة في القياس التي اعترض فيها الرضي على النحاالمسائل

  55  المبتدأ والخبر وتعريف كلٍّ منهما: المسألة اُألولى

  59  نداء المعرف باأللف والالم: المسألة الثانية

  64  )اختيار الرفع(أحكام االسم المشْتَغَِل عنه : المسألة الثالثة

  67  تعريف الحال وماهيتُه وأنواعه: المسألة الرابعة

  71  اعتراضات الرضي في الشّاهد النَّحوِي: المبحث الرابع

  72  النحاة في الشّاهد النَّحوِي التي اعترض فيها الرضي على المسائل

  72  الحال من النكرة: المسألة اُألولى

  78  "ليس"العاملة عمل " ِإن": المسألة الثانية

  81  "حين"بِـ" التَ"اتصال تاء : المسألة الثالثة

  84  اعتراضات الرضي في القاعدة النَّحوِية: خامسالمبحث ال

  85  تعريف القاعدة لغةً واصطالحا

  86  القاعدة النَّحوِيةعلى النحاة في التي اعترض فيها الرضي  المسألة

  86  حكْم الحال المشتقة: المسألة اُألولَى

  89  منهج الرضي في االعتراض وطريقته: المبحث السادس

  90  التي اعتمدها الرضي في شرحه للكافيةاألمور 

  90  النظرة الكلية: أولًا

  92  عدم اعتراضه إالّ ما تحقّق ثبوته وقوته عنده: ثانيا

  92  يعتمد كثيرا في اعتراضاته على آراء الفحول من النحاة: ثالثًا

  93  االعتدال في ألفاظه: رابعا

  94  االستقصاء: خامسا

  94  في اعتراضاتهأدلة الرضي : سادسا



ذ 

  المحتوياتفهرس 

  الموضوع
  

  الصفحة

  97  اعتراضات الرضي في المرفوعات: ثالثالفصل ال

  98  المرفوعاتالرضي على النحاة في التي اعترض فيها  المسائل

  98  التَّنَازع في العمل: المسألة اُألولَى

  104  العامُل في المبتدأ: المسألة الثانية

  106  بيةًوقُوع خبرِ المبتدِأ جملةً طل: المسألة الثالثة

  109  تقدير خبرِ المبتدِأ إذا كان ظرفًا: المسألة الرابعة

  115  النَّاصب للظَّرف إذا وقَع خَبرا: المسألة الخامسة

  120  "ِإن"الرافع ِلخَبرِ : المسألة السادسة

  126  }جلْدة مائَةَ منهما واحد كُلَّ اجلدوافَ والزا�ي الزا�يةُ{: تخريج الرفْع في قوله تعالى: المسألة السابعة

  135  تقدير مبتدٍأ محذوف قَبَل المضارعِ المقْتَرِنِ بفاء الشرط: المسألة الثامنة

  141  اعتراضات الرضي في المنصوبات: الفصل الرابع

  142   المنصوباتالرضي على النحاة فيالتي اعترض فيها  المسائل

  142  عامُل النَّصبِ في المفعول:  اُألولَىالمسألة

  147  نَاصب االسمِ المشْغُوِل عنْه: المسألة الثانية

  150  )متَى(َأو ِلـ) كَم(وقوع َأعالم الشُّهور جوابا ِلـ: المسألة الثالثة

  156  العامُل في المفعول معه: المسألة الرابعة

  160  في الصفَة إذا كُرر الظَّرفُ التَّامالنَّصب : المسألة الخامسة

  164  إِِبدال المستثنى من ضمير المستثنى منْه: المسألة السادسة

  172  الحجازِية" ما"النَّاصب ِلخَبرِ : المسألة السابعة

  177  ِإعمال المصدرِ المبدِل من فعله: المسألة الثامنة

  182  تَوجِيه نَصب الفعل المضارع بعد واو العطْف: تاسعةالمسألة ال

  188  قَبَل تَمامِ الخبر" ِإن"العطْفُ على موضعِ : المسألة العاشرة

  192  اعتراضات الرضي في المجرورات: خامسالفصل ال

  193   المجروراتالنحاة فيالرضي على التي اعترض فيها المسائل 

  193  إضافة الشيء إلى نَفْسه إذا اختلفَ اللفظان: المسألة اُألولَى

  198  بالمضاف إلى محذوف الفَصُل بين المتَضايفَينِ: المسألة الثانية



ر 

  المحتوياتفهرس 

  الموضوع
  

  الصفحة

  205  الفَصُل بين المضاف والمضاف إليه بغيرِ الظَّرف في الضرورة: المسألة الثالثة

  211  خاتمة البحث

  211  الخاتمة

  211  النتائج: أولًا

  215  التوصيات: ثانيا

  216  الفهارس الفنية: ثالثًا

  217  فهرس اآليات القرآنية

  223  اءرفهرس قراءة القُ

  224  فهرس األحاديث النبوية الشريفة

  225  فهرس األشعار

  233  فهرس األرجاز

  234  فهرس أمثال العرب

  235  المصادر والمراجع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ز 

  قائمة الجداول

  
  الصفحة  عنوان الجدول دولرقم  الج
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  المقدمة
  

لحمد هللا الذي علّم بالقلم، علّم اإلنسان ما لم يعلم، الحمد هللا الذي بذكره تطمئن القلـوب                 ا

الحمد ِهللا اَألوِل فليس قبله شيء، واآلخرِ فليس بعده شيء، والظاهرِ فليس فوقه شيء، والبـاطنِ                

عن األضداد واألنداد، ال راد لحكمه، وال معقـب لقـضائه، والـصالةُ             فليس دونه شيء، متعاٍل     

والسالم على أفضل خلق اهللا أجمعين، سيدنا محمد أبي القاسـم رسـوِل اهللا، عليــه أفـضُل                

  :بعدا أمالصالة، وأتم التسليـم، 

  

            اهحر اللغة العربية، وقُطْب بصفيه أن علم النحو هو ع ا ال شَكبه علماؤنـا     مم ا، اهتم

، فألفوا كتبهم   ...هم الكثير واألخفش، والمبرد، وغير   والكسائي، الخليل، وسيبويه، : القدماء، أمثال 

وجلسوا في حلَقهم، حتى برعوا في هذا العلم وكان معينَهم الذي ال ينضب، لدرجـة َأنِ اعتبـره                  

"  ال يتم الواجب إال بـه فهـو واجِـب          وما: ")1(شيخ اإلسالم ابن تيمية فَرضا واجبا، حيث يقول       

والزدواجية االهتمام بـين اللغـة      . تَعلُّم النحو، فهو المعين على فهم كتاب اهللا عز وجل         : يقصد

العربية والقرآن الكريم تشرفّت اللغة، وزادت رقيا، فهي لغتُه، وهي لغة العرب اَألقْحاح، وفوق              

  .ذلك هي لغة أهل الجنة

  

ــالنَّ حــ و يصلــح مــن ــنِانِسِل ــو  اَأللْكَ المرء ــه ــ اذَِإ تُكْرِم ــلْي ملَ نِح 

ــ ــلَطَ اذَِإفَ ــتَب منــالع ــلَّجَأومِلُ َأفَ  اهــلُّج اه ــنْم اه ــم قنِاَأل يمــس  )2(لْ

  

         ملم الجأحد كتب القدماء من    ، اخترتُ   "علمِ النحو "وحينما قررتُ الولوج في ميدان هذا الع

المتَوفَّى سنة أربعٍ أو ستٍّ وثمـانين       -  الحسن  بن  محمد ياذابرتَس األَ الرضي: علماء اللغة، وهو  

وسأتناول فيه  " شرحِ الرضي على الكافية    " في كتابه  -)هـ686هـ أو   684ت   (وستِّماَئة للهجرة 

البـن  " النحـو الكافية في   " النحاة في شرحه لكتاب       اعتراضاته التي استدركها على    - بإذن اهللا  –

  ).هـ646ت (المتَوفَّى سنة ستٍّ وأربعين وستِّماَئة للهجرة ر،  عثمانِ بنِ عمالحاجب

  

  

                                                 
  35/29: ، البن تيميةالفتاوى مجموع (1)
  1/39 :مستطرفالو ،2/121: األلباب وثمر داباآل زهر : فيالمهراني خلف بن إلبراهيم ان البيت(2)
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تمتع الرضي في شرحه للكافية بالجمع والتحقيق مع حسن التعليـل لـشواهده التـي             لقد  

 مام المشهور صاحب شرح الكافية البـن الحاجـب         اإل يضالر: ")1(عنه السيوطي   يقول ،يسوقها

  مثلها -بل وال في غالب كتب النحو     -ليها  ف ع لََّؤالذي لم ي  اا وتحقيقً ، جمعوقـد  ، تعليـل ، وحسن 

وتداولوه واعتمده شيوخ هذا العصره الناس عليأكب ،."  

  

  -:أهمية الدراسة: أولًا

  :      تكمن أهمية هذه الدراسة في أمرين رئيسين، هما

، فهـو لـيس كتابـا       "شرح الرضي على الكافية   "كونها تسبر األغوار إلى أعماق كتاب        -1

عاديا بل غزيرا بالمعارف اللغوية والدالالت النحوية والتخريجات اإلعرابيـة، وهـو            

 داخلـه    استحقّ مني البحـث فيـه والغـوص        كتاب جامع لكثير من القضايا النحوية،     

مـن أهـم آثـار الرضـي        كتـاب   " ى الكافية شرح الرضي عل  "الستخراج آللئه؛ ألن    

هــ أو   684ت   (المتَوفَّى سنة أربعٍ أو ستٍّ وثمانين وسـتِّماَئة للهجـرة         -األستراباذي  

 حيث بوب فيه ألبواب النحو المعتادة، والمسائل النحوية المختلفة، واسـتدّل            -)هـ686

 .وكالمِ العرب من شعرٍ ونثربالشواهد المعلومة، من قرآنٍ كريم، وحديث نبوي شريف 

  

الرضي بسعة اطالعه، وغزارة علمه؛ ألنه خالف النحاة في مـسائل دقيقـة              اتصاف  -2

أشـرافهم  و ،ومعرفته للغات العرب وأيامهم، وأنـسابهم     . وأورد عليهم إشكاالت مفحمة   

وضالعته في علمي النحو والصرف وأصولهما، وال ننسى أشعار العرب التي زخـر             

 .جوانبهانه عالم بالعربية، ملم ببها، كما ويتصف بأشرحه 

  

لذلك سيقوم الباحث بدراسة االعتراضات في شرح الرضي علـى الكافيـة، وتفنيـدها              

وتحليلها على الوجه السليم من خالل الرجوع إلى آراء علمائنا األوائـل، والتخريجـات التـي                

 المجال، مع التركيز علـى آراء الرضـي         قوالهم، وكذلك كتبهم المصنفة في هذا     ألأقاموها حجة   

موضوع بحثي وقدرته اللُّغوية في اختيار الرأي، أو رده مع التعليل والتفسير، مبينًـا األصـول                

  .والفروع التي اعتمد عليها في اختياراته النحوية

  

  

  

                                                 
  568-1/567: بغية الوعاة (1)
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  -:لموضوعسبب اختيار ا: ثانًيا

الثانوية قبل الجامعية، فبهمـا     عشقي لمادتي النحو والصرف مذ كنتُ طالبا في المرحلة           -1

يستقيم اللسان، وقَيول الموازين، وتصقل الردودمدتُعاالعوجاج، و .  

 أمر ال بد منـه للـدارس        – كشرح الرضي مثلًا     –التأكيد على أن قراءة الكتب القديمة        -2

 .والباحث؛ ألنها المرتكز الرئيس لطالب اللغة العربية

كونُه يستـشهد بالـشواهد     : ، من حيث  "الرضي"نحوية آلراء   ال إبراز الجوانب اإلبداعية   -3

إن هـذا العـالم عبـارة عـن     : َأخْذًا أو ردا مع تعليله، فلعلِّي ال أجانب الحقيقة إن قلتُ          

 .موسوعة علمية لُغوية أدبية، معينها ال ينضب

  

  -:أهداف الدراسة: ثالثًا

  :تهدف الدراسة إلى أهداف عدة، أهمها

ضات الرضي على النحاة في شرحه لكتاب الكافيـة بالوصـف والتحليـل             دراسة اعترا  -1

  .العلمي

 .تصنيف اعتراضات الرضي النحوية تصنيفًا موضوعيا -2

 . من كتب النحو المختلفة ذات الصلة بكل مسألةاالعتراضاتتوثيق هذه  -3

 .بيان االستدالل الذي اعتمد عليه الرضي، من سماع، أو قياس، أو غير ذلك -4

 .ثبات ما تفرد به الرضي من آراء لغويةإ -5

 . الرضيالنحوي الذي سار عليه مذهبالبيان  -6

 .رفْد المكتبة العربية بإضاءة بحثية هادفة -7

  

  -:الصعوبات التي واجهت الباحث: رابًعا

لقد واجه الباحث بعض الصعوبات، ولكن فضل اهللا ورعايته ومنته كانت العـون األول              

: هات أستاذي المشرف الفاضل، األسـتاذ الـدكتور       يبات وتبسيطها، ثم توج   في تذليل هذه الصعو   

. كرم زرندح، وإرشاداته في السير على نور وبصيرة في هذه الرسالة، فجزاه اهللا عني كل خير               

  :ومن هذه الصعوبات

  .افتقار مكتبات قطاع غزة إلى الكثير من الكتب اللُّغوية المهمة التي يحتاجها الباحث -1

 .دراسة لُغوية وافية حول الرضي وشرحه للكافية، في حدود علْم الباحثعدم وجود  -2
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  -:الدراسات السابقة: خامًسا

 على العنوان اآلتي  ) اإلنترنت(ـة  لقد وقع نظري وأنـا أقلب صفحـات الشبكة العنكبوتي              

 بن عبـد اهللا   محمد: رسالة ماجستير، للباحث  " اعتراضات الرضي على سيبويه في شرح الكافية      "

 ام، مكة المكرمة، جامعـة أم القـرى       رياض بن حسن الخو   . د. أ: بن صويلح المالكي، إشراف   

ي مناقشتي لبعض المسائل فـي مـتن         هذه الرسالة ف   ن م تُ حيث استفد  .هـ1425 -هـ  1424

  .بحثال

 هـا ي أورد على النحاة، الت  بحث يتناول اعتراضات الرضي      أطَّلع على    أو لم أقفْ لكنّني  

  ".شرح الرضي على الكافية": الموسوم بِـ ،في شرحه لكتاب الكافية في النحو

  

  -:منهج البحث: سادًسا

تبعا لطبيعة الموضوع؛ فإن الباحث اتّبع المنهج الوصفي التحليلي، الذي يتناسـب مـع              

شـرح الرضـي علـى      " طبيعة التعامل مع االعتراضات النحوية في كتاب نحوي جليل، وهـو          

  ".كافيةال

  

  

  

  -:خطة البحث: سابًعا

  :يخمسة فصول، وخاتمة، وذلك على النحو اآلت و، مقدمة: إلىاقتضت طبيعة البحث تقسيمه

  :المقدمة وتتضمن

  . الموضوعاختيار أسباب -1                

  . خطة البحث-2                

  . منهج البحث-3                

  :، ويتضمن مبحثينكافية في النحوال شرح والرضي: الفصل األول

  :رجمة الرضي اَألستَراباذيت: المبحث األول

  . اسمه ولقبه-1                

  . مولده ونشأته-2                

  .عقيدته ومذهبه -3                

  . مكانته العلمية-4                

  . مؤلفاته-5                

  . وفاته-6                
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  :ح الكافية والشافية شر:نيالمبحث الثا

  .التعريف بشرح الكافية -1                

  .الكافية  مكانة شرح-2                

                3- يضافيةلكل شرحه في الر.  

  . ومؤلفهماالكافية والشافيةبين  -4                

  :عتراضاته ومنهجه في ذلكأدلة الرضي في ا :الفصل الثاني

  . االعتراض-1               

  . اعتراضاته في السماع-2               

  .القياس اعتراضاته في -3               

 .عتراضاته في الشاهد النحوي ا-4           

  . اعتراضاته في القاعدة النحوية-5               

 .تراض وطريقته منهج الرضي في االع-6               

  . المرفوعات  فياتهعتراضا :لثاـالفصل الث

  . المنصوبات اعتراضاته في:عـرابالفصل ال

  .المجروراتاعتراضاته في  :خامسالفصل ال

  

  :خاتمة البحث

  . النتائج:اأولً

  . التوصيات:اثانًي

  . الفهارس الفنية:اآخًر

  

  

، وأن ينتفع من هذا البحث خَلْقٌ       علْما، ويزيدني   ي سائٌل ربا كريما أن يهيَئ ِلي القَبول       وإنِّ

  . فَمن نفسي والشيطانِ-وهذا وارد ال محالةَ-كثير، فإن أصبتُ فَمن اِهللا وحده، وإن أخطأتُ 

  .واُهللا الموفِّق، والهادي إلى سواء السبيل

  

  

انسحبن م حمبنِد تايه              علي 

                                               البدراوِسي  
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل األول

  الرضي وشرح الكافية في النحو
  

  :وفيه مبحثان

  
  .اذيابترجمة الرضي اَألستَر: المبحث األول   

       
 . الكافية والشافيةشَرح: انيالمبحث الث  
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  المبحث اَألول

تَراَألس يضترجمة الرابياذ  
  

  : ستة مطالبويتضمن
       
  .اسمه ولقبـه -1

 .مولده ونشأته -2

 .عقيدته ومذهبه -3

 .مكانته العلمية -4   

 .مؤلفاته -5   

 .وفاته -6   
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يضالر)*(  
  

  :اسمه ولقبه -1
 ، واشتهر بالشارح المحقق والمدققبالرضيعرِفَ  .اذيستَرابالحسن اَألمحمد بن : هو

  .ولُقّب بنجم األئمة، ونجم الملة والدين، ونجم الحق والحقيقة

  

  :مولده ونشأته -2 
ه، وصـفاته وأخالقـه إالّ      ، فلم تتحدث عن نشأته وأسفار     لم يكن حظه في التراجم كبيرا     

 رستان الواقعة بين الري وخراسان    ، وهي مدينة كبيرة بأرض طب     اذستَرابَأوِلد ببلدة    .ر القليل زالنَّ

 ونزل  ، ثم رحل إلى العراق    )هـ624(هجرة   لل ةاَئمتِّسو أربعٍ وعشرين  شمال إيران، حوالي سنة   

  .النجف

  

 فببركات ايضرم جاء فإن: "دمته لشرح الكافية  ، قوله في مق   ومما يدلل على نزوله النجف    

 فيمـا  مؤلفه قصور نمفَ وإالّ ،)1(فيه هالتفاق ه،فرشَم على اهللا صلوات ،يوِرالغَ سالمقد الجناب

  .)2("ينتحيه

  

 أحد الغَرِيين، وهما بنـاءان      ح الغين وكسر الراء وتشديد الياء     بفت: الغَرِي: ")3(قال ياقوت 

  ."معتين بظاهر الكوفة، قرب قبر علي بن أبي طالب رضي اهللا عنهكالصو

  

                                                 
مفتاح السعادة، البن مصطفى الشهير بطـاش كبـري         و،  1/567: بغية الوعاة، للسيوطي  :  ترجمته في  انظر )*(

: عبد السالم هـارون   : ، تحقيق دب، للبغدادي زانة األ خو،  6/107: حاجي خليفة لكشف الظنون،   و،  1/170: زاده

 6/86: األعالم، للزركليو، 3/331: ، وروضات الجنات، للموسوي210: وأمل اآلمل، للعاملي، 1/28
: شرح الرضي على الكافية، تعليق المحقق     : انظر. فيه ذلك بدأ أنه أو المكان هذا في ألفه أنه: التفاقه فيه، أي   )(1

  1/18: م1973 بيروت، طبعة –ت جامعة قار يونس، مطابع الشرق يوسف حسن عمر، منشورا
  1/18: م1973، ط شرح الرضي على الكافية (2)
 4/196: معجم البلدان، ياقوت الحموي (3)
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أن الـشيعة    علـى    رون أن المراد هو النجف، معتمـدا      وقد ذكر األستاذ عبد السالم ها     

 شـيء الحسن الجميل من كل     : ، ومرادهم بها  على قبر علي بن أبي طالب       " الغَرِي"يطلقون  

  .)1(وأن الرضي كان شيعيا

  

أن المقـصود   بفَسره األستاذ يوسف حسن عمر، محقق شرح الرضي على الكافية،            وقد

   بالغَرِي يضالمكان القريب من قبر النبي      : في قول الر   2( حيـث يقـول    بالمدينة المنـورة( 

"رِبالغَ المراد أن عندي حويترجأل ؛الشريف النبوي القبر: ين الرضتركـوا  الـذين  من كان ي 

 شـرح  العظيمـين،  كتابيـه  فيها وألف ،المدينة في قامالم به واستقر ،التتاري الغزو بعد لعراقا

  ."الشافية وشرح ،الكافية

  

رضـي اهللا   :  كان عند ذكر علي بن أبي طالب، يكتفي بقولـه          يضالر أن   واستدلَّ أيضا 

  .)3(عنه، وكرم اهللا وجهه، فلم يعد ثمة ما يوحي بتشيعه

  

أَ والنفس مإلى الرأي القائل بأن المقصود بالغَ      ُلي هو النجف،  ر ح     وِيّل المصادر تـرجفَج 

ويقـول صـاحب     ".فه في النجـف   شرح الكافية ألّ  : ")4(لي النجف، يقول عنه الحر العام     أنه سكن 

  ". األشرفن هذا الشيخ الجليل بأرض النجفوكان قد توطّ: ")5(روضات الجنات

  

  :عقيدته ومذهبه -3
إن       جهل المصادر التاريخية والتراجم األدبية بسيرة الر ضسيخيم بظالله على أمـور      ي ،

 من أخبـاره، وأذكـر       ضنَّتْ بالكثير   قد  كتب التراجم  أنه، ال سيما    أته وأخالقه وصفات  حياته ونش 

  :بعض األدلة التي يمكن من خاللها القول بتشيعه

  

                                                 
  1/28: زانة األدب، تعليق عبد السالم هارون على المقدمة في الطبعة التي أخرجهاخ: انظر (1)
  1/18: يوسف حسن عمر: لمحققشرح الرضي على الكافية، تعليق ا (2)
  1/18: المصدر السابق، تعليق المحقق )(3

  210: أمل اآلمل (4)
 332-3/331: روضات الجنات )(5
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روضـات  : واإلطناب في الحديث عنه، ومن ذلك      اهتمام أصحاب تراجم الشيعة بترجمته،       :أولًا

وكان قد تـوطّن    : ")1( صاحب روضات الجنات   يقول مثلًا  .ات، وأمل اآلمل، ومفتاح السعادة    نَّالج

ف شرحه المـشهور علـى      هذا الشيخ الجليل بأرض النجف األشرف على مشرفها السالم، وصنّ         

 اللطيفة أنه كلما وجد فيـه مـن شـيء            في تلك البقعة المباركة، وذكر في خطبته       الكافية أيضا 

 سـيدنا أميـر     لطيف، وتحقيق شريف، فهو من بركات الحضرة المقدسة، وإفاضـات حـضرة           

  ."المؤمنين عليه السالم

  

 الالمعـين    كأحد األعـالم    على العرب،  اعتراف مترجمي الشيعة له بالتشيع، والتفاخر به       :اثانًي

الذي به افتخار   : "... نه بعد نقله لكالم السيوطي    يقول الموسوي ع   .بغزارة علمه، وجالء قريحته   

الع2("م على العرب، ومباهاة الشيعة على سائر فرق اإلسالمج(.  

  

ـ   ، واإلطراء فيه لبالغته     استشهاده بكالم اإلمام علي بن أبي طالب         :اثالثً فقد ح ،رص 

عول على الفاعل عنـد قيـام       في تمثيله لبعض القواعد أن يبرز هذا االعتقاد، فقد مثّل لتقدم المف           

 فهو يريد بالمرتضى علي     .)3("استخلف المرتضى المصطفى صلى اهللا عليه وسلم      : "القرينة بقوله 

الحـسين  : كما تقول : "المركبات بقوله  كما مثّل في باب      .، وهذه عقيدة الشيعة   بن أبي طالب    

  .وهي عبارات تنطق بالتشيع .)4("رضي اهللا عنه ثالث االثني عشر

  

لـب ثـم     في شرحه للكافية بعض األقوال التي ينسبها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طا              :ابًعرا

  .)5("عليه السالم: "يتبعها بِـ

  

                                                 
  3/332: روضات الجنات (1)
  3/331: المصدر السابق (2)
  1/191: شرح الرضي على الكافية )(3

  430و 3/137: م1978المصدر السابق، ط : انظر (4)
  4/84: م1978السابق، ط  (5)
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من أن المحقق عبد السالم هارون، ذكر أن المـراد بـالغروي فـي حـديث                 هتُ ما ذكر  :اخامًس

 على قبر علي بن أبـي طالـب       " يالغَرِ" على الشيعة الذين يطلقون       معتمدا الرضي، هو النجف،  

.  

  

بكونـه مـن    : "... )1(مامية، حيث يقول   ما ذكره محمد باقر الموسوي أنه من الشيعة اإل         :سادًسا

  ."الدينية االثني عشريةالشيعة اإلمامية، والعلماء 

  

  . اسمه يدل على أنه من أسرة شيعية، فالرضي كثير في أسمائهم:سابًعا

  

تأليفه لكتاب شرح قصائد ابن     : ، ومن ذلك  الم اإلمام علي بين أبي طالب        اهتمامه بك   :ثامنًا

وهذه القصائد في فضائل علي بن أبي طالـب         . )2(أبي الحديد، وهي السبع العلَوِيات المشهورات     

.  

  

، غير أنـه بمجمـوع      دليل واحد بالقطع على كونه شيعيا     إن األدلة السابقة ال يقوم عليها       

  .بتشيعه، والميل كل الميل إلى أنه شيعيذلك يمكن القول 

  

  :مكانته العلمية -4 
. )3( البـن الحاجـب    وشرح الشافية  ،شرح الكافية : تنبع مكانة الرضي العلمية من كتابيه     

فبهذين الكتابين العظيمين عرِفَ واشتهر، وذاع سيطه، وما كان ذلك إال لجودة شرحه عليهمـا،               

ع األدلة والحجج القاطعة، وهذا يدل على موهبة عالية، وعقليـة     وقوتهما في السبك والصياغة، م    

  .فذّة، وملكة علمية تمتع بها

  

                                                 
  3/331: روضات الجنات (1)
  3/332: ، وروضات الجنات210: أمل اآلمل: انظر (2)
  . من هذا البحث21: اجب بإذن اهللا تعالى، انظر صستأتي ترجمة خاصة البن الح (3)
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صاحب شرح الكافية البـن      اإلمام المشهور    يضالر: ")1(يقول السيوطي الشهير بالتتبع والمهارة    

ـ  ، جمع  مثلها -بل وال في غالب كتب النحو     -ليها  ف ع لََّؤ، الذي لم ي   الحاجب  وحـسن   ،اا وتحقيقً

 قـبلهم فـي مـصنفاتهم    نم فَ ،، وتداولوه واعتمده شيوخ هذا العصر     ه وقد أكب الناس علي    ،تعليل

  ."وله فيه أبحاث كثيرة مع النحاة، واختيارات جمة، ومذاهب ينفرد بها؟ ودروسهم

  

 الّمة، ملك العلماء، صـدر الفـضالء      ى، اإلمام، العالم، الع   لَوهو الم : ")2(البغداديويقول  

  ."اذيستَراباَأل محمد بن الحسن ،الطوائف، الفقيه، المعظَّم، نجم الملّة والدينمفتي 

  

ويقول صاحب مفتاح السعادة، في حديثه عن شروح كتاب الكافيـة فـي النحـو البـن                 

 حر شَ با واألمطار وأجلُّ شروحها الذي سار ذكره في األمصار واألقطار مسير الص         : ")3(الحاجب

  يضتَراباَأل الدين   نجم األئمة رسيتـضمن   ظيم الشأن، جامع لكل بيان وبرهان      شرح ع  ، وهو اذ 

 أمـا . "ا مـدققً  ما محققًا  عال كان فاضلًا : ")4( قوله  العاملي وورد عن  ."من المسائل أفضلها وأعالها   

  ".أحد نوادر الدهر وأعاجيب الزمانوبالجملة فهو : "... )5(فيقولالموسوي 

  

  :مؤلفاته -5 
  :هيو أن الرضي ألّف الكتب اآلتية، )6( التراجمذكرت كتب

  .شرح كافية ابن الحاجب -1

 .شرح شافية ابن الحاجب -2

3- وِلَشرح القصائد السبع العد، البن أبي الحدياتي. 

  
 

                                                 
  568-1/567: بغية الوعاة (1)
  1/12: خزانة األدب (2)
  1/170: مفتاح السعادة (3)
  210: أمل اآلمل (4)
  3/331: روضات الجنات (5)
، 1/28: انـة األدب  زخ، و 6/107: ، وكشف الظنـون   1/170: ، ومفتاح السعادة  1/567: بغية الوعاة : انظر (6)

  6/86: ، واألعالم3/331: ، وروضات الجنات210: ملوأمل اآل
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  :وفاته -6
هـ أو  684( أربعٍ أو ستٍّ وثمانين وستِّماَئة للهجرة       وفاته سنة  أنالسيوطي وغيره   ذكر  

ستٍّ وثمـانين وسـتِّماَئة       وفاته سنة   أن ونص العاملي على  . )1( السيوطي ن م ك، والشّ )هـ686

  .ن له سار أكثر المترجمي، وعلى هذين)م1287(: ، أي نحو)2()هـ686( للهجرة

                                                 
: روضـات الجنـات   و،  6/107: كـشف الظنـون   و،  1/170: مفتاح السعادة و،  1/567: بغية الوعاة : انظر (1)

  6/86: األعالمو، 3/331
  210: أمل اآلمل: انظر (2)
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  المبحث الثاني

   الكافية والشافيةشَرح
  

  : أربعة مطالبويتضمن
       
  . التعريف بشرح الكافية-1

 . مكانة شرح الكافية-2

 . منهج الرضي في شرحه للكافية-3

 . ومؤلفهما والشافيةالكافية بين -4
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  -:التعريف بشرح الكافية -1
 في النحو للرضي، هو واحد من أكثر عشرات الشروح على كافية ابن  الكافيةحرشَ

  . قلوب العلماء، الذي حظي بشهرة واسعة، ومنزلة مرموقة في)1(الحاجب في النحو

  

 أحد الذين    لرغبة وقد جاء في مقدمة الرضي لشرحه على الكافية، أنه فعل ذلك استجابةً           

وا عليه كتاب الكافية، فأراد أن يعلّق عليها ما يشبه الشرح، ثـم اقتـضى تعليقـه مجـاوزة                   ُأرقَ

 وأسعفه بما    بصالح حاله،  فقد طلب إلي بعض من أعتني     : ")2(إلى الفروع، يقول في ذلك    األصول  

   ما يجري مجرى الشرح على مقدمة ابن الحاجب عنـد           قترحات آماله، تعليقَ  تسعه قدرتي من م 

 فانتدبتُ قراءتها علي ،   له مع ع زِو       ما يحتاج إليه الغائص في هذا اللج      والسالك لمثل هذا الفـج ، 

اقتـضى الحـال بعـد       ثـم    ا لمأموله، ا لمسئوله، وتحقيقً  ة، بذلً ذمن الفطنة الوقادة، والبصيرة النفا    

  ."عن األصول إلى الفروعالشروع، التجاوز 

  

  -:مكانة شرح الكافية -2
 واهده التي يـسوقها تمتع الرضي في شرحه للكافية بالجمع والتحقيق مع حسن التعليل لش       

، الـذي لـم      اإلمام المشهور صاحب شرح الكافية البن الحاجب       يضالر: ")3(عنه السيوطي  يقول

مثلها -بل وال في غالب كتب النحو     -ليها  ف ع لََّؤي  وقد أكب الناس    ،، وحسن تعليل  اا وتحقيقً ، جمع 

وله فيه أبحـاث    ؟   قبلهم في مصنفاتهم ودروسهم    نم فَ ،، وتداولوه واعتمده شيوخ هذا العصر     هعلي

  ".كثيرة مع النحاة، واختيارات جمة، ومذاهب ينفرد بها

  

  للدارسـين  فعـا ل الشروح وأعظمها، وأكثرها ن    أما صاحب مفتاح السعادة فقد اعتبره أج      

وأجلُّ شروحها الذي سار ذكره في األمـصار        : ")4(لجمعه أفضل المسائل بالبيان والبرهان، يقول     

، وهو شرح عظـيم     اذيستَراباَألشرح نجم األئمة رضي الدين      : واألقطار مسير الصبا واألمطار   

  ".لمسائل أفضلها وأعالهاالشأن، جامع لكل بيان وبرهان، تضمن من ا

                                                 
 –، مطبعـة اآلداب      بنّاي علوان العليلـي    موسى. د :تحقيقشرح الوافية نظم الكافية، البن الحاجب،       : انظر (1)

  . وما بعدها27 :م1980النجف، الطبعة األولى 
  1/17: شرح الرضي على الكافية، مقدمة الرضي (2)
  568-1/567: بغية الوعاة (3)
  1/170: مفتاح السعادة (4)
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وهو كتاب عكف عليه نحـارير العلمـاء، ودقـق فيـه أماثـل              : ")1(وقال عنه البغدادي  

؛ لما فيه من أبحاث أنيقة، وأنظار دقيقة، وتقريرات رائعة، وتوجيهات فائقـة حتـى               ...الفضالء

  ".صارت بعده كتب النحو كالشريعة المنسوخة أو كاألمة الممسوخة

  

 الظنون إلى أن شرح الرضي للكافية هو أعظـم الـشروح، إذ             وقد نص صاحب كشف   

وشروحها كثيرة، وأعظمها شرح الشيخ رضي الدين محمد بن الحـسن األسـتراباذي             : ")2(يقول

وهو أحسن شرح على الكافية، ومن أكثر الكتب النحوية قيمة          : ")3(وقال عنه بروكلمان   ".النحوي

  ".على اإلطالق

  

 ن شرحه يعد من أوفـى الـشروح  فإلتدقيق في األدلة السابقة، من خالل النظر وا    والحق

وأكثرها رصانة، وحسن عرض، فهو مرجع عظيم الفائدة، جليل القدر في علم النحو للدارسـين               

  .والباحثين والمهتمين

  

  -:الرضي في شرحه للكافيةمنهج  -3
وي الذي سار   وقع اختالفٌ بين المهتمين بدراسة شخصية الرضي في تحديد منهجه النح          

عليه في شرحه لكتاب الكافية، وانتمى إليه، ودافع عنه، فيرى الدكتور شوقي ضيف أنـه مـن                 

ى في  لَوانتهاجه نهج البغداديين واضح منذ الصفحات األُ      : ")4(أتباع المدرسة البغدادية، حيث يقول    

  ".شرحه على الكافية

  

لكافيـة، الحـظ أن ميلـه    في حين أن الدكتور يوسف عمر، محقق شرح الرضي على ا   

، لكنه في الوقت ذاته يختار بعـض        )5(الغالب مع المذهب البصري، فهو يدافع عن آراء سيبويه        

                                                 
(1) 1/27: زانة األدبخ  
  2/1370: كشف الظنون (2)
  1/38: 2تاريخ األدب العربي، كارل بروكلمان، ط (3)
  282: شوقي ضيف. ، دالمدارس النحوية (4)
الزم أبو بِشْر، عمرو بن عثمان بن قنبر، ولقبه سيبويه، شيخ النحاة، وصاحب أول كتاب فـي النحـو،                   : هو (5)

اء فـي   بِلنزهة األَ : انظر ترجمته في  ). هـ180ت  (الخليل، وشاع صيته حتى مأل البصرة، والكوفة، ثم بغداد،          

  5/81:  واألعالم،2/229: ، وبغية الوعاة3/463: ووفيات األعيان ،1/24: طبقات األدباء
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 ينفرد برأي خاص له في بعض المـسائل، يقـول           ين، وينبري للدفاع عنها، وأحيانًا    آراء الكوفي 

يوف  سعوتقـديره  مام النحو سيبويه    لب إلى مذهب البصريين، وتمجيده إل     وعلى ميله الغا  : ")1(رم

  بيراتـه ا، بعض آراء الكوفيين ويدافع عنها، بل إن ذلك ظهر في كثير من تع             لكتابه، يختار كثير 

 إلى ذلك، قد ينفرد برأي خاص في بعض المـسائل، بعـد أن              التي وردت في هذا الشرح، وهو     

  ."اا قوي بعضها ويدافع عنه دفاعيفندها، وقد يرجحيعرض أقوال السابقين و

  

   غير أن المحقق يب             وسالفكر، لـم يتعـص الرضي مستقل الرأي، حر ف عمر يذكر أن

وامتاز الرضي في شرحه هذا باستقالل الرأي وحرية الفكر، فلم يتحيز           : " )2(يقوللمذهب معين،   

  ."ولم يتعصب لمذهب معين ألحد ممن سبقوه

  

 وبعض الغموض في تفـسير       في شرحه إلى اإلطناب المذموم،     وقد يميل الرضي أحيانًا   

          بعض عباراته التي تحتاج إلى توضيح أو تفسير، يقول الدكتور يمـا   كما تبينتُ : ")3(ف عمر وس 

في بعض عباراته من الغموض الذي يحتاج إلى التوضيح والتفسير، فهو عندما يقصد المبالغـة               

س من موضـوع    في الشرح والتوضيح، يسرف في التكرار وفرض األمثلة، ويستطرد إلى ما لي           

  ."البحث، وحين يعود إلى ما كان فيه يكون قد طال الفصل وكثر االستطراد

  

 لجميـع اآلراء     جِهبذًا مـستقطبا   ي أن الرضي كان عالما    مما سبق، يترجح الصواب لد    

، ينم عن اتساع في مداركه اللغوية، ويضعها في         عرضها ويتأملها ثم يفندها تفنيدا دقيقًا     النحوية، في 

ا   الذ–فَّة عقله، فإن رأى الحق مع البصريين        كذكره مع التعليل والتوضـيح     -ين يميل إليهم غالب  

 يخـرج برأيـه      أدلتهم والتعليق عليها، وأحيانًا    وإن رأى الصواب مع الكوفيين، رجحه بعد ذكر       

  .الخاص فيعلّله ويفسره، أو يضيف عليه من مخزونه اللغوي المتدفق

  

  

  

                                                 
  1/7: ، تعليق المحققشرح الرضي على الكافية )(1

  1/7: لمحققالمصدر السابق، تعليق ا (2)
  1/11: السابق، تعليق المحقق (3)
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  :ي شرح الكافية الشواهد النحوية ف•

لقد اكتنز شرح الرضي بالشواهد اللغوية، من القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، والشعر             

 العربي، وكذلك عبارات مما تضمنه كتاب نهج البالغة المنسوب إلى اإلمام علي بن أبي طالـب               

.  

  

انتهجها الرضـي     علوم اللغة العربية، وقد    فيفأما اآليات القرآنية، فهي قمة االستشهاد       

 - فـي ذلـك    –وأما األحاديث النبوية الشريفة، فقد سلك الرضي مسلك العلماء           . ال ينضب  معينًا

ال يتسع المجـال هنـا     –الذين انتهوا إلى صحة االستشهاد بالحديث، بعد خالف طويل وقع بينهم            

 بما يقرب من    وأما الشعر العربي، فقد ذكر البغدادي أنه جاء        . بدأت مؤلفاتهم تمتلئ به    -لعرضه

  ." بيت ألفاءهأبياته التي استشهد بها وهي ز": )1(ألف شاهد شعري، حيث يقول

  

بـال   ، وكالم علـي     ثم جاء االستشهاد ببعض العبارات المنسوبة لإلمام علي         

ما الذي منع غيـر     :  هنا ولكن السؤال الذي يطرح نفسه قويا     ريب، هو في مقدمة ما يستشهد به،        

 ينسب الكتاب   همبعض وهذا ما جعل     ؟لعلماء المتقدمين له االستشهاد بكالم علي       الرضي من ا  

 لإلمـام    كان بعض الدارسين يرجح أنه فعلًا      للشريف الرضي أو ألخيه الشريف المرتضى، وإن      

  .، واهللا أعلم بحقيقة األمرعلي بن أبي طالب 

  

  -: ومؤلفهماالكافية والشافية بين -4

  -:لشافيةالكافية وابين : أولًا
 بن الحاجـب  الكافية في النحو، هي كتاب جليل القدر، يتناول مسائل النحو العربي، ألفه ا            

مـاء   متناول الجميع، فاستفاد منه القراء والدارسون والباحثون، حتـى العل وغربا حتى غدا شرقًا  

تاب أتى بعجب   هذا ك : ")2(، يقول ابن فرحون في مدحه لكتاب الكافية       أنفسهم قد انتهلوا منه كثيرا    

ـ نْوا فـأزال شماسـته   ، وراض عصي المراد ، فكان المجاب  ، ودعا قصي اإلجادة   ،العجاب جاب 

رحمـه اهللا   - فإنـه    ، وتشكر نفحات خاطره ونفثات لسانه     ،وأبدى ما حقه أن يبالغ في استحسانه      

  ". وتفجرت له ينابيع الحكمة، فتفيأ ظلها الظليل، تيسرت له البالغة-تعالى

  
                                                 

(1) 1/27: زانة األدبخ  
  1/110: ، البن فرحونفي معرفة أعيان علماء المذهبالديباج المذهب  (2)
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 ى النحاة حاروا في اإلجابة عنها      النحو التي ذكرت مخالفات عل      من أفضل كتب   والكافية

لكن الكافية    .)1("عنها اإلجابة تعسر ،معجمة وإلزامات إشكاالت عليهم وأورد ،النحاة خالف "فقد

مختصرة في النحو، فقام العلماء بشروحها والتعليق عليها؛ لحسنها وعظيم فائدتها، فكان أعظـم              

 بلغ األمصار واآلفاق؛ لجـودة عرضـه      جلها شرح الرضي األستراباذي عليها، الذي       الشروح وأ 

  .اكما ذكرتُ آنفً

  

، جمعـت مباحـث الـصرف       ي الخط أما الشافية، فهي مقدمة في التصريف، ومقدمة ف       

بطريقة منسقة بهية، تريح القارئ من التنقيب في كتب النحاة هنا وهناك عن مسألة ما، قال ابـن             

 مقدمة  ، أن ألحق بمقدمتي في اإلعراب     ،فقد التمس مني من ال تسعني مخالفته      : "ذلكالحاجب في   

ا أن ينفع بهمـا، كمـا نفـع         ا متضرع في التصريف على نحوها، ومقدمة في الخط، فأجبته سائلً        

  . فمن الواضح أنه جاء بالشافية مختصرة؛ ألنه طُلب منه ذلك)2("بأختهما

  

ع أبواب الصرف كلها، مرتّبـة متناسـقة فـي          والشافية أول مصنف في الصرف، يجم     

أبواب، فجاءت متينة المادة، عظيمة الجمع، بما يفيد الدارسين من بعده، وال شك أن ابن الحاجب                

قد استفاد من أمهات الكتب اللغوية التي سبقته، فاستخرج منها المسائل الصرفية ورتبهـا إلـى                

بويب، كما أن له الكثير من االسـتدراكات        أبواب، فحاز قصب السبق في الجمع والتصنيف والت       

واالعتراضات عليهم، حتى غدا من أمتع الكتب وأوفاها في هذا الفن، ومن أبرز الكتـب التـي                 

، والمفتاح لعبد القـاهر     لزمخشري، وكتاب األنموذج له أيضا    المفصل ل : اعتمد عليها في مقدمته   

  .ابه التصريف الملوكيكتاب سيبويه، وكتب ابن جِنِّي وبخاصة كتالجرجاني، و

  

ومما يميز الشافية ويجعل لها هذه االستقاللية غير المسبوقة، هـو الجمـع للحـدود، مـع                 

االستيعاب ألحكام التصريف، وقد أشاد محققو شرح شافية ابن الحاجب للرضي، بما جمعه ابـن               

يها زبدة فـن    التي جمع ف  : ")3(في الشافية من أوراق قليلة، شروحها وفيرة، حيث يقولون        الحاجب  

ا فيها  ا، مشير التصرف في أوراق قليلة، غير تارك مما يجب علمه وال يجمل بالمتأدب جهله شيئً             

                                                 
  6/340 :، للصفديبالوفيات  الوافي(1)
 حيى عبـد الحميـد، طبعـة       نور الحسن، محمد الزفزاف، محمد م      محمد: شرح الرضي على الشافية، تحقيق     (2)

  1/1: م1975
  1/3: شرح الرضي على الشافية، مقدمة المحققين (3)
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ستغرب إذن من إقبال    ال ي  ."ا أخرى لى لغات العرب ولهجاتهم أحيانً    ، وإ اإلى اختالف العلماء أحيانً   

 األفهـام فهمـه مـن       العلماء على الشافية، لشرحها وتوضيحها وتحقيقها، وفك ما استغلق على         

  :المسائل، ويمكن إبراز ذلك في األسباب اآلتية

  

 . في كتاب واحد، وشملهاأنها المصنف األول الذي جمع مسائل الصرف المتفرقة -1

 .تها إلى الشرح والتوضيح والتفسيرحاج -2
 

ت عليها، مما يغنـي عـن       وقد استوفى الكثير من الدارسين والباحثين ذكر الشروح التي قام         

ولكن أفضل الشروح وأرقاها هو شرح الرضي على الشافية، فهو من أبرز الشروح             . هناإعادته  

وأقواها، وأكثرها متانة، حتى صار شرحه الشرح التأصيلي لفهم مسائل الصرف، وقـد سـاعده      

غوي القوي، واطالعه الواسع، وفهمه الثاقب، والملكة العلمية التي تمتع بها في            على ذلك حسه اللُّ   

  .ئل التصريفتحليل مسا

  

أما مقدمته في الخط، فكانت جامعة ألمور الخط ومباحثه، ولعلّه استفاد من بعض المصنفات              

   .، مع أنه أضاف أشياء جديدة لم يسبق فيها، ليس مجال شرحها هنا)1(التي سبقته في هذا الفن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، وكتاب الكُتَّاب البن    )هـ276ت  (، وأدب الكاتب البن قتيبة      )هـ270ت  (الرسالة العذراء البن المدبر     : منها(1) 

  ).هـ347ت (درستويه 



 21

  -:مؤلف الكافية والشافيةالتعريف ب: ثانًيا

  )*(ابن الحاجب
  

  :قبهاسمه ول
 )1( الكـردي، الـدوِيني األصـل      سونُ ي  بنِ  أبي بكرٍ   بنِ  عمر رو، عثمان بن  مأبو ع : هو

ب التـصانيف   اِإلسنائي المولد، المقرئ، النحوي، المالكي، األصولي، الفقيه، العالّمـة، صـاح          

ـ    ديـا حاجبـا   ، كان والده جنديا كر    )جمال الدين (ـ، الملقّب بِ  )ابن الحاجب (المنقّحة، المعروف بِ

يالحلألمير عز الدين موسك الص.  

  

  :مولده ونشأته
ِلود  سنة سبعين    أو إحدى وسبعين  خَ ومساَئمـنا    )هـ571هـ أو   570( للهجرة   ةفي ِإس ،

بـالقرآن  "من أعمال الصعيد األعلى بمصر، ثم انتقل به أبوه إلى القاهرة، فاشتغل ابن الحاجـب           

ثم بالعربية والقراءات، وبـرع فـي     ثم بالفقه على مذهب مالك     الكريم في صغره بالقاهرة،   

  فقرأ واشتغل هو بالعلم  "علوم منذ صغره    ويالحظ أنه مولع بحب ال     .)2("علومه وأتقنها غاية اإلتقان   

  .)3("، وتفقّه وساد أهل عصرهالقراءات، وحرر النحو تحريرا بليغًا

  

                                                 
-23/264: للحـافظ الـذهبي  سير أعالم النبالء، و،  3/248: وفيات األعيان، البن خلكان   :  ترجمته في  انظر )*(

معرفة القراء الكبار على الطبقـات واألعـصار،        و،  46-45: العقد الثمين في تراجم النحويين، للذهبي     و،  265

الـديباج  و،  13/206: البداية والنهاية، البن كثير   و،  9/127: طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي   و،  1/10: للذهبي

النجوم الزاهرة في ملـوك مـصر   و، 1/227: القراء، البن الجزريغاية النهاية في طبقات و،  1/109: المذهب

الدارس في تاريخ المدارس، لعبد القادر النعيمي       و،  2/134: بغية الوعاة و،  2/238: والقاهرة، البن تغري بردى   

  باشـا  هدية العارفين، إلسماعيل  و،  5/234: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، للعماد الحنبلي       و،  2/3: الدمشقي

، 6/265: عمر رضـا كحالـة    . معجم المؤلفين، د  و ،593و1/211: كشف الظنون و،  1/346: باباني البغدادي ال

 4/374: واألعالم
، وفـي بعـض     2/491: معجم البلـدان  : نسبة إلى دوِين، وهي من نواحي أران في حدود أذربيجان، انظر           )(1

معجـم  :  انظر. إلى بلدة روين، وهي من قرى جرجان بالراء مع كسر الواو أو فتحها، نسبة   "الروَِيني": المصادر

  2/3: والدارس في تاريخ المدارس، 13/206: ، والبداية والنهاية3/105: البلدان
  1/109: الديباج المذهب (2)
  2/3، والدارس في تاريخ المدارس 13/206: البداية والنهاية (3)
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  :شيوخه
ا استفادة، واقتفى أثـرهم، فقـد قـرأ الروايـات علـى             ، استفاد منهم أيم   )1( كُثُر هشيوخ

2(الشاطبي(          وسمع منـه التيسيـر، ثم قرأ القراءات على أبي الفضل الغزنوي ،)وأبي الجـود    )3 ،

4(اللخمي(.  

  

، )6( وابن البنّـاء ،، وتأدب على الشاطبي  )5( أبي منصور اإلبياري   : علماء منهم  وتفقه على 

كـذلك   .)9(، ودخل دمشق فسمع من القاسم بن عـساكر        )8(اسين وابن ي  ،)7(وسمع من البوصيري  

  .)11(")10(أخذ العربية عن الرضي القسطنطيني"ذكرت بعض المصادر أنه 
  

  

  

                                                 
  21 :المصادر والمراجع التي ذُكرت في ترجمته، ص: انظر )(1
 في النحو والقـراءات      الضرير، كان إماما   القاسم بن فيرة بن أبي القاسم خلف بن أحمد الرعيني النحوي          : هو )(2

  2/260: بغية الوعاة:  ترجمته في انظر.)هـ590ت  (،والتفسير
، تـصدر لإلقـراء   ،   محمد بن يوسف بن علي اإلمام شهاب الدين، المقرئ الفقيه الحنفـي، نزيـل القـاهرة                (3)

  1/5: معرفة القراء الكبار:  ترجمته في انظر.)هـ599ت(
 اللخمي المنذري المقرئ الفرضـي النحـوي العروضـي          األستاذغياث بن فارس بن مكي،      أبو الجود،   : هو (4)

  2/241: بغية الوعاة:  ترجمته في انظر.)هـ650ت (،  شيخ القراء بديار مصر،الضرير
حـسن  :  ترجمته في   انظر .)هـ618ت  (الفقه واألصول والكالم،    علي بن إسماعيل بن علي، برع في        : هو (5)

  1/454: المحاضرة
  .لم أقف عليه (6)
، حـدث بالقـاهرة    الخزرجياألنصاري ابن علي بن ثابت بن مسعود        "هلألا سيد ا  ويسمى أيض "هبة اهللا   : هو (7)

  8/75: األعالم:  ترجمته في انظر).هـ598ت (واإلسكندرية، 
صالح بن ياسـين بـن عمـران، المـصري           التقى أبي بن إسماعيل العابد، الصالح الشيخ ،اهرالط أبو :هو (8)

: سير أعـالم النـبالء    :  ترجمته في   انظر .)هـ596ت  (،  ث بمصر عن الرازي   آخر من حد  ،  الشارعي الشفيقي 

21/270  
 بهـاء  الـورع  المسند فظالحا الحسين، بن اهللا عبد بن اهللا هبة بن الحسن بن علي بن القاسم  أبو محمد،  :هو (9)

 ترجمته   انظر .)هـ600ت  (،  جف وخر محدث، ثقة كريم النفس، كتب الكثير وصنّ      ،  عساكر بن الحافظ بن الدين

  7/207: الوافي بالوفيات: في
  .لم أقف عليه )(10

  2/135: بغية الوعاة (11)
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  :تالميذه
ـ : ")1( تالميذ ابـن الحاجـب، فقـال       بذكر  السيوطي لقد انفرد  حثَد    2( عنـه المنـذري( 

3(والدمياطي(   وباإلجازة العماد البالسي ،)4( و ونُي وسيبس الد)ـا       )5ورزقت تـصانيفه قَبولًـا تام ، 

  ".لحسنها وجزالتها

  

  : مكانته العلمية
إن ابن الحاجب يتمتع بمكانة مرموقة بين العلماء، فهـو المـتقن والبـارع والمَؤصـل                

شيخ الشام شهاب الدين الدمشقي المعروف بـابن أبـي   : ذكره الشيخ العالمة   فقد   والمدقق والثقة، 

 من أركان الدين في العلـم والعمـل         اكان ركنً ": )6(فقال،  نيتَضول على الر  يالذَّ: ي كتابه شامة ف 

وكان ثقـة حجـة      ، لمذهب مالك بن أنس    ا متقنً ،ا في العلوم األصولية وتحقيق علم العربية      بارع 

ا منصفًا عفيفًمتواضعللعلم وأهلهاا محب ،لها ناشر ،ذى لألا محتملً، على البلوىا صبور".  

  

تْ من خـالل كتبـه وآرائـه، يقـول فـي ذلـك              وله اعتراضات ومخالفات للنحاة تبينَ    

، وأورد عليهم إشكاالت وإلزامـات مفحمـة يعـسر          وقد خالف النحاة في مواضع    : ")7(السيوطي

  ".الجواب عنها

  

 )8(وقد حدد ابن كثير   –وبعد تعلمه على أيدي أساتذته ومشايخه بالقاهرة، انتقل إلى دمشق           

 ودرس بجامعها حتى أصـبح      -)هـ617(نة التي دخل بها دمشق وهي سبع عشرة وستمائة          الس

                                                 
  2/135: بغية الوعاة (1)
عالم بالحديث والعربيـة، مـن      :  زكي الدين المنذري   هللا،لعظيم بن عبد القوي بن عبد ا      عبد ا  ،أبو محمد  :هو (2)

  4/30: األعالم:  ترجمته في انظر.)ـ ه656ت (د من المصنفات، ، له عدالحفاظ المؤرخين
فاضل، له  : فتح بن محمد بن علي بن خلف السعدي الدمياطي الشافعي، المنعوت بالنجيب            ،أبو المنصور  :هو (3)

  5/134: األعالم:  ترجمته في انظر.)هـ606ت (،  شعروان دي، ولهواألدباشتغال بالحديث 
 أشعري العقيـدة،    ،زاهد، شافعي المذهب  : أبو بكر بن قوام بن علي بن قوام بن منصور الهاللي البالسي           : هو (4)

  2/68: األعالم:  ترجمته انظر.)هـ658ت (، كانت له زاوية وأتباع
  .لم أقف عليه (5)
  182: ، ألبي شامة المقدسي"الذيل على الروضتين"س والسابع، المعروف بِـتراجم رجال القرنين الساد )(6

  2/135: بغية الوعاة (7)
  13/206: البداية والنهاية: انظر (8)



 24

 س بجامعها في زاوية المالكيـة      ودر ،ثم انتقل إلى دمشق   : ")1(ملتقى طلبة العلم، يقول ابن خلكان     

اكَووتبحر في الفنون، وكان األغلـب عليـه         ، على االشتغال عليه، والتزم لهم الدروس      قُلْ الخَ ب 

  ".م العربيةعل

  

  :مصنفاته
لقد صنّف ابن الحاجب الكثير من الكتب القيمة في علوم اللغة، واألصول الفقهية، يقول ابـن                

  : المصنفات اآلتية)3(، وقد أوردتْ لنا المصادر"وكل تصانيفه في نهاية الحسن واإلفادة: ")2(خلكان

  

  .األمالي النحوية -1

 .اإليضاح في شرح المفصل للزمخشري -2

 .األمهات في الفقهجامع  -3

 .الكافية في النحو -4

 .الشافية في الصرف -5

 .شرح كتاب سيبويه -6

 .المقصد الجليل في علْمِ الخليل في العروض، وهي قصيدة -7

 .المكتفي للمبتدئ -8

 .منتهى السول واألمل في علمي األصول والجدل -9

  . مختصر المنتهى في أصول الفقه-10   

  . شرح المقدمة الجزولية-11

  . أن له كتبا أخرى غير ما ذُكر)4(ي بعض التراجموورد ف

  

  

                                                 
  3/249: وفيات األعيان (1)
  2/414: المصدر السابق (2)
: رات الـذهب ، وشـذ 1/277: ، وغايـة النهايـة    1/110: ، والديباج المذهب  3/249: وفيات األعيان : انظر (3)

  4/374: ، واألعالم6/265: ومعجم المؤلفين ،1/655: ، وهدية العارفين2/1407: ، وكشف الظنون5/234
  1/655: ، وهدية العارفين2/86: الديباج المذهب: انظر (4)
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  :وفاته
 تطل مدته، وتُوفي بهــا فـي        ها، ولكن لم  فيانتقل في آخر حياته إلى اإلسكندرية ليقيم        

ـ 646( هجرية   ةاَئمتِّس و  وأربعين تٍّ سنة س  ،نهار الخميس، السادس عشر من شوال     ضحى    )هـ

  .)م1249 (ما يوافق: ، أي)1(

  

  :)2( ناصر الدين بن المنير على قبره هذه األبياتبتَي كَوفّما تُول

ـ لى قَ  إِ ملُه  رِمـ العفرطْـي م فـاُلتَخْا الم هيال أَ َأ ـ  اِإلرِب ـ  أَ امِـم ـ ي ع بِ ورِم 

ـ  غُ زالعـى و نَ الم َلينَو  ىقَــالتُّ وَلضالفَــ واباآلد وملْــ العرتَــ يبـ  ن ـ ي قَ  ف رِب 

ـ  عدتَفَ ـ  ـه بِ ُأافَكَي  ةـمـح روةَعـ دنمح الـرهو لَ ا ف ـ ي م ـ زِنْ م ِلثْ ـ  القَ ةلَ  رِفْ

في شهرته ما : ")3( لخّص األقوال عن ابن الحاجب في قولهي بردىرِويبدو أن ابن تغْ

غني عن اإلطناب في ذكرهي."  

  

                                                 
  1/110: الديباج المذهب (1)
: ، وكـشف الظنـون    2/135: ، وبغية الوعـاة   1/110: الديباج المذهب : األبيات لناصر الدين بن المنير في      )(2

1/211  
  6/360: النجوم الزاهرة (3)
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  الفصل الثاني

  ي في اعتراضاته ومنهجه في ذلكأدلة الرض
  

  :احث مبة ستوفيه
  

  .االعتراض:    المبحث األول

  .اعتراضات الرضي في السماع: المبحث الثاني   

  .اعتراضات الرضي في القياس: المبحث الثالث   

  .اعتراضات الرضي في الشاهد النَّحوي: المبحث الرابع   

  . القاعدة النَّحويةاعتراضات الرضي في: المبحث الخامس   

 .منهج الرضي في االعتراض وطريقته: المبحث السادس   



 27

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث اَألول

  االعتراض
  

  : أربعة مطالبويتضمن
  

 .تعريف االعتراض لغةً واصطالًحا -1

  . منشأ االعتراضات وأسبابها-2

  .أنواع االعتراضات النحوية -3

  .جهود النحاة في االعتراضات -4

  . والدراسات المعاصرة حول االعتراضات الكتب -5
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  المبحث األول

  تعريف االعتراض

  
  : واالصطالحاالعتراض في اللغة -1
  :في اللغة •

 .المنْع، وعدم االستقامة  : لقد ورد لفظ االعتراض في المعاجم اللُّغوية بمعان كثيرة، أهمها         

 :كالخشبة المعترضـة فـي النهـر، يقـال         ضاعارصار  : واعترض الشيء : ")1(قال الجوهري 

  ".لم يستقم لقائده: اعترض الشيء دون الشيء، أي حال دونه، واعتَرض الفرس في رسنه

  

 كالخشبة  انتصب ومنَع وصار عارضا   : رضوعرض الشيء يعرِض واعتَ   : ")2(وقال ابن منظور  

اعتـرض الـشيء دون     : ين سلوكها، ويقـال   المنتصبة في النهر والطريق ونحوها تمنع السالك      

  :احرملم يستقم لقائده، قال الطِّ: واعترض الفرس في رسنه وتَعرض... الشيء، أي حال دونه

وــَأريان يــكلالمشْــديرــ تُـــ  ـنْــكُوقــد  ")3(تــراضِاعو عنجهِيــة اَأخَ

 األقربـان إلـى المعنـى       – االسـتقامة     وعدمِ نعِ الم –ويبدو أن هذين المعنيين اللُّغويين      

  .االصطالحي في هذا البحث

  

  :في االصطالح •

 فيـه  دخلُأ كالم كل "يختلف مفهوم االعتراض باختالف مجاالت استعماالته، فعند النحاة       

فهي جملة تامة   ) محمد قائم : (، كأن تقول  )4("حاله على األول لبقي سقطُأ لو ،مركب أو مفرد لفظ

  .فلو أزلنا جملة القسم لبقيت الجملة األولى على حالها)  قائم-واِهللا–محمد : (ى، ولو قلناالمعن

  

                                                 
1)( الص3/1084: اح، للجوهري ح) ضر(1/307: المحيط في اللغة، للصاحب بن عباد     : ، وانظر )ع  ضـرع( ،

 ،)عـرض  (197-3/196: والقاموس المحيط، للفيروز آبادي    ،)عرض (4/272: ومقاييس اللغة،  البن فارس    

  )عرض (10/88:  ألبي الفيض مرتضى الزبيديوتاج العروس،
 )عرض (303-4/302: لسان العرب، البن منظور (2)
 (3) طيء، شاعر إسالمي فحل           البيت للطِّرِم نالعين، للخليل  : في والبيت له ). هـ125ت  (اح بن حكيم بن حكم، م

  )عرض (18/416:  وتاج العروس،)عرض (4/303:  ولسان العرب،1/63: بن أحمد
  3/40: المثل السائر، البن األثير (4)
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 عند الصرفيين، غير أنّها تُـستخدم عنـد         لم تُستخدم لفظة االعتراض مصطلحا صرفيا     و

عض، مع ترتيب نسقه،  ببوليين وغيرهم في توضيح نص، وربط بعضه        النحاة والصرفيين واألص  

 أن الـوزن    وال يصح أن نـدعي    ": )1(تفنيده، واستقصاء اآلراء فيه، يقول الرضي     وعرضه بعد   

 المتقدمة، وكما يصح أن ندعي      مِلالطارئ كلمة صارت بالتركيب كجزء كلمة، كما ادعينا في الكَ         

  ". بهذه الكلم اعتراض واردفاالعتراضفي الحركات اإلعرابية، 

  

بلة الخصم في كالمـه بمـا يمنعـه مـن           مقا: "أما عن تعريف االعتراض هنا فيقال إنه      

ويمكـن صـوغ    .)3("ممانعة الخصم بمساواته فيما يـورده   : "، وقيل )2("تحصيل مقصود بما باينَه   

هو رد الحكم النحوي أو منْعه سواء في األصول أم فـي         : تعريف اصطالحي لالعتراض، فأقول   

  . نقليالفروع، لعدم استقامته، بإقامة حجة أو دليل عقلي أو

  

 .وهذا المفهوم ينطبق على اعتراضات الرضي على النحاة، ومنهم المصنف ابن الحاجب           

 حـذف الهمـزة دون      )5(وأجاز الفراء : ")4(ن االعتراضات الواردة بمعنى المنع، قول الرضي      مفَ

يا حمراء بفتح الهمـزة     : زا وبعضهم يجو  حمراء، والمشهور حذف الزيادتين مع    : األلف في نحو  

على ذي التاء في نحو قولها قياس:  

ــبِ  ــةَ نَاص ميــا ُأم ــمٍّ ي ــي ِله  )6(كلين

والوجه نْالممن كثرة وقـوع التـرخيم فيـه         ن اختصاص ذي التاء بذلك لما ذكرنا      ؛ أل ع 

  ".غير المرخم منه معاملة المرخم، وال كذلك ذو األلففعومل 
                                                 

  1/26: شرح الرضي على الكافية  )(1
  67: الكافية في الجدل، للجويني )(2

  67:المصدر السابق (3)
 1/404:  شرح الرضي على الكافية)(4
 المعـروف   ،)ي منقـر  بن(ى بني أسد أو     لَوى بن زياد بن عبد اهللا بن منظور الديلمي، م         يحي ،زكرياء أبو :هو) 5(

 ومـن   ،"الفراء أمير المؤمنين في النحو    ": قالكان ي . األدبإمام الكوفيين، وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون       : اءربالفَ

، 2/228: ، وفيات األعيـان   1/43: نزهة األلباء  :انظر). هـ207ت  (،  "لوال الفراء ما كانت اللغة    ": علبكالم ث 

  8/145: ، واألعالم2/333: وبغية الوعاة
  :وعجزه.) هـ. ق18ت ( مشهور، هذا صدر بيت للنابغة الذبياني زياد بن معاوية بن ضباب، شاعر جاهلي (6)

ــٍل  ...        ...       ...        ... ــيه وليـ ــب أقاسـ ــبِ ءيطـ  الكواكـ

، )َأنـس  (3/904:  والصحاح ،3/185: ، واألغاني، لألصفهاني  2/381: العقد الفريد ، و 1/1: ديوانه: والبيت في 

، والصفوة الصفية في شرح الدرة األلفية، لتقـي   1/71: ابه، البن رشيق القيرواني   والعمدة في محاسن الشعر وآد    

 3/283: ، والمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية، للعيني2/235: الدين إبراهيم بن الحسين النيلي
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دل المصنف على امتنـاع     واست: " قوله ومن االعتراضات الواردة بمعنى عدم االستقامة،     

 شارة في أول الحالين، بأن المبتدأ إذا تقيد بحال، لم يتقيد الخبر بالحال، أال ترى أن               عمل اسم اإل  

هـذا  (: ، لم يتقيد الخبر بذلك الحال، وفي نحـو        )ا قائم هذا زيد (: اسم اإلشارة لما تقيد بالحال في     

بسر ا أطيب  غايـة   فال يتقيد المبتدأ بالحال، وهذا الدليل في         ،االحال اتفاقً ، تقيد الخبر ب   )ا منه رطب

  .)1(" ال توصفمن الضعف

  

 ما يستخدم لفظ االعتراض في كالم الشُّراح للمتون؛ ذلك ألن االعتـراض مـن               وكثيرا

، وإنما سبيله بيان المعنـى، وإبـراز الحقيقـة          )2(مفهومه ليس التتبع القَصدي لألخطاء والهنَات     

  .علمية على وجه الصواب، حتى وإن استدعى ذلك بيان خطٍأ في كالم المصنِّفال

  

 قد تختلط فـي االسـتعمال، وذلـك نحـو         وتَبرز بعض المصطلحات في هذا السياق، و      

  .االستدراكات، والتَّعقُّبات، والمؤاخَذات، إال أنها تختلف عن مفهوم االعتراض الذي بينتُه

  

 أو زيادة إلى الحقيقة العلمية المسبوق إليها، لعدم علم المصنِّف بها أو             هي إضافة : فاالستدراكات

  .أنها نتاج للبحث العلمي، واالستقراء الجيد

:  مثلًـا  ومنهـا  ".حـاول إدراكـه بـه     : واستَدرك الشيء بالشيء  : ")3(يقول ابن منظور  

  .استدراكات السيرافي على سيبويه، واستدراكات الزبيدي على سيبويه

  

  .فهي تَتَبع قصدي لعثرات السابق العلمية أو أخطائه، لغرض معلوم أو مجهول: ما التَّعقُّباتَأ

  

                                                 
  2/35:  شرح الرضي على الكافية(1)
 بفـتح " [في فالنٍ هنَاتٌ  : " مقاييس اللغة  جاء في ". هنَوات" على   بفتح التاء ال بتشديدها، وتأتي    " تهنَا" الصواب   )(2

المحـيط فـي    : ، وانظر أيضا  )هنََأ (6/50: مقاييس اللغة : انظر". في الخير : خصالت شر، وال يقال   : أي] التاء

 40/318و) وهن (36/270و) فَخَخَ (7/310: ، وتاج العروس  )سعر (1/316: ، والصحاح )هنَن (1/274: اللغة

)نَوه.(  
 )درك (2/378:  لسان العرب)(3
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: ومنهـا  ".إذا طلبتَ عورتـه وعثْرتَـه     : واستَعقَبت الرجَل وتَعقَّبته  : ")1(قال ابن منظور  

ابن مالـك، ويتتبـع     تعقبات أبي حيان البن مالك كما هو مشهور، فقد كان أبو حيان ينتقص من               

  .أخطاءه وهنَاتَه

  

  .نَحو من التَّعقُّبات واالستدراكات، فهي أشملهي : المؤاخَذاتو

 أَخـذْ�َا  فَكُلـا {: عاقبه، وفي التنزيـل العزيـز     : وآخذَه بذنبه مؤاخذةً  : ")2(ابن منظور يقول  
ا{ ،}بِذَ�ْبِهنبذْ�َا ال راختُؤ ا إِنينَس� طَ أَو4(مسائل الغَلَط للمبرد: ومنها ".)3(}أْ�َاأَخ(.  

  

  :منشؤها وأسبابها -2
ينشأ االعتراض من محاولة المؤلف أو الشارح شرح كالم مصنِّف؛ ذلك ألنه يسعى إلى              

الفهم الحقيقي للنص، فيظهر له في هذا النص ما هو مخالفٌ لرأيه، أو آلراء جمهور العلماء، أو                 

 فَيعتَرِض على المصنف، ويبين الرأي الذي يـراه         ما،قياس وغيره للنقل الصحيح من سماع أو      

ا اصحيحعمستجولهذه االعتراضات أسباب،   .  أنسب الردود، وأقوى الحجج، وأوضح الشواهد      ، م

  :من أهمها

  

ـ          -1 د أحـد  االختالف في النظر إلى أصول القواعد، وذلك كتقديم السماع على القيـاس عن

  .الف بين البصريين والكوفيين إال نتاج هذا االختالف الخالعلماء، أو العكس، وما

التشدد في األخذ عن قبائل عربية مشهورة بالفصاحة، فـي حـين يتـساهل آخـرون                 -2

 .فيعتمدون على اللغات الضعيفة، أو األقل فصاحة

 .االختالف في فهم النص وتفسيره -3

 .الميول المذهبية والسياسية -4

 . وحيد في المسألةاعتماد بعض المذاهب على شاهد نحوي -5
 

                                                 
 )عقَب (4/383:  لسان العرب)1(

  )َأخَذَ (1/46:  المصدر السابق)(2
 2/286: من سورة البقرة: ، واآلية الثانية29/46: من سورة العنكبوت: اآلية األولى )3(

 1/228: ، والخصائص، البن جني97-96: محمد عبد الخالق عضيمة: مة المقتضب، تحقيقمقد :انظر (4)
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للوصول إلى نقطة البداية لالعتراض في مؤلفات النحاة والصرفيين، يجب الرجوع إلى بداية             

 يجمع علوم النحو، ومـا      ه تلميذ الخليل أول من ألف كتابا      التأليف النحوي والصرفي، كان سيبوي    

ل والتمحيص، وأقبل   أن ظهر كتاب سيبويه حتى انبرى العلماء إلى تناول الكتاب بالشرح والتحلي           

إال أنه قد   " الكتاب"عليه المتعلمون ينهلون من علمه ويدرسون مسائله، ومع كل هذا االهتمام في             

 ابن الطراوة الذي كان معنيا بكتاب سيبويه، عارفًـا   : نهماعترض بعض األقدمين على سيبويه، م     

ع متعددة من كتابـه،     قدره في النحو، ولكن ذلك لم يمنعه من االعتراض على سيبويه في مواض            

 الذي غلَّط فيـه     )1()مسائل الغلط (كتاب المبرد   : ومن أبرز ما ُألِّف من مؤاخذات على الكتاب هو        

سيبويه في كثير من المواضع من الكتاب، مما أثار حفيظة كثير من العلمـاء الـذين ينظـرون                  

ن إليه على أنه بعيد عن      لسيبويه بنوعٍ من التقدير واإلجالل، وكثير من الهيبة واالحترام، ينظرو         

، مـن   نقد والتفنيد واالعتراض عليه أيـضا     النقد واالعتراض في النحو، فتناولوا كتاب المبرد بال       

، )النصرة لسيبويه على جماعة النحويين    (، وكتاب ابن درستويه     )االنتصار(كتاب ابن والّد    : ذلك

، مما شجع العلمـاء علـى       )3(ير في شرحه لكتاب سيبويه، وغير ذلك الكث       )2(وأبو سعيد السيرافي  

 وكل ذلك أنتج لنـا علمـا غزيـرا،          المراجعةتناول العلوم بشيء من التَُّؤدة والروِية والدراسة و       

  . بالبحث العلمي الموضوعيجديرا

  

  :أنواع االعتراضات النحوية -3
  :االعتراضات النحوية كثيرة، منها

  .في التعريفات -1

 .في العبارة والصياغة -2

 .سماعفي ال -3

 .في القياس -4

 .في الشاهد -5

                                                 
 لـسيبويه   االنتـصار : انظر". االنتصار" إلينا هذا الكتاب، ولكن ذكر ابن ولّاد هذه المسائل في كتابه             لم يصل  (1)

زهيـر عبـد المحـسن      . رية، د  وما بعدها، والمؤاخذات النحوية حتى نهاية المائة الرابعة الهج         43: على المبرد 

  19: سلطان
 بـالد  نم ،سيراف من أصله باألدب، عالم نحوي، السيرافي، المرزبان بن اهللا عبد بن الحسنأبو سعيد،   : هو (2)

 ،"يوسـف " ابنـه  بعـده  أكملـه  النحو، في) اإلقناع(: له يده، كسب من إال يأكل ال ا،متعففً ا،معتزلي كان ،فارس

، 1/379: ءلبااأل نزهة: انظر ترجمته في  ). هـ368ت  (،  )سيبويه كتاب شرح(و ،)بصريينال النحويين أخبار(و

  196-2/195: ، واألعالم508-1/507: بغية الوعاة، و1/130 :األعيان وفياتو، 1/313 :الرواة إنباهو
 20-19: حتى نهاية المائة الرابعة الهجرية المؤاخذات النحوية: انظر (3)
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 .في القاعدة النحوية -6

 .في ترتيب المسائل النحوية -7

  

  :جهود النحاة في االعتراضات -4
لقد أسهمت االعتراضات في نضج الصناعة النحوية، وتماسك قواعدها وأصولها، ومـن    

  :أنواع االعتراض التي كان للنحاة دور كبير في المشاركة فيها، ما يلي

  :ظرات والمحاوراتالمنا: أولًا

  يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله      تردد الكالم بين شخصين   : "المناظرة في االصطالح  

  .)1("وإبطال قول صاحبه مع رغبة كل منهما في ظهور الحق

  :ومن أبرز هذه المناظرات والمحاورات

 .المناظرة المشهورة بين سيبويه والكسائي، وهي ما تسمى بالمسألة الزنْبورِية -1

 .)2(مناظرة بين المازني والفراء حول حذف الم األمر -2

  
 

  :المسائل واألجوبة: ثانًيا

وهي مسائل دقيقة قائمة على االجتهاد والنظر والتمحيص، يدرسها أحـد النحـويين، أو              

  .يبدي رأيه فيها، فيدور حولها جدل وحوار، وأسئلة وأجوبة

  : مثلًاومن ذلك

  .)3("يا أيها الرجل: "، وابن الشجري حول"ملك النحاة"أجوبة أبي نزار الحسن بن صافي 

  ـ هل ضمة الالم فيه ضمة إعراب؟     

       ـ وهل األلف والالم فيه للتعريف؟

  ، وما يتصرف منها جائز؟"مأمول"و" يأمل"     ـ وهل 

  ؟"غير"بمعنى " سوى"     ـ وهل تكون 

  

  

  

                                                 
 5-1/1: ناظرات العلماء ومحاوراتهم حتى نهاية القرن الخامس الهجريالنحو والصرف في م) (1
  2/496: الخصائص: انظر )2(

 2/363: أمالي ابن الشجري (3)
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  :ردود النحويين بعضهم على بعض: ثالثًا

  :ك الردودومن تل

  .)1()مسائل الغلط(رد المبرد على سيبويه، المعروف بِـ  -1

 .)2( لسيبويهد انتصاراد ابن والّد على المبرر -2

  
 

  :الكتب والدراسات المعاصرة حول االعتراضات -5
 من الكتب العلمية، والرسائل، والدراسات الجامعية التي تناولـت االعتراضـات            هناك عدد 

  :النحوية، منها

  

 .)3(القرآن اعتراضات ابن هشام على معربي: بكتا -1

 .)4(االعتراض النحوي عند ابن مالك واجتهاداته: كتاب -2

  .)5("ةيوِحنَدراسة "ارتشاف الضرب على ابن مالك اختالفات أبى حيان في كتابه  -3

4- اعتراضات ابن الخباز على النحويين في كتابه الغر6(ة األلفيةة المخفية في شرح الدر(. 

فـي كتـاب شـرح       النحوية والـصرفية   آراء الزمخشري    ىضات ابن يعيش عل   ترااع -5

  .)7(المفصل

                                                 
  1/228: ، والخصائص97-96: محمد عبد الخالق عضيمة: قمقدمة المقتضب، تحقي :انظر )(1
 12: محمد عبد الخالق عضيمة: مقدمة المقتضب، تحقيق: انظر )(2

   عن دار البحث والدراسات اإلسالمية وإحياء التراث بمدينة دبي باإلمارات العربية المتحدة صدر حديثًا (3)

  .إيمان حسن السيد: ، للدكتورة)هـ1428(    الطبعة األولى 
 .قميشان اهللا آل  ناصر محمد عبد:لدكتورل، ظبي للثقافة والتراث صدر عن دار الكتب الوطنية في هيئة أبو (4)
 م2003: أحمد عثمان ناجي منصور، تاريخ اإلقرار: رسالة ماجستير، للباحث (5)
  المية  كلية الدراسات اإلس-جامعة األزهر ،المنصورة ، أبو المجد علي حسن:، للباحث رسالة ماجستير)(6

 م2001 ،قسم اللغويات -     والعربية
   عبد الفتاح السيد سليم.د.أ:  المشرف،محمد سعيد صالح ربيع الغامدي: رسالة دكتوراه، للباحث (7)
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  المبحث الثاني

  اعتراضات الرضي في السماع
  

  : ثالثة مطالبويتضمن
  

  .السماعتعريف  -1

 .أنواع السماع في اللغة -2

 .المسائل التي اعترض فيها الرضي في السماع -3
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  انيالمبحث الث

  اعتراضات الرضي في السماع
  

  

  :تعريف السماع -1
ما ثَبتَ في كالمِ من يوثق بفصاحته، فشمل كالم اهللا تعالى، وهو القـرآن، وكـالم         : "هو

 دت األلسنة بكثـرة المولـدين     ، وكالم العرب، قبل بعثته، وفي زمنه وبعده، إلى أن فس          نبيه  

  .)1("، عن مسلم أو كافرنظما ونثرا

  

اع هو الركن األساس الذي بنيت عليه اللغة العربية وقامت أعمدتها، وسماه أبـو              والسم

هو الكالم العربي الفـصيح المنقـول بالنقـل         : ")3(النَّقْل، وقال في تعريفه   : )2(البركات األنباري 

حكامهـا مـن هـذا    وتم استنباط قواعد اللغـة وأ    ". الصحيح الخارج عن حد القلّة إلى حد الكثرة       

، وعليه اعتمد القياس، وبذلك يكون السماع عند علماء اللغـة علـى ثالثـة               نقوِل نَقْلًا صحيحا  الم

  .القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، وكالم العرب: أضرب، وهي

  

  : أنواع السماع في اللغة-2
 )4( وال شك أن القرآن الكريم هو سيد الحجج، يقول الـسيوطي           :القرآن الكريم وقراءاته   -1

به في العربية سواء كان متواترا أم       أما القرآن فكل ما ورد أنه قرئ به جاز االحتجاج           "

 ووافقـت  بوجـه،  ولو العربية وافقت قراءة كل: ")5(، ويقول ابن الجزري   "آحادا أم شاذًا  

 ال التـي  الـصحيحة  القـراءة  فهي ها،دنَس حصو ،ااحتمالً ولو العثمانية المصاحف أحد

                                                 
 74: االقتراح، للسيوطي )1(

 األنبار،  ، ولد بمدينة  أبو البركات، كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهللا ابن أبي سعيد األنباري              : هو )(2

، "أسرار العربية "، و "اإلنصاف في مسائل الخالف   : "، له الكثير من المؤلفات، أشهرها     كان إماما ثقةً صدوقًا عالما    

، 4/258: ، وشذرات الـذهب   2/320: وفيات األعيان و ،2/169: إنباه الرواة : انظر ترجمته في  ). هـ577ت  (

  2/88: وبغية الوعاة
  81: اريلُمع األدلة، البن األنب (3)
 152: االقتراح )(4
  1/9: النشر في القراءات العشر، البن الجزري )5(
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 عناية خاصة بنصوص    )1(وقد وجه ابن هشام األنصاري    ،  "إنكارها يحل وال اهدر يجوز

 .)2(القرآن الكريم

  

2-  ألمرين وفي االستدالل به خالف كبير بين النحاة، وكان ذلك           : الشريف الحديث النبوي 

 :هما

  .أن الرواة جوزوا نقل الحديث الشريف بالمعنى:     األول

  ي كثير من األحاديث الشريفة؛ ألن الرواة أغلبهم ليسوا وقوع اللحن والوضع ف:     الثاني

ولهذا كان النحاة من الحديث النبوي على ثالثـة          .)3(من العرب اَألقْحاح، بل من األعاجم             

  :)4(مذاهب

  .أبو حيان النحوي: من منَع االستشهاد بالحديث، وعلى رأسهم: األول

  .البدر الدماميني: حديث، وتزعم هذا االتجاهمن أجاز االستشهاد بال: الثاني

من توسط في الموقف بين المنْع والجواز، فيفرق هذا الفريق بين نصوص   السنة التـي                 : الثالث

، وما يحتمل التغيير في ألفاظه،   فاستدلوا بمـا ثبـت أنـه اللفـظ                 يعتقد أنها لفظ الرسول     

 الـذي يتـضمن     -وهو الغالـب  –ة، أما النوع اآلخر     المروي، وذلك غالب في األحاديث القصير     

األحاديث الطويلة التي ال يستطاع حفظها، فهذا ال يحتج به عندهم، ومن أبرز   من ساروا على                  

 ،بِي5()المقاصد الشافية في شرح األلفية: (في كتابههذا النهج أبو الحسن الشَّاط(.  

  

لماء اللغة على هذا المنهل     ، وقد اعتمد ع   )شعرالنثر وال (: وهو ما يعرف بِـ    :كالم العرب  -3

وأما كالم   ")6(، وركّزوا على شواهده وشرحها والتنقيب عن أصولها، قال السيوطي         كثيرا

 ".العرب فيحتج منه بما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم

 وقد احتج العلماء بما نطقت به العرب من شعر ونثر حتى منتصف القرن الثـاني الهجـري     

  ).هـ150(
                                                 

 األنـصاري،   هـشام  ابـن  الدين، جمال يوسف، بن اهللا عبد بن أحمد بن يوسف بن اهللا عبدأبو محمد،   : هو )(1

ت (هـا،  ، وغير)أوضـح المـسالك  (، و)مغني اللبيب : (، له العربية أئمة من النحوي الفاضل، العالمة المشهور،   

  4/174: ، واألعالم70-2/68: بغية الوعاة: انظر ترجمته في. )هـ761
 123: محمد عيد. والرواية واالستشهاد باللغة، د ،155-152: االقتراح:  انظر)(2

  159-158: االقتراح: انظر (3)
  134-131: محمد عيد. والرواية واالستشهاد باللغة، د، 161-157: االقتراح: انظر )(4
  133: ، والرواية واالستشهاد باللغة161-157: االقتراح: رانظ )(5
  162: االقتراح )6(
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  : المسائل التي اعترض فيها الرضي في السماع-3

  المسألة اُألولَى

  أنواع المفعول المطلق
  

ـ  ةًس وجلْ ، جلوسا جلستُ: ويكون للتأكيد والنوع والعدد، نحو    " :ابن الحاجب قال    ةًس، وجِلْ

  .)1("فاألول ال يثنى وال يجمع، بخالف أخويه

  

 المصدر الموصوف، وذلك علـى     :، ويعني بالنوع   ......المراد بالتأكيد  ":يقول الرضي 

  ضروب، ألنه إم   والقرفـصاء، وكالجِلـسة      ا على معنى الوص   ا أن يكون موضوع ،قَرِيف كالقَه

أل بةكْوالر ، صفة الحسن أو القبح، أو الـشدة أو        علة للمصدر المختص بصفة من الصفات، ك      ن الف

وربما يذكر بعدها ما يعين ذلك الوصف       . ة للجلوس لسة ليست مطابق  الضعف، أو غير ذلك، فالجِ    

ا أن يوصف بصفة مع ثبوت الموصوف       وإم. لسةجلست جِ : لسة حسنة، وربما يترك نحو     جِ :نحو

 ضـربتُ : ا، ومنه ا صالح  عملً :أي،  ا صالح َلمع: ا، أو مع حذفه، نحو    ا حسنً جلست جلوس : نحو

ضرضربتُ: مضاف من الصفة، واألصل   ، ألنك حذفت الموصوف ثم حذفت ال       األميرِ به  ا  ضـرب

  .غيرِك  فعَل، وذلك ألنك ال تفعُل األميرِبِر ضمثَل

  

وإم   ا أن يكون اسم ا صريح ا مبني    ا كونه بمعنى المصدر، إم ن نحو ا بم : ا من  ضربته أنواع

 الضرب، وإم   ا باإلضافة، وذلك إم  نحو ا في أي ،:  ضربٍ  ضربته أي  .ـ   وإم ل التفـضيل   ا في أفع

تفضيل بعض ما يضافان إليـه      وأفعل ال " أيا "، ألن  مقدمٍ ، وقدمت خير   الضربِ ضربته أشد : نحو

 ا أي ضـرب   ضرب: ويجوز أن يكون هذا مما حذف موصوفه، أي       .  في باب اإلضافة   كما يجيء 

وإ.  أشد الضرب  اوضربم      الـضرب، أو     أو كـلَّ    الضربِ ا في بعض، وكل، نحو ضربته بعض 

ا لبيان  ا مثنى أو مجموع   ا أن يكون مصدر   وإم. اا وأجناس ضربته أنواع : بين في اللفظ، نحو   غير م 

، أو  )2(}وتَظُنـون بـاِ الظُّنو�َـا     {: ين أي مختلفين، قال تعـالى     ضربته ضرب : اختالف األنواع، نحو  

معفًر  ا بالم العد، كما إذا أشرت إلى ضربٍ     ه معهود شديد   غيـر ذلـك، فتقـول      أو    أو ضعيف :

                                                 
  1/298: شرح الرضي على الكافية: ، وانظر1/112: الكافية في النحو، البن الحاجب (1)
 33/10: سورة األحزاب (2)
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در  مص  القهقري عجر:  في يرِقَه، والقَ  القرفصاء دعقَ: القرفصاء في : ، ونحو  الضربِ  ذلك هضربتُ

  .بنفسه كما ذكرنا، عند سيبويه

 القعدة القرفصاء والرجوع القهقـري    :  هو في األصل صفة المصدر، أي      )1(وقال المبرد 

 تقهقـر : من لفظه، وإن لم يستعمل، فكأنه قيـل       هو منصوب بفعل مشتق     : وعند بعض الكوفيين  

القهقري وتقرفص  لشيء، وعدم سماع    ا وقوع هذه األسماء وصفً    عدم سماع و، ونحوه،    القرفصاء 

2("ضعف المذهبين، إذ هو إثبات حكم بال دليلأفعالها ي(.  

  

  :المناقشة والتحليل
     المفعول المطلـق   :  وهو  من أنواع المفعول المطلق،    ايشرح الرضي في هذه المسألة نوع

 نـوع    على أن يكون المصدر نفسه دالًّا    : صوره، وذكر صورة من     -لنوع عامله –المبين للنوع   

، ثم اعترض في هذه المـسألة       ) القهقري عج، ور  القرفصاء دعقَ: (من أنواع عامله، وضرب مثالًا    

، فالمبرد يورد أن األصل     اذهب، وعلى بعض الكوفيين، اعتراضا سماعي     على المبرد البصري الم   

، وعلى  القهقريوع   والرج ،القعدة القرفصاء : صفةٌ للمصدر، وتقديره  ) القهقريالقرفصاء، و : (في

 تقهقـر   :فكأنه قيـل   هذا فالكالم فيه حذْف، والعامُل في الصفة هو نفسه العامل في الموصوف،           

القهقري وتقرفص  ا بعض الكوفيين فيرون أنه        القرفصاءمنصوب بفعل مشتق من   ، أم  لفظه، وإن  

، ولم يدعموا رأيهم بنص قرآنـي، أو         القرفصاء  وتقرفص  تقهقر القهقري  :لم يستعمل، فكأنه قيل   

في كتب اللُّغـويين    حديث نبوي، أو كالم عن العرب، وبذلك قد جانبوا السماع، وأدلة ذلك كثيرة              

قعـد  ":  أنـه يقـال    )4(اعطَّالقَوحكى ابن   قصر،   بال "قعد القُرفُصا " :)3(ال ابن اَألعرابي  قوالنحاة،  

 القهقري، إنما جاؤوا بلفظ من      ، فلم تذكر العرب تقرفص القرفصاء، أو تقهقر       " بالقصر ،ىصفُرالقُ

 ورجـع  ،الـصماء  واشـتمل  ،القرفصاء قعد ذلك فمن: ")5( منه، يَؤكِّد ذلك سيبويه ذَخفعله الذي أُ  

) القرفصاء (أنه منصوب بالفعل الذي قبله ألن      أي،  "منه خذُأ الذي فعله من ضرب ألنه القهقري؛

                                                 
 أخذ زمانه، في دببغدا العربية إمام ،المبرد ،البصري األزدي األكبر عبد بن يزيد بن محمد  أبو العباس،  : هو )1(

، 110-101: ات النحويين واللغـويين   طبق: ، انظر )هـ286ت  (،  وغيرهما السجستاني حاتم وأبي المازني عن

 169-2/168: الوافي بالوفيات، للصفَدي، و322-4/313: ، ووفيات األعيان253-3/241: وإنباه الرواة
 300-1/298: شرح الرضي على الكافية )(2
 )قَرفَص (7/71: بلسان العر )3(

 :المـالكي  المـصري  المـرادي  حـسن  الدين بدر، ل توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك      : انظر )(4

3/1359  
محمـد  : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، البن هشام األنصاري، تحقيق         : ، وانظر 1/34: الكتاب، لسيبويه  )5(

 253 :شذور الذهب، البن هشام األنصاري، وشرح 174-2/173: محي الدين عبد الحميد
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 فـإذا   نوع من الرجوع والنكـوص،    ) القهقري(، و  نوع من االشتمال   )الصماء( و ،نوع من القعود  

 منه لدخوله تحت الجـنس هـذا قـول    ا في نوعفي القعود الجامع ألنواعه كان عاملً     ) قعد(عمل  

  .)1("ضرب من الجلوس: القرفصاء"و الجلوس، القعود أ والقرفصاء نوع من أنواع. ويهبيس

  

 سيبويه وجمهـور علمـاء       للنوع، موافقًا   أمثلة على المفعول المطلق المبين     )2(وذكر الزمخشري 

 ألنهـا أنـواع مـن الرجـوع         ؛القرفصاء  الصماء، وقعد   القهقري، واشتملَ  عج ر :ومنه "النحو

  .)3("شتمال والقعودواال

  

  األنباري في هذه   نباري في كتابه أسرار العربية، حينما تكلم ابن       ويوافق الرضي ابن األ   

 فعلى مـاذا ينتـصب      :فإن قيل : "المسألة، ورد فيها على القائلين بقول المبرد أو بعض الكوفيين         

ـ     ؛ ينتصب على المصدر بالفعل الذي قبله      : قيل ؟قولهم قعد القرفصاء ونحوه    ا ألن القرفـصاء لم 

 لقعـود الـذي يـشتمل علـى        يتعدى إلى جنس ا    )قعد(الفعل الذي هو     و ،ا من القعود  كانت نوع 

 ألنه إذا عمل في الجنس عمل فـي         ؛ تعدى إلى القرفصاء التي هي نوع منه       ،غيرهاالقرفصاء و 

  .رك كما ذُهب سيبويههذا مذو .)4("ا تحتهالنوع إذ كان داخلً

  

لسماع ما ذهـب إليـه       صواب رأي الرضي، فلم يثْبِت ا      بمجموع األدلة السابقة، يتضح   

المبرد وبعض الكوفيين، فأين الفعل المشتق من لفظ المصدر من نص أو حديث أو شعر أو نثر؟                 

حديثين نبويين شريفين، وبيتان من كـالم       ا  وأين الصفة للمصدر؟ بل يقْطَع الشك باليقين إذا قرأنَ        

 "صـفة المـصدر   "، أو   " لفظ المصدر  الفعل المشتق من  ":  بعد الرأي القائل   د جميعها ؤكِّالعرب، تُ 

ـ وي ممح رن ِإاِهللاى ولَ ب،عفَنْي ال يمح رن ِإ:ونولُقُ يامٍوقْ أَ اُلا ب م- :"–يقول الرسول    ةٌولَص 

ف نْي الدي ا واآلخرة، ي أَ نِِّإ ويا النَّ هفَ اس كُطُرم لَ ع ى الحقَ تُْئا جِ ذَِإ فَ ،ضِو رِ ام قَ فَ ،اٌلج ـ  :اذَال ه ا  ي
                                                 

 1/62: ور اإلشبيليفُص، البن ع الممتع الكبير في التصريف(1)
 بالـدين  العلم أئمة من اهللا، جار الزمخشري، الخوارزمي أحمد بن محمد بن عمر بن محمودهو أبو القاسم،     (2)

ـ 538ت  (،  )البالغة أساس(و القرآن، تفسير في) الكشاف (:كتبه شهرأ،  واآلداب واللغة والتفسير : انظـر ). هـ

: ، واألعالم 2/279: ، وبغية الوعاة  4/483: ، والوافي بالوفيات  5/168: ، ووفيات األعيان  1/168: نزهة األلباء 

7/178  
 1/6 :لزمخشريل في صنعة اإلعراب،  المفصل)3(

 بـي  أل ،ابـن مالـك     ألفية شرح األشموني على   :، وانظر 1/81: ، ألبي البركات بن األنباري     أسرار العربية  (4)

 2/101: ، وهمع الهوامع، للسيوطي1/5: عيسى بن محمد بن علي الدين نور الحسن
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رقَ ،النا فُ نَ أَ ، اهللاِ وَلس  ذاال ه: ي  ا رالنا فُ نَ أَ ، اهللاِ وَلس، اَلقَ و اذَ ه :ي ـ ا ر ـ  أَ ، اهللاِ وَلس ـ  نَ الن ا فُ

 )ىقرتقهقرتم القه (:  يقل    فلم ،)1("ىرقَهم القَ تُعجر و ،يدع ب متُثْدح أَ مكُنَّكلَ و ،مكُتُفْر ع د قَ :ولقَُأفَ

وقد جاء في حديث رواه عكرمـة عـن ابـن            .، وهو أفصح العرب   )ىالرجوع القهقر (ولم يقل   

ـ تَقـاحمون ف   و ،رِا النَّ نِكُم هلُم ع  حجزِي ُأمسك بِ  ِإنِّ" : قال ،--عباس عن عمر َأن النبي       ا يه

ـ  ا رب  ي :ولقَُأ فَ ،اِلماتَ الشِّ  ذَ مكُيذْهب بِ  و ،تَرِدون علي الحوض   و ،اشِاحم الفَر تَقَ تفَ ،ي ُأم ـ ي ال قَ

  .)2(" القَهقَرىون بعدكشُموا يانُ كَمهِإنَّ

  

  :قال الشاعر

ـ ى  ـةُ حتَّ ـُأمي  ى فَتَقَـدمتْقَـر القَهرِبيـن الز ى اب مشَ َأحزب  رـوا القَـص3(ات( 

  :قال الشاعرو

وس القُــــلُجفُــصـرــاء ــكا مذَ كَ فَ  ابنْا تَ ـمـسـ  نَاح ـ ي النْ سفْ  )4(يـاطسبِ

  

 فـصاء القر: (يالحظُ أن األدلة دامغة على أن العرب لم تأت مـن المـصدر            مما سبق،   

نْت، كذلك               )5()والقهقريسمع عنها ذلك، وليس األصل صفة المصدر كما بيبفعل من لفظه، ولم ي 

  . كانت أقوى دليل على ذلك--نبي أحاديث ال

  

  

                                                 
 4/84 : مع تعليقـات الـذهبي فـي التلخـيص    ، النيسابوري للحاكم،المستدرك على الصحيحين  :  الحديث في  )(1

  3/195: ، والسنن الكبرى، للبيهقي)6958(
 بـن  بكـر  أبي بن حمدأل بزوائد المسانيد العشرة،     تحاف الخيرة المهرة  ، وإ 1/131:  السنن الكبرى، للنَّسائي   )2(

 )4485 (5/180: البوصيري إسماعيل
: ، والبيت لـه فـي     )هـ75ت  (فة مشهور بالهجاء،    البيت لعبد اهللا بن الزبير األسدي الكوفي، شاعر من الكو         (3) 

: ، للعباسـي  التلخـيص  شواهد على نصيصالت معاهدو،  1/369: ، للزمخشري أساس البالغة ، و 4/91: األغاني

1/357  
  5/248: ، وبال نسبة في العين18/95: تاج العروس: البيت منسوب ِللَّيث، في(4) 
، وشرح شذور   1/298: ، وشرح الرضي على الكافية    1/34: الكتاب: بإثبات الياء في  " القهقري"جاءت لفظة    (5)

، وهمـع  1/5: ، وشرح األشموني1/6: نعة اإلعراب، والمفصل في ص   2/173: ، وأوضح المسالك  253: الذهب

الحديثين النبويين الشريفين المـذكورين     : في" القهقرى"وجاءت بإثبات األلف اللينة المقصورة      ، 2/101: الهوامع

 .بن الزبير األسدي الكوفيآنفًا، وكذلك في قول الشاعر عبد اهللا 
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  المسألة الثانية

  المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  

يا غالمي، ويا غالمـي، ويـا       : والمضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيه      ":قال ابن الحاجب  

 وباأللف  راي، ويا أبتَ، ويا أمتَ فتحا وكس      يا أبِي، ويا أم   : ، وقالوا غالمِ، ويا غالما، وبالهاء وقفًا    

  .)1("باب يا غالمي، ويا ابن أم، ويا ابن عم: دون الياء، ويا ابن أم، ويا ابن عم، خاصة مثل

  

 ولو لم ينظر في الكلمات إلى حال تركيبها لم يطرد وضعه للكلم التي ليس               ":قال الرضي

 ف أو حرفين  ، بل جاز وضعها على حر     فيها حال التركيب علة البناء على ثالثة أحرف فما زاد         

إسـكان يـاء    ، هذا وعلى كل حال، فال شك أن         "من"و" ما"كما وضع ياء الضمير وكافه، ونحو       

 إلـى حركتهـا     -إذن– ع الساكنين؛ وذلك لعدم االحتيـاج      إذا لم يلزم اجتما    المتكلم أكثر استعمالًا  

ـ   لوقوعها أبدا بعد كلمة أخرى فال يبتََدُأ بها مع كونها حرف علة، وهذان أعني ا                سكونلفـتح وال

يا غالم بحذف الياء في النداء؛ فـألن       : جاءني غالمي، وأما  : ، نحو مطردان في غير النداء أيضا    

النداء موضع تخفيف، أال ترى إلى الترخيم وذلك ألن المقصود غيره، فيقصد الفراغ من النـداء                

 وإبقاء الكسرة   حذف الياء : بسرعة؛ ليتخلص إلى المقصود من الكالم، فخفّف يا غالمي بوجهين         

ن الوجهـان ال    ؛ ألن األلف والفتحة أخفّ من الياء والكـسرة، وهـذا          دليلًا عليها، وقلب الياء ألفًا    

 مضاف إلى ياء المتكلم، بل في االسم الذي غلب عليه اإلضافة إلى اليـاء               يكونان في كل منادى   

 . يا عدو، ويـا عـدوا     : فال تقول واشتهر بها، لتدل الشهرة على الياء المغَيرة بالحذف أو القلب،           

  .)2(" يا غالم، ويا أب، اجتزاء بالفتح عن األلف: في المنادىوقد جاء شاذًّا

  

  

  

  

  

                                                 
  1/389: شرح الرضي على الكافية: ، وانظر1/147: الكافية في النحو، البن الحاجب )(1
  1/390:  شرح الرضي على الكافية )(2
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  :المناقشة والتحليل

، وفـي هـذه المـسألة       ياء المتكلم، إما أن يكون صحيحا أو معتلًا       المنادى المضاف إلى    

  :، هي)1(ح يجوز فيه ستة أوجهالحديثُ عن الصحيح، وذكر علماء النحو أن الصحي

  

 .، وهذا هو األكثر)يا عبد(: حذف الياء واالستغناء بالكسرة، مثل -1

  . وهو دون األول في الكثرة،)ييا عبد( : نحو،إثبات الياء ساكنة -2

 .)يا عبد( : نحو، واالستغناء عنها بالفتحة، وحذفها،اقلب الياء ألفً -3

  .)يا َأسفَا(، و)ايا عبد( : نحو،ة فتحةً وقلب الكسر، وإبقاؤها،ا ألفً الياءقلب -4

 .)ييا عبد( : نحو،إثبات الياء محركة بالفتح -5

6-      اإلضافة، و ةيحذف الياء واالكتفاء بِنضم غير المضاف، فهـو          ضالميم أو الباء، كما ي م

منصوب بفتحة مقدرة، منع من ظهورها حركة المشَاكَلَة، ويكثر ذلك فيما يغلب فيـه أن               

ـ  ينادى  إِلَـي  أَحـب  الـسجن  رب قَالَ{: ، مثل قراءة بعضهم   )األم، واألب، والرب  ( مضاف، كَ
 .)2(}إِلَيه يدعو�َني مما

 

 واالستغناء عنهـا بالفتحـة   ، وحذفها ،اقلب الياء ألفً  : وإذا استندنا إلى الحالة الثالثة، وهي     

قياس على هذه الحالة، فالنحاة أوردوها لعلمهـم بكـالم          ، لَعلم الناظر أنّه يجوز ال     )يا عبد  (:نحو

، ثم استغنوا عن    )يا عبدا : (إثبات الياء، ثم قلبت الياء ألفًا     ب) يا عبدي : (العرب وتأصيلهم، فأصلها  

 إثبات اليـاء  ب) يا غالمي : (، فأصلها )يا غالم : (، وعلى ذلك يجوز القول    )يا عبد : (األلف بالفتحة 

  الرضي من  فكيف يعدها  ،)يا غالم : (، ثم استغنوا عن األلف بالفتحة     )يا غالما  (:ثم قلبت الياء ألفًا   

  الشذوذ؟؟

  

ـ     الة الثالث ، كانت الح   أحوالًا دليل السالك إلى ألفية ابن مالك     وقد جاء في     ة منها كمـا ذُك ر

منادى ) غالم(ـ، فَ )الميا غ (:  عليها فتقول  ا وحذفها، وإبقاء الفتحة دليلً    ،اقلب الياء ألفً  : "وهي،  آنفًا

 مـضاف   -المحذوفة- اوياء المتكلم المنقلبة ألفً   ،  مضاف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة     
                                                 

شرح ابـن   و ،4/34: ، وأوضح المسالك  1/10:  الصدى، البن هشام األنصاري    قطر الندى وبلّ  شرح   :انظر )1(

  3/202: محمد عبد الحميد: ، تحقيقعقيل على ألفية ابن مالك
ـ 12/33: سورة يوسف  )(2  إلى ياء المتكلم المحذوفة، ولم يأت بفتحة ولكـن بـضمة            منادى مضاف ): رب(، فَ

منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحـة المقـدرة    ): رب(مشاكلةً للمنادى المبني على الضم، وعليه يكون إعراب         

 .في محل جر مضاف إليه): ياء المتكلم المحذوفة(منع من ظهورها حركة المشاكلة، وهو مضاف، و
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حالةَ الثالثة التـي ذُكـرتْ      وهي ال – حذف األلف واالجتزاء بالفتحة      )2(بل أجاز األخفش   .)1("إليه

  : واستند إلى قول الشاعر-آنفًا

ــاتَ ــا فَ ــعٍ م ــستُ بِراجِ ــيولَ  )3(بِلَهـــفَ وال بِلَيـــتَ وال لَـــوانِّي  منِّ

منـادى  ): لَهـفَ ( فالباء حرف جر، ومجرورها محذوف، و      )بِلَهفَ(: والشاهد في البيت  

مع –، وقلبت   تكلم، وقد قلبت ياء المتكلم ألفًا     ، وهو مضاف إلى ياء الم     نداء محذوف أيضا   بحرف

الفتحـة دليـل    ، ثم حذفت هذه األلف اجتزاء بفتح ما قبلها، ف          الكسرة التي كانت قبلها فتحة     -ذلك

ثم ) يا لَهفَا : (، ثم صار  )يبقولي لَهف : (ى األلف المحذوفة وليست عالمة إعراب، فأصل الكالم       عل

  .)4( كما في البيت)بِلَهفَ: (صار

  

سن في يا    قال أبو الح   اومن هنا أيض  : ")5( في المغني، يقول   وقد أجاز ذلك ابن هشام أيضا     

  ." ألن أصلها الياء؛الحروف  بحذف األلف وإن كانت أخف،)يا غُالم(: غالما

 صل ما بينْتُه بالشاهد والـدليل      فيه نظر، واأل    الشذوذ، أنّها من ) يا غالم (فقوُل الرضي في مسألة     

  .واهللا تعالى أعلم

  

 وهو األب واألم  - ففي أصلها    نادى،باعتباره من الشذوذ في الم    ) يا أب : (أما اعتراضه على  

  :، وهي)6(أوردها علماء النحو  أربع لغات أخرى،-لغات الست الذي ذُكرتْ آنفًامع ال

1- ض تاء التأنيث عن ياء المتكلم      ت أنويـا     : (، فتقول  وهو األكثر  ، وتكسرها ،عو ،ـتيا أب

تُأم.(  

                                                 
تعجيل الندى بـشرح قطـر   ، و1/203 :عبد اهللا بن صالح الفوزان. د، ك إلى ألفية ابن مالكدليل السال :  انظر )1(

 171 :الفوزان صالح بن اهللا عبد. د، الندى
 مـن   ، المعروف باألخفش األوسـط    ، البلخي ، النحوي ، المجاشعي بالوالء  ،سعيد بن مسعدة   أبو الحسن،    : هو )(2

نزهة اَألِلبـاء   : ، انظر )هـ221ت  : (، وقيل )هـ215ت  : (وقيل،  )هـ210ت  (،  أكابر أئمة النحويين البصريين   

 5/82: ، ووالوافي بالوفيات2/380:  ، ووفيات األعيان1/63: في طبقات األدباء
 والمقاصد النحوية فـي شـرح       ،1/6: ، والممتع الكبير في التصريف    1/276:الخصائص: البيت بال نسبة في    (3)

وحاشـية الـصبان،    ،  1/142: ، وخزانة األدب  2/531: وهمع الهوامع  ،3/243: شواهد شروح األلفية، للعيني   

  3/1178: م2009، طبعة لمحمد بن علي الصبان الشافعي

 3/155: حاشية الصبان، و4/34: أوضح المسالك: انظر (4)
  1/255 :مغني اللبيب : انظر)5(

  3/202: ، وشرح ابن عقيل35-4/34: أوضح المسالك: انظر )(6
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 ).يا أبتَ، ويا ُأمتَ: (، فتقول وهو األقيس، تفتحهاأن -2

 وهو شـاذ، وقـد      )يا أبتُ، ويا ُأمتُ   : (، فتقول ةبه و ةبثُ:  بنحو ،تضمها على التشبيه   أن -3

 ".ليس مجال الحديث عنها هنا. " بهنَئرِقُ

يا أبتـي، ويـا     (، و )يا َأبتَا، ويا ُأمتَا   : ( بين التاء واأللف، أو بين التاء والياء، فقيل        جمعال -4

 .نه جمع بين العوض والمعوض عنه، وهذا خاص بالضرورة الشعرية؛ أل)أمتي

  

 عـن   عمسها لم تُ   أنّ ظُالح، فالم )يا أب : ( في هذه الحاالت وال التي سبقتها      -إذن– لم يرد 

  .رضي كبد الحقيقة في هذهالقد أصاب ، ف)1(العرب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  1/135:  الكتاب:انظر )(1
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  المسألة الثالثة

  النعت الحقيقي والسببي، وحكم كُلٍّ منهما
  

ل حـسن   مررت برج : ويوصف بحال الموصوف وحال متعلقه، نحو      ":ل ابن الحاجب  قا

 تثنية والجمع، والتـذكير والتأنيـث     فراد، وال يتبعه في اإلعراب، والتعريف، واإل    : غالمه، فاألول 

  .)1("ل، وفي البواقي كالفعلو يتبعه في الخمسة اُأل:والثاني

  

 ا   " :قال الرضيا قياسيا يقع سببياعل واسم المفعول والصفة المشبهة    ير اسم الف   من غ  ومم 

ا جاء من   وممبرجٍل مصري حماره؛ لكونه بمعنى منسوب، فيعمل عملَه،         : االسم المنسوب، نحو  

ـ  أبـوه    سواء(، و )مدالع و و ه  سواء مررت برجلٍ (: ، نحو )سواء( : على قُبح  سماعًياذلك   هوأم( 

 لَـم  أَم أَأَ�ْـذَرتَهم {: داء والخبر، فعلى هـذا يقـبح كـون        رفع سواء، على االبت   : والفصيح المشهور 
 مهرـذ{:  في محل الرفع بأنه فاعل سواء، في قوله تعالى         )2(}تُن اءـوس  هِملَـيع  متَهأَأَ�ْـذَر أَم  لَـم  مهرـذال تُن 
 ـوننمؤسواء(على أن يكون    ،  )3(}ي (وحد على أنه خبر     اه مرفوع"ه وما بعده    الوجه ارتفاع  ، بل "ِإن

ا، بخالف  ا واحد ، فيطلب فاعلً  ه، أي تام   درهم  سواء مررت برجلٍ : وقد جاء على االبتداء والخبر،    

  .)4("ا، فهو من اثنين فصاعد)وٍتَسم( ألنه بمعنى ؛األول

  

  :المناقشة والتحليل
 هـو    سـواء   برجلٍ تُمرر: "في قولهم ) سواء(يقَبح الرضي رواية السماع بالجر لكلمة       

 الت ذلك بأن الفصيح المشهور، رواية الرفع في مثل هذه المقو          ، معلِّلًا "هوأم أبوه   سواء"و" والعدم

، ثم رفـض مـن      } ال يؤمنـون   تُنـذرهم  لَم أَم أَأَ�ْذَرتَهم علَيهِم  سواء إِن الَّذين كَفَروا  {: واستند إلى قوله تعالى   

 أَم أَأَ�ْـذَرتَهم {خبر إن، أو من جعل المصدر المؤول        : في حالة رفعها هنا على أنها     ) واءس(يعرب  
 لَـم  مهرـذسواء(في محل رفع فاعل     : }تُن(          ق بينفهذا كله من السماعي القبيح عنده، وفر ،)سواء (

                                                 
 2/302: م1978شرح الرضي على الكافية، ط : ، وانظر1/308: الكافية في النحو، البن الحاجب (1)
 .}إِن الَّذين كَفَروا سواء علَيهِم أَأَ�ْذَرتَهم أَم لَم تُنذرهم ال يؤمنون{: ، واآلية كاملة2/6: سورة البقرة )(2
 2/6 : سورة البقرة)(3
 306-2/305: م1978، ط شرح الرضي على الكافية )4(
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ـ "ه درهم  سواء مررت برجلٍ : "في المعنى، فذكر مثالًا    ـ  ) سواء(، فَ لـب  ، فيط )تـام : (ىهنا بمعن

هنـا  ) سـواء (، وهذا خالف التعليل السابق؛ ألن       )درهمه: (، وهو فاعلًا واحدا ): سواء(المصدر  

  ).تام، أو مستَوٍ: (بمعنى

  

  :تبرز عندنا قضيتان متداخلتان متالزمتان
مررت برجٍل سـواء هـو      : " في قولهم  )سواء(لماذا اعتبر الرضي أن الفصيح هو رفع        : األولى

  ؟"لعدموا

  ).تام، أو مستَوٍ: (بمعنى) سواء(، و)سيان: (بمعنى) سواء( التفريق بين :الثانية

  

 ها؛ ألنّها تستحق الشرح والتوضـيح     لقد أورد علماء النحو هذه المسألةَ، وأدلوا بدلوهم في        

أَ�ْـذَرتَهم أَم  سـواء علَـيهِم أَ   {: في قوله تعالى  ) سواء(فصاحب أوضح المسالك يوافق الرضي على رفع        
 مهرذتُن { :موطن الشاهد : ")1( يقول ،}لَم     مهرـذتُن لَـم أَم متَهمجيء المبتـدأ   : وجه االستشهاد ، و }أَأَ�ْذَر

مصدر ا من الفعل، والتقدير   ا متصدر :  خبر مقدم، وإنـذارك   : سواءو عليهم،   إنذارك وعدمه سواء 

 حيث  شام قد وافق الرضي فيما ذهب إليه      حظ أن ابن ه   ، نال "معطوف عليه : عدمه"مبتدأ مؤخر، و  

 والجملة  )2(مرفوعة على أنها خبر مقدم للمصدر المؤول المكون من همزة التسوية          ) سواء(اعتبر  

  .في محل رفع مبتدأ مؤخر) أأنذرتهم: (، والمصدر المؤول)أأنذرتهم: (الفعلية

  

 جرت  يالوجود والعدم، وكذا المسو   م يستوي عنده    لما كان المستفهِ  : قال بعض النحويين  "

  .)3("التسوية بلفظ االستفهام

                                                 
  1/192 :أوضح المسالك )(1

ما "أو  ،  "ما أبالي " ، أو "ليت شعري " ، أو  غالبا "سواء: " هي التي تقع بعد كالم مشتمل على لفظة        : همزة التسوية  (2)

 همزة و ،"المتصلة"بِـ" أم"تسمى  و ،الخاصة بتلك الهمزة  " أم: "، ويلي الهمزة جملتان، ثانيهما مصدرة بكلمة      "أدري

الجنـى الـداني فـي       :انظر. فعليتين عليها والمعطوفة هي وتكون،  المصدر محلِّ في جملة على دخلت التسوية

  2/583: وهمع الهوامع، 1/166: ، أوضح المسالك1/3 :لمراديل، حروف المعاني
  1/3 :الجنى الداني )(3
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 علَـيهِم  سـواء {: على ذلك تكون المسألة من باب تقديم الخبر على المبتدأ، كقولـه تعـالى             
 متَهأَأَ�ْـذَر أَم  لَـم  مهرـذالمعنىف"،  }تُن: سواء   عليهم اإلنذار  فيـه  تقديمه فيما وقع  ؛ وذلك ألن    )1("ه وعدم  

  .اأ نكرةً والخبر ظرفًالمبتد

  

سـواء علـيهم إنـذارك      : (، والتقدير )اإلنذار وعدمه ( : المراد بناء على ما سبق، يكون    

ـ        :)سواء(ـفَ .انيا س ذَ كَ هنُوكَا و ذَ كَ هنُوكَ: و، أ )وعدمه زة  خبر مقدم، والمصدر المؤول مـن هم

ـ  و ."ه سواء  وعدم كنذارإ: والتقدير. التسوية وما بعدها مبتدأ مؤخر      در صـاحب المخـصص    قَ

  ".عندهم اإلنذار وترك اإلنذار  معتَدٌل:فمعناه: ")2(فقال

  

، عن الجملة التي بعده     )3( خبرا مقدما  -في اآلية -" سواء" لفظ   يالحظُ أن الجمهور أعربوا   

 فهو  -في هذه المسألة  –، وما خالف ذلك     لك ما يأخذ به الرضي ويراه فصيحا      ، وذ لتأويلها بمصدر 

 ضـي ، واحتـرز لـذلك الر      مختلف في مواضع أخر، بمعنًى   ) سواء(تأتي  لكن قد    .القبيح عنده 

هنا على الجر بال خالف، فهي      ) سواء(، واعتبر أن    )ه درهم  سواء مررت برجلٍ : (فضرب مثالًا 

       المصدر افاعلًا واح ": سواء "-وهو النعت السببي  –نعت سببي لرجل، وقد طَلَب؛ ألنه بمعنـى   د 

ـ    )تام، أو مستَوٍ  (  المصدر  ويعقبها كثيرا ) سيان: ( بمعنى قد تكون ) سواء(، وبذلك يتضح اللبس؛ فَ

 لَـو  قَالُوا{: المؤول، المقرون بهمزة التسوية، فالرفع الفصيح، وشواهد ذلك كثيرة، منها قوله تعالى           
خبر مقـدم مرفـوع     : في اآلية الكريمة  ) سواء(فَـ ،)4(}صبر�َا أَم أَجزِعنا اعلَين سواء لَهديناكُم اللَّه هدا�َا

 فـي محـل     -)َأجزِعنَا(همزة التسوية والجملة الفعلية     –، والمصدر المؤول    وعالمة رفعه الضمة  

  .رفع مبتدأ مؤخر

  

                                                 
 1/4 : المفصل)1(

  4/438 :هالبن سيد،  المخصص(2)
 1/53 :مغني اللبيب: انظر.  وما بعدها خبر لهاخبر مقدم، أو مبتدأ: ابن هشام في إعرابها أنّها يقول )(3

 .}بِـه  جهـر  ومـن  الْقَـولَ  أَسـر  مـن  مـنكُم  سـواء { : في سـورة الرعـد     ومن ذلك قوله تعالى    ،14/21: سورة إبراهيم  (4) 
اسـم  ): من(جار والمجرور، و  ): منكم(بر مقدم مرفوع وعالمة رفعه الضمة، و      خ: في اآلية الكريمة  ) سواء(فَـ

  13/10:   سورة الرعدناآلية م  .موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر
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ـ    وتكون حسب موقعها من الجملة،      ) تام، أو مستوٍ  : (وقد تكون بمعنى   ك وقد نبه على ذل

وا سلَيـ {خبر بسواء التي بمعنى مستوٍ عن الواحد فما فوقه، نحو           ي: ")1(ابن هشام في المغني، يقول    
وسلـيس " خبـر    في اآلية الكريمة  ) سواء(فَـ". صدر بمعنى االستواء   ألنها في األصل م    ؛)2(}اء "

  .منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة

  

سواء كان كذا َأم كـذا      : ومنها قولهم : ")3(فقال) االستواء: (وذكر ابن عابدين أنها بمعنى    

وصف بالمصادر، ومنه قوله تعـالى        :فسواءوصف به كما يـا  قُـلْ { : اسم بمعنى االستواء، يـلَ  يأَه 
ـ : في اآلية الكريمة  ) سواء(فَـ". )4(}وبيـنكُم  بيننـا  سـواء  كَلمة إِلَى تَعالَوا الْكتَابِ  مجـرور   )كلمة(نعت ِل

  .وعالمة جره الكسرة الظاهرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 1/53 : مغني اللبيب(1)
 3/113: سورة آل عمران (2)
 39: حاتم الضامن. د: ي الحنفي، تحقيق في إعراب الكلمات الغريبة، البن عابدين الدمشقالفوائد العجيبة )(3

 3/64: سورة آل عمران (4)
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  المبحث الثالث

  القياساعتراضات الرضي في 
  

  : خمسة مطالبويتضمن
  

  .القياس لغةً واصطالًحاعريف  ت-1

 . القياس في اللغةأركان -2

 . القياس في اللغةأنواع -3

 .اختالف العلماء في نظرتهم إلى القياس -4

 .ي في القياسالمسائل التي اعترض فيها الرض -5
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  المبحث الثالث

  اعتراضات الرضي في القياس
  

  :تعريف القياس لغةً واصطالًحا -1
قاس الطبيب قَعر  و، بينهما بين شيئين ِإذا قادرتَقَايستُ: "يقال، التقدير): لغةً(القياس 

الجراحة قَياسا وقياسقَ:، أي در1("اه(.  

  

هو حمُل فرعٍ علـى     : عبارة عن تقديرِ الفَرعِ بِحكْمِ اَألصِل، وقيل      : "، فهو أما اصطالحا 

  .)2("هو إلحاق الفرع باألصل: أصٍل بِعلَّة، وإجراء حكم األصل على الفرع، وقيل

  

وهي تعريفات متقاربة، وحدود متشابهة، كما أشار إلى ذلك أبو البركات األنباري، الذي             

هو حمُل غيرِ المنقوِل على المنقوِل إذا كـان         : ")3( آخر في كتابه اإلغراب، يقول فيه      يفًارذكر تع 

  ".في معناه

  

كل الحدود السابقة تشير إلى مرتكز واحد يدور في رحاه القياس، وهو أن يرد الـشيء                

بـي إسـحق    الفرعي إلى نظيره األصلي إذا كان في معناه، وهذا ما اهتم بـه عبـد اهللا بـن أ                  

4(الحضرمي(            ن اعتنوا بالقياس، على رأسهممالخليـل :  حيث سار على نهجه كثير من النحاة م)5( 

                                                 
  )قَيس (16/421: ، وتاج العروس)سيقَ (6/185: لسان العرب: انظر )(1
  93: لمع األدلة )2(

 45:  اإلغراب في جدل اإلعراب)(3
 مـن  كبار عنه أخذ البصرة، أهل من الموالي، من نحوي،: الحضرمي الزيادي إسحاق أبي بن اهللا عبد: هو )(4

، به البصريين أعلم وكان وقاسه، النحو، عرفَ ،خفشواأل ،الثقفي عمر بن وعيسى ،العالء بن عمرو كأبي النحاة

 :األعـالم ، و 5/362 :الوافي بالوفيات ، و 1/8 :اء في طبقات األدباء   بِلنزهة األَ :  ترجمته في  انظر). هـ117ت  (

4/71 
 وواضع ،واألدب اللغة أئمة من: زدياأل الفراهيدي تميم بن عمرو بن أحمد بن يلالخل ،الرحمن عبد أبو :هو(5)  

أول معجم فـي    ) العين(، صاحب   النحوي سيبويه أستاذ وهو ،بها اعارفً وكان الموسيقى من أخذه العروض، علم

  2/314:  واألعالم،1/557: ، وبغية الوعاة2/244: وفيات األعيان:  ترجمته فيانظر). هـ170ت(اللغة، 
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ـ  النحو، و  جع ب ن م َلوكان أوَّ : ")2( بأنه مد القياس، يقول فيه     )1(وسيبويه حتى وصفه ابن سالّم     مد 

 )3(يقول السيوطي . ت كالم العرب  ، وبذلك يكون تطبيق النحو ومدارسته على سم       "القياس والعلل 

  ".وهو معظم أدلة النحو، والمعول عليه في غالب مسائله"

  

النحو علـم   : ألن النحو كله قياس، ولهذا قيل في حده       "؛  لهذا ال يمكن إنكار القياس مطلقًا     

  .)4("بالمقاييس المستَنْبطة منِ استقراء كالم العرب

  

  : أركان القياس في اللغة-2
 أصـل، وفـرع، وعلّـة     :  أربعة أشياء  وال بد لكل قياس من    : ")5(يقول أبو البركات األنباري   

  :، وبهذا فهو يشير إلى أركان القياس، فذكر أنّها أربعة، وهي"وحكْم

  .، وهو ما اطَّرد من المسموع عن العرب)المقيس عليه (لصاَأل -1

 .اع عن العرب، وهو الذي لم يرد في شأنه سم)المقيس (عرالفَ -2

3- ةلَّالعاجيجم الزتعليمية، وقياسية، وجدلية نظرية:  العلل إلى ثالثة أقسام)6(، وقد قس. 

واجب، وممنوع، وحسن، وقبيح، وخالف اَألولَى، وجائز على   : ، وهو ستة أقسام   الحكْـم  -4

 .)7(السواء

  

  

  

                                                 
 مولى قدامة بن مطعون، صـنف       ،خباري البصري اإل  ،يحمم بن عبد اهللا الج    الَّمحمد بن س   ،أبو عبد اهللا   :هو(1) 

 مات بالبصرة وقيل ببغـداد،       باللغة واألدب،  ، عالما ، كان من أهل الفضل واألدب     " الشعراء  فحول طبقات" :كتاب

، 1/115:  وبغية الوعـاة   ،1/345: الوافي بالوفيات ، و 1/102: نزهة األلباء : انظر). هـ232هـ أو   231ت  (

  6/146: واألعالم
2)( يحم1/2: طبقات فحول الشعراء، البن سالّم الج  
  214: االقتراح )(3

 95: لمع األدلة (4)
  42:  المصدر السابق)(5

  64: ، للزجاجياإليضاح في علل النحو: انظر (6)
  136: ، بيروت1محمود أحمد نحلة، ط. بي، د وأصول النحو العر،138: االقتراح: انظر )(7
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  : أنواع القياس في اللغة-3
نواع القياس، وذلك الخـتالف نظـرتهم إلـى القيـاس،           يختلف علماء النحو والصرف في أ     

  : من يرى أنه ثالثة أقسام، هي)1(فمنهم

  

. وهو حمل الفرع على األصل بالعلة التي علق عليها الحكم فـي األصـل             : قياس العلَّة  -1

وهو الركن البارز للقياس، والرابطة الوثيقة بينه وبين السماع، فال يمكن أن يكون هناك              

 .قياس بال علة

  

وهو حمل الفرع على األصل لنوع من الشبه غير العلة التي علِّقَ عليهـا              : قياس الشَّبه  -2

كإعراب الفعل المضارع؛ لشبهه باسم الفاعل دون علّـة تـذكر، إالّ             .الحكم في األصل  

مجرد هذا الشبه، وهو شبه المضارع باسم الفاعل الذي من مادته، في مطلق الحركـات               

 .والسكنات
 

  .وهو أالّ تراعى فيه مناسبة العلة، ولم يحتج به كثير من العلماء: ردقياس الطَّ -3

  .وواضح أن هذا التقسيم مرتّب على درجة قوته في االحتجاج به        

  

  : يقسم القياس إلى أربعة أقسام، هي)2(وبعضهم

  .قياس المساوي: حمُل فرع على أصل، ويسمى -1

 .بقهويسمى كسا حمُل أصل على فرع، -2

 .قياس اَألولى: حمُل نظيرٍ على نظير، ويسمى -3

 .قياس اَألدون: حمُل ضد على ضد، ويسمى -4

وواضح أن هذه التقسيمات إنّما هي تنوعات للقيـاس          .وهذه األقسام األربعة هي لقياس العلّة     

  .ال تتعارض فيما بينها، وإنّما توضيح ألوجه مختلفة في القياس

  

  

  

                                                 
  105: لمع األدلة: انظر )(1
  226: االقتراح: انظر )(2
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  :ختالف العلماء في نظرتهم إلى القياسا -4
  :)1(تختلف نظرة العلماء إلى القياس، وذلك ألسبابٍ، منها

1-          يقّل الشيء وهـو قيـاس  توفّر االستقراء التام لعاِلمٍ دون توفره التام آلخر، ومن هذا أن  

مع ، وذلك أنه س   )2(ويكون غيره أكثر منه إالّ أنّه ليس بقياس كما أشار إلى ذلك ابن جِنِّي             

قنوية، وحلوبة، وركوبة، مع أنه لم      : ، ولهذا قاسوا عليه   )شَنَِئي): (شنوءة(في النسب إلى    

يرد إالّ شنوءة، وجاز القياس عليه ألنه جميع ما جاء، ولم يأت ما يناقضه، أو ما هـو                  

     في ثقيف، وق   : أكثر منه وليس بقياس، فقد ورد في سـليم      ثقفي يلَمفي قريش، وس رشي 

فهذا وإن كان أكثر من شنئي فإنه عند سيبويه ضعيف في القياس، فال             : ")3( جني فقال ابن 

 ".سعدي: يجيز على هذا في سعيد

  

  وعدم اعتمادها لدى عاِلمٍ آخَر     اعتماد عاِلمٍ على مجموعة من الشواهد لفتح باب القياس،         -2

 يقيسون على المثال    ألنها لم تبلغ الحد الذي يسمح بفتح باب القياس، ولهذا فإن الكوفيين           

الواحد، والمثالين، في حين أن البصريين ال يقيسون إالّ على األكثر، وأما األقـّل فهـي                

 .نوادر تحفظ وال يقاس عليها

  
 
اختالفهم في قَبول الشواهد عن طريق السند، فحين يتشدد عاِلم في قَبول ناقـل لغـة، أو       -3

لناقل، أو ما شابه ذلك، واختالفهم في شـرط         راوي شعر، ال يقبل عالم ذلك، إما ألمانة ا        

نقل المتواتر واآلحاد، فقد ذهب قوم إلى أن شرط نقل المتواتر أن يبلغوا سبعين، وذهب               

آخرون إلى أن شرط ذلك أن يبلغوا أربعين، وذهب آخرون إلى أن شـرطه أن يبلغـوا                 

تالف في هذا يـؤدي     وجدير بالذكر أن االخ   . اثني عشر، وغيرهم إلى أن يبلغوا خمسة      

ياس، وهـو المقـيس     إلى االختالف في القياس، وبخاصة في الركن األول من أركان الق          

 ).األصل(عليه 
 

 وهو يستخدم القياس؛ إذ ال يقيس دون سماع، كما أنـه يقـدم الـسماع                وكان الرضي معتدلًا  

 وأقرتْهـا   دة التـي أيـدها الـسماع      المطَّرِا تَقَرر من األصول النحوية      عليه، ويعتمد القياس فيم   

  . بالمناقشة التحليل-إن شاء اهللا تعالى-النصوص، وهذا ما ستبينه الصفحات القادمة 
                                                 

 35-33: ، القاهرة1عبد العزيز، طمحمد حسن . القياس في اللغة العربية، د: انظر (1)
  1/115: الخصائص: انظر )(2

 1/116: المصدر السابق: انظر (3)
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  : المسائل التي اعترض فيها الرضي على القياس-5

  المسألة اُألولى

  المبتدأ والخبر، وتعريف كلٍّ منهما
  

 إليه، أو الـصفة     لعوامل اللفظية مسندا  المجرد عن ا  المبتدأ هو االسم     ":بقال ابن الحاج  

ـ  الزمـا قـائم   (، و ) قائم زيد(: ، مثل رٍاهظَالواقعة بعد حرف النفي وألف االستفهام رافعةً لِ        داني( 

  .)1(")دان؟ي الزمقاِئَأ(و

  

رافعـة  : "المفعول والصفة المشبهة، قوله   اسم الفاعل واسم    : ويعني بالصفة " :قال الرضي 

ون، فإنه خبر، ويريد بالظاهر مـا       ديأقائمون الز : دان، و يأقائمان الز : ز عن نحو  ، احترا "لظاهر

 كان بارز     ا، نحو ا غير مستكن، سواء كان مظهر: أقائم  ا كقولـك بعـد ذكـر     الزيدان، أو مضمر

الزيدني :ا" هما، فإن قولك     أقائممه "   بعد حـرف النفـي وألـف       : "قوله ،افاعل مع كونه مضمر

 ؟وندي الز قائم الزيدان، وأَ   قائم ن الزيدان، وإِ  ما قائم : االستفهامية، نحو " هل"، وكذا بعد    "الستفهاما

وهل حس؟ الزيدانن  

  

زوا رفع الصفة للظاهر على أنه فاعل لها من غير اعتماد على            خفش، والكوفيون جو  واأل

 يعمل الظرف بال    ، أن في الدار زيد  : نحو الزيدان، كما يجيزون في      قائم: استفهام أو النفي، نحو   

  : الزيدان، لكونه بمعناه، قالما قائم:  الزيدان، مجرى قائمٍغير: اعتماد، وأجري نحو

ــغَ ــْأ مريـ ــ علـــى زوفسـ ــنْي  نِمـ ــضقَـ  )2(نِزالحـــ ومالهي بِـ

  

                                                 
  1/223: شرح الرضي على الكافية: ، وانظر1/85: الكافية في النحو، البن الحاجب )(1
، وهـو لـيس ممـن       )هـ196هـ أو   195ت  (البيت منسوب في كتب النحو ألبي نُواس، الحسن بن هانئ،            )(2

يستَشهد بكالمه؛ ألنه من الذين جاؤوا بعد انتهاء عهد االحتجاج بالشعر، وإنما أورده الرضي مثالًا للمسألة، قـال                  

لكن البيت ليس في ديوان أبي نواس، حتى إن البغدادي لم يعـين             ". أورده على أنه مثاٌل ال شاهد فيه      ": البغدادي

، والمقاصد النحوية فـي شـرح       1/155: ، وشرح ابن عقيل   1/138: مغني اللبيب : قائله، ومن نَسبه ألبي نُواس    

المنـصف للـسارق     :نِ اعتبره مجهول القائل   ، وم 1/94: ، وهمع الهوامع  1/325: شواهد شروح األلفية، للعيني   

كمـا  -، ولم أقف على البيـت       9/548 و 1/337: ، وخزانة األدب  1/128: والمسروق منه، البن وكيع التنيسي    

رفي ديوانه-ذُك .  
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ما يجئ في باب االسـتثناء، وكـذا        ، ك )1(، عند أبي علي    زيد  إالّ  ذلك  يقولُ  رجلٍ أقلُّ: ومثل ذلك 

  يقـلُّ  : ال أصيد فيـه، أي      يوم  ذلك، ويخطئُ   يقولُ  رجلٌ قلَّ:  ال أصيد فيه، أي     يومٍ خطيئةُ: قولهم

ويندر، فهذه كلها متَبدِل؛ لهاآت ال أخبار ما فيها ممعنى الفعلن .  

عند أبـي   " رب"، و ها من معنى النفي فتلزم الصدر     وال تدخل نواسخ المبتدأ عليها لما في      

لنفي، كما يجئ   ا فيه من معنى التقليل الذي هو قريب من ا         م لِ ؛ رجلٍ كأقلُّعلي، مبتدأ ال خبر له،      

  .في باب حروف الجر

  

" ظن"ون هذا االستعمال في      الزيدان، وسوغَ الكوفي   إن قائما : د األخفش والفَراء  ويجوز عن 

ن الصفة ال تصير مـع فاعلهـا        ؛ أل عن القياس وكالهما بعيٌد    ،نا الزيدا  قائم تُنْنَظَ:  نحو ،أيضا

دخول معنى يناسب الفعل عليها، كمعنى النفي واالستفهام، أو دخول مـا ال              جملة كالفعل إال مع   

بد م تقديرها فعلً  ن     ا بعده كالالم الموصولة، وأم وظَ ا إن ن فليس ، ا مذَ ن ينبـل همـا       ك ،في شيء

  .)2(" بعدهماة، فال يصح تقديرها فعلًاسميااليطلبان 

  

  :المناقشة والتحليل
جـرد عـن    مبتدأ له خبر، وهو الم    : من كالم ابن الحاجب يتضح أن المبتدأ على قسمين        

بر، وهـو الوصـف     ، ومبتدأ له فاعل سد مسد الخ      )زيد قائم : ( عنه، مثل  مخبرا: العوامل اللفظية 

، وللنوع الثاني شرط معلوم، وهو أن       )ما قائم الزيدان  (و) َأقائم الزيدانِ؟ : (ثل به، م  الرافع ِلمكْتَفًى 

  .يسبق باستفهامٍ أو نفيٍ، كما في المثالين

  

إنه ال يحتاج إلـى خبـر، بـل         :  به، فيقول عنه النحاة     الوصفُ الرافع ِلمكْتَفًى   أما المبتدأُ 

فيقصدون بـه   ) الوصف( المعنى ويسد مسد الخبر، وأما       يتَمم: يحتاج إلى مرفوع يكْتفي به، أي     

  .)3(، وصيغ المبالغةاسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة: االسم المشتق، وبالتحديد هو

                                                 
 علـم  فـي  األئمـة  أحد  المشهور بالفارسي،  صل،األ الفارسي الغفار عبد بن أحمد بن الحسن  أبو علي،  : هو )(1

ـ 377ت  (،  النحو في) العوامل(و) والممدود المقصور( :، من كتبه  "فارس أعمال من" اسفَ في دول ،العربية ). هـ

  180-2/179: واألعالم، 1/131: يانوفيات األع، و1/273: ، وإنباه الرواة1/387: اءنزهة األلب :انظر
  227-1/225: شرح الرضي على الكافية )(2

 1/154: شرح ابن عقيل، و167-1/166: وضح المسالك، وأ210-209: شرح شذور الذهب: انظر (3)



 57

 عل بعد اسم الفا   مرفوع بعده، وعلى ذلك يعرب فاعلًا      يحتاج إلى اسم     هذا الوصف حين يقع مبتدأً    

الفاعل بعد اسم المفعول، ولكن ال بد أن يعتمد هـذا المبتـدأ              عن   والصفة المشبهة، ويعرب نائبا   

ـ  الز مـا قـائم   : (على نفي أو استفهام، ومثََّل لذلك ابن الحاجب والرضي كذلك          قـائِ َأ( و ،)دانيم 

الزالمثال األول اعتمد على نفي، والثاني اعتمد على استفهام، ويكون اإلعـراب علـى               )دان؟ي ،

  ):داني الزقائمما : (النحو التالي

  .حرف نفي مبني على السكون ال محلَّ له من اإلعراب: ما

مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة: قائم.  

  .األلف؛ ألنّه مثنىفاعل سد مسد الخبر مرفوع وعالمة رفعه : الزيدان

  . لالستفهام:، والهمزة نفسه اإلعراب السابق):داني الزمقاِئَأ(

  

رضي على األخفش البصري والفَراء الكوفي، وعلى مدرسة الكوفـة، لـذلك            اليعترض  

إالّ –ومذهب البصريين    .كال الرْأيين، رأيِ األخفش والفراء، ورأيِ الكوفيين      : ، أي "كالهما: "قال

 أن هذا الوصف ال يكون مبتدأ إالّ إذا اعتمد على نفي أو استفهام، وذهـب األخفـش                  -األخفش

 علـى أن  ) قـائم الزيـدان   : (أجازوا إلى عدم اشتراط ذلك، ف     -على رأسهم الفراء  و–والكوفيون  

  :، وحجتهم في قول الشاعر)1(فاعل سد مسد الخبر): الزيدان(مبتدأ، و): قائم(

ــ ــك ملْغًي ــبٍ فــال تَ ــو ِله ــٌر بن ــرت   اخَبِي م ــر ــيٍّ إذا الطَّي ــةَ ِلهبِ  )2(مقالَ

  

ـ  اوصـفً  لكونه ؛مبتدأ ):خبير( مجيء على الشاهد بهذا واألخفش الكوفيون استدل  اعاملً

ـ  وعليه ذلك، يشترطون ال ألنهم استفهام؛ أو نفي على يعتمد أن دون من بعده، فيما " بنـو  "فـ

 مبتدأ )بنو(و مقدم، خبر :)خبير( أن يرون ألخفشا عدا البصريين أن غير الخبر، مسد سد فاعل

 يتطابق أن يشترط إنه :قال من على البصريون ورد العلماء، جمهور دىل الراجح وهذا مؤخر،

 أن: فـالجواب  )بنو(و) خبير( بين هنا تطابق البأنّه   والجمع، والتثنية اإلفراد في والخبر المبتدأ

 واحـد  بلفظ والجمع والمثنى، الواحد، عن به خبري: والمصدر المصدر، ةنَزِ على جاءت) خبير(

                                                 
، 157-1/156: ، شرح ابن عقيـل    171-1/166: ، وأوضح المسالك  211-209: شرح شذور الذهب  :  انظر (1)

  7-1/4: ، وحاشية الصبان6-1/3: وشرح األشموني على األلفية
2)( بوالمقاصد النحوية في    1/158:، وشرح ابن عقيل   1/171: أوضح المسالك  : في  البيت لرجل من طيء    نُس ،

  1/329: شرح شواهد شروح األلفية، للعيني
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 عن بها امخبر )يلعفَ( صيغة وردت وقد دٌل، والمحمدان عدٌل، والمحمدون عدٌل،    محمد ع : تقول

  .)1(}ظَهِري ذَلك بعد والْمالئكَةُ{: تعالى قوله في كما الجماعة،

  

، فـي   نفـي  أو استفهام دون المبتدأ  في  ما أجازه األخفش والكوفيون    الرضي ال يجيز و

 ؛ وقـولهم  خبرها مسد سد فاعل ):الزيدان(و ،إن اسم ):اقائم( فجعلوا )زيدانال ا قائم نإ: (قولهم

 ألن إعمال الصفة عمل الفعل مع فاعله ال يجوز إالّ مع المعنى المناسـب     ؛)ا الزيدان  قائم تُنْنَظَ(

 ير الصفة ليستا من ذلك في شيء، فال يصح تقد       ) ظَن(و) إن(للفعل، كمعنى النفي أو االستفهام، و     

  .فعلًا) إن، وظَن(بعد 

  

  : الشاعر قوُل-عدا األخفش–الذي استند إليه مع رأي البصريين  الرضي يقوي رأيو

ــلخَ ــ ييلَ اموبِافــع هدــتُنَْأي إذا  ام ـ  علـى  يِل اونَكُتَ لم مـ ُأ ن   )2(عاطقَ

 )واف( الوصـف  المبتـدأ  بعـد  لخبرا مسد اساد افاعلً )أنتما(  الضمير مجيء: فوجه االستشهاد 

ـ فاعل اسم هوو ،)3(بالنفي المسبوق مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة علـى        ): واف(، فَ

ضـمير  ): أنتمـا ( المحذوفة، و   عن الياء  ضو والتنوين ع  -ياء االسم المنقوص  –الياء المحذوفة   

  :لك قول الشاعروكذ .مخاطب مبني على السكون في محل رفع فاعل سد مسد الخبر

ـ  ٌناطقََأ ـ  شُيع يٌبجِعفَ وانُعظْي نِإ   ؟ظَعنَـانَـوواأمىملْسـ موقَ مـ طَقَ ن   )4(انَ

 بـالهمزة  االسـتفهام  على العتماده مبتدأ؛ )قاطن( الفاعل اسم مجيء: ووجه االستشهاد 

  .)5(باإلجماع جائز وهذا الخبر، عن )قوم( بمرفوعه فاستغنى

  

  

                                                 
  66/4: ، واآلية من سورة التحريم1/171: أوضح المسالك: انظر )(1
 ،1/211: ، ومغنـي اللبيـب    1/170: ، وأوضـح المـسالك    210: شرح شذور الذهب  :  البيت بال نسبة في    )(2

وهمـع   ،1/4:  وشرح األشموني على األلفية،1/327: عينيوالمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية، لل    

  1/7: ، وحاشية الصبان1/361:الهوامع
، وحاشـية  8-1/3: وشرح األشموني علـى األلفيـة   ،1/170: ، وأوضح المسالك  210:  شرح شذور الذهب   )(3

 6-1/4: الصبان
، وحاشية  1/3:  األشموني وشرح ،1/171: ، وأوضح المسالك  211: شرح شذور الذهب  : البيت بال نسبة في   ) 4(

 1/5: الصبان
: ، وحاشية الصبان  8-1/3: وشرح األشموني  ،1/170: ، وأوضح المسالك  210: شرح شذور الذهب  : انظر)  5(

1/4-6  
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  المسألة الثانية

  نداء المعرف باأللف والالم
  

 ويـا  ها الرجُل، ويا هذا الرجـُل، يا أي : وإذا نودي المعرف بالالم قيل     ":قال ابن الحاجب  

ه؛  ، والتزموا رفع الرجل ألنه    هذا الرجلُ أييـا أهللا   : ع معرب، وقـالوا    ألنها تواب   مقصود، وتوابع

  .)1("خاصة

  

    يا هذا، دون  : د يقتصر على  فلهذا ق " :قال الرضي : ها،  يا أي ومن ثم ز بعـضهم فـي      جو

  ".أي"، وأوجـب رفـع نعـت        ) الظريـف  يـا زيـد   (:  كما في  ،النصب والرفع : )هذايا  : (نعت

يا هذا (: ل بعضهم في وصف   وفص( فقال ، :إن   ة نحو  كان لبيان الماهي :)  يا هذا الرجل( ـ ، و جب 

ـ  )يا هـذا الطويـل    (: جاز الرفع والنصب، نحو    ى عنه، وإالّ   ألنه مستغنً  ؛الرفع رفع   اا ونـصب.  

3( والزجاج )2(ا المازني وأم( فجو ا  ز      النصب والرفع في وصف اسم اإلشارة وأي على نحو  ا، قياس  

  .)4("ولم يثْبتْ، )يا زيد الظريف(

  

  :المناقشة والتحليل

ا  إذا كـان مفـرد     كون مبنيا  أن المنادى إما أن ي     المسألة في تابع المنادى ومعلوم    حديث  

 بالمضاف، أو   كرة مقصودة، وإما أن يكون معربا، إذا كان مضافًا، أو شبيها          معرفةً، أو إذا كان ن    

نكرة غير مقصودة، وتتعلق هذه المسألة في تابع المنادى المبني، ويعترض فيها الرضي علـى               

                                                 
  1/373: شرح الرضي على الكافية: ، وانظر1/141:  الكافية، البن الحاجب)(1
 ،البصرة أهل من النحو، في األئمة أحد ،شيبان ازنم نم المازني، حبيب، بن محمد بن بكر  أبو عثمان،  :هو )(2

 ترجمته  انظر). هـ249ت  (،  )روضالع(و ،)التصريف(و ،)العامة فيه تلحن ما (:منها تصانيف، له ،فيها ووفاته

وبغيـة  ،  1/92: األعيـان  وفياتو ،1/246 :الرواة وإنباه ،2/280: األدباء ومعجم ،1/83: نزهة األلباء : في

 2/69:  واألعالم،1/463: الوعاة
 بـصري   ،بغـداد  فـي  ومات ولد ،واللغة بالنحو عالم ،اججالز سهل، بن يرالس بن إبراهيم  أبو إسحق،  : هو )(3

، وغيـره  ثعلـب  مـع  مناقشاته  ل كانت،  المبرد مهفعلَّ النحو إلى ومال ،اججالز طرخَي هتوتُفُ في كان المذهب،

: والـوافي بالوفيـات    ،50-1/49: ووفيات األعيـان   ،1/108: هة األلباء نز : ترجمته في  انظر). هـ311ت(

  42-1/40: ، واألعالم1/411:  وبغية الوعاة،2/218-219
  1/375:  شرح الرضي على الكافية)(4
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، كان تابعه على     المنادى إذا كان مبنيا    النحو أن المازني والزجاج بصرِيي المذهب، وذكر علماء       

  :، هي)1(أربعة أنواع

، فـإن   "أل"، وهو البدل، وعطف النسق الخالي من        نوع يعامل كما لو كان منادى مستقلًا       -1

يـا محمـد    (، و )يا محمد أمـين   : ( وجب أن يبنى على الضم، مثل      كان كلٌّ منهما مفردا   

ا إن كان كلٌّ منهما     )وأحمدأن يكون كلٌّ     مضافًا ، أم ا    فوجبا منصوبمثـل   منهما معرب ، 

 ).يا علي وأبا الحسنِ(، و)يا علي أبا الحسنِ(

  

، واسـم   "أية"و" َأي"، وهو نعت    )مبني على الضم  (نوع يجب رفعه مراعاةً للفظ المنادى        -2

 )2(}ربكُـم  اتَّقُـوا  النـاس  اأَيهـ  يـا { : قوله تعـالى   "َأي" نعت   لااإلشارة في التذكير والتأنيث، مث    

 )3(}مرضـيةً  راضـيةً  ربـك  إِلَـى  ارجِعـي  * الْمطْمئنةُ النفْس أَيتُها يا{ :كقوله تعالى " َأية"ومثال نعت   

نعـت اسـم اإلشـارة فـي        ، و )يا هذا الرجلُ  : (أما نعت اسم اإلشارة في التذكير، فمثل      

 ).ه المرأةُيا هذ (:التأنيث، مثل
 

إذا كان  " أل"ف المجرد من    ، وهو المضا  "النصب"نوع يجب نصبه مراعاة لمحّل المنادى        -3

يـا  (، و )يا محمد أبا القاسمِ   (، و )يا محمد صاحب الخُلُق   : (، مثل  أو توكيدا  ا،، أو بيانً  نعتًا

 ).جنود كُلَّهم
 

المضاف : حلّه، وذلك في  نوع يجوز رفعه مراعاة للفظ المنادى، ويجوز نصبه مراعاة لم          -4

 لمفرد من النعت والبيـان والتوكيـد      ، وا "أل"، والمعطوف المقرون بِـ     "أل"المقرون بِـ   

 يـا  افَـضْلً  منـا  داوود آتَينا ولَقَد{ :، وقوله تعالى )الخُلُق يا محمد الكريم الخُلُق أو الكريم     : (مثل
 )يا محمـد الكـريم أو الكـريم       : (مثلفأما المفرد من النعت،     ،  )4(}والطَّيـر  معـه  أَوبِـي  جِبالُ

                                                 
شـرح ابـن    و ،32-4/30: وأوضح المسالك  ،1/7: ، والمفصل في صنعة اإلعراب    1/139:  الكتاب :انظر (1)

  2/51: لهوامع وهمع ا،197-3/196: عقيل
2)( سورة الح22/1: ج  

 28-89/27: رجسورة الفَ (3)
(4)  سورة سفي اآلية بالنصب، وعلى ذلك قرأها الـسبعةُ، وعليـه تكـون            ) الطير: (، قد جاءت كلمة   34/10: أب

كما يرى الخليل بـن أحمـد وسـيبويه،         ) فضلًا(، أو منصوبة بالعطف على      )جبال(معطوفة على محل المنادى     

: انظـر . وهذا الراجح عند الخليل وسيبويه    ) جبال(فتكون معطوفة على لفظ المنادى      ) الطير( اآلية برفع    وقرئت

  1/26: ، وحاشية الصبان4/32: وأوضح المسالك ،1/251: ، والمقتضب1/129: الكتاب
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يا : (ما المفرد من التوكيد، فمثل    ، وأ )يا رجُل محمد أو محمدا    : (ن، مثل والمفرد من البيا  

 ).طلبةُ أجمعون أو أجمعين
 

  الظريف  : (وفي مثال الرضي الظريـف (يجوز الرفع أو النصب فـي       يرى أنه   ) يا زيد( 

  الكريم  : (ومثَّلتُ له .  ذلك من باب المفرد في النعت      وهذا صحيح؛ ألن فيجـوز رفـع    ) يا محمد

، ويجوز نصبه مراعاة لمحل المنادى، فالمنادى في هـذه          )محمد(مراعاة للفظ المنادى    ) الكريم(

 عنـه، ولكـن     فهو واجب الرفع؛ ألنه مستغنًى    ) ُليا هذا الرج  : (الحالة في محل نصب، أما مثاله     

 من -في النوع الرابع-؛ ألن ذلك كما ذُكر      )يا هذا الطويُل أو الطويلَ    (نصب، في   يجوز الرفع وال  

  .باب المفرد من النعت

  

وكْيماالعتراض فيما ذهب إليه المازني والزجاج من جواز النصب والرفع في وصف             ن 

 الرضي بأن   ، والرأي ما قال   )يا زيد الظريف  : (، وقَاسا ذلك على   )َأي(اسم اإلشارة، وفي وصف     

يـا هـذه    (و) يا هذا الرجـلُ   : (هذا لم يثبت، ولم يرِد؛ ألننا حينما نقول في وصف اسم اإلشارة           

ـ        )المرأةُ منادى ): هذه(و) هذا(حرف النداء، و  ): يا(، فهذا نعت اسم إشارة في التذكير والتأنيث، فَ

سم اإلشارة مرفـوع    نعت ال ): المرأة(و) الرجل(مبني على السكون في محل بناء على الضم، و        

        المثالين السابقين يندرجان تحت وصف      وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو ما يجب رفعه؛ ألن 

 ولم  -وع الثاني ألحوال تابع المنادي    كما في الن  –اسم اإلشارة في التذكير والتأنيث بالقياس إليهما        

  .ج ما يثبت وجه النصب، مما يضعف رأي المازني والزجالنحويذكر علماء ا

  

ا نصب صفة   أم)ا)َأيال تابع المنادى التـي  ، وهذا من الحالة الثانية ألحو، فلم يثبت أيض

) أي(لفظ المنادى، فهو مبني على الضم، ويكون ذلك في نعت           ل مراعاة    الرفع ، فيجب ذُكرت آنفًا 

، وكـذلك   )1(}ربكُـم  وااعبـد  النـاس  أَيهـا  يا{: ، قوله تعالى  )أي(، والدليل على ذلك في وصف       )أية(و

  :قول امرئ القيس

  

  

                                                 
 2/21: سورة البقرة (1)
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ــ هــيَأال َأي لنْجــُل َأال ا ــُل الطَّوِي ا اإلِ    ا اللَّيمحٍ، وبثَـلِ     بِصبَِأم نْـكم احـب1(ص( 

) الناس: (، فقد جاءت كلمتا)2(}لَـسارِقُون  إِ�َّكُـم  الْعـري  أَيتُهـا {: ، قوله تعالى  )أية(ومثال وصف   

 مرفوع وعالمة رفعـه الـضمة الظـاهرة       في اآليتين السابقتين مرفوعتين، فهما نعت       ) العير(و

  .في بيت الشعر) الليل: (وكذلك كلمة

  

إالّ بواحـد مـن     ) َأية(و) أي(، فال توصف    )َأية(و) أي( لوصف   وضع العلماء شروطًا  ولقد  

  :، هي)3(ثالثة أشياء

، وكذلك بيت   ين القرآنيتين السابقتين  ت عليه أمثلةُ اآلي   ، وقد ضرِبتْ  "أل"االسم المعرف بِـ     -1

  .امرئ القيس

ـ    -2  إِ�َّـك  الـذِّكْر  علَيـه  �ُـزلَ  الَّـذي  أَيهـا  يـا { :، مثـل قولـه تعـالى      "أل" االسم الموصول المقترن بِ
وننج(اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نعت ِلـ): الذي(، فَـ)4(}لَمأي.( 

 :، وكقول الشاعر)يا أيهذا الرجُل: (شارة الخالي من كاف الخطاب، كقولنااسم اإل -3

ــ هغَىذََأال َأيالــو رــضاجِــرِي َأحاللَّذَّ    ا الز دَأشْه َأني     وـدخْلْل َأنْـتَ مه 5(ات( 

ـ         ): هذا(فَـ ) أي(، وقد وصـفت    )أي(اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع نعت ِل

  ".الكاف"الخالي من ضمير الخطاب ) هذا(باسم اإلشارة 

  

                                                 
ب على اإلطالق، يمـاني األصـل،       أشهر شعراء العر   جاهلي،    القيس بن حجر الكندي، شاعر     البيت المرئ  (1)

: والبيت فـي  .). هـ. ق 80ت   ( وهو من أصحاب المعلقات،    ، يلقب بأمير الشعراء، والملك الضليل،     مولده بنجد 

 واإليضاح في علوم    ،1/263:، والمثل السائر في أدب الكاتب     2/470: ، واألغاني 1/31:المقتضب، و 49: ديوانه

 ،3/296: لمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية، للعينـي         وا ،4/31: ، وأوضح المسالك  161: البالغة

  2/278: وخزانة األدب
 12/70: سورة يوسف (2)

-4/30: ، وأوضح المـسالك   323-1/322: وشرح شذور الذهب   ،1/7:  المفصل في صنعة اإلعراب    :انظر )3(

  2/51: ، وهمع الهوامع1/21:  وشرح األشموني،197-3/196: شرح ابن عقيلو ،32
 15/6: سورة الحجر (4)
 غير فاحش القول، تفيض الحكمـة علـى   اءج شاعر جاهلي من الطبقة األولى، كان ه        البيت لطرفة بن العبد،    )(5

، 1/197 :الكتـاب و،  46: ديوانـه : والبيت في .). هـ. ق 60ت  ( أصحاب المعلقات،    ن، م لسانه في أكثر شعره   

والمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح       ،4/32: ح المسالك  وأوض ،1/66: ومجالس ثعلب  ،1/78: والمقتضب

  1/441: وخزانة األدب، 3/366: األلفية، للعيني
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باألدلة السابقة، والشواهد المالحظَة المذكورة، يتّضح صواب رأيِ الرضـي، فوصـف            

)ة(، و )أيالمازني والزجاج              )أي واسم اإلشارة، ال وجه له إالّ الرفع مراعاةً ِللَفظ المنادى، ورأي ،

سنِ دليل، أو قياسٍ صحيحجانبه الصواب، ال يستند إلى ح.  

  

 له القول بعـدم التثبـت مـع         بسوالجدير ذكره أن الرضي لم ينصف الزجاج، حينما نَ        

المازني في هذه المسألة؛ ألن الزجاج ال يذهب مذهب المازني في هذه المسألة، بل إنّه في شذوذ                 

ولـم  : ")1(، يقـول  )أي( التي أجاز فيها نصب صفة       -في هذه المسألة  -قول أبي عثمان المازني     

  ".يجِزه أحد من النحويين قبله، وال تابعه أحد بعده، فهذا مطَّرح مرذول؛ لمخالفته كالم العرب

  

 ، واسم اإلشـارة، قياسـا     )أية(، و )أي(وبذلك يكون المازني وحده من أجاز نصب صفة         

 أن ذلك لم يثبت     ، وقد تبين  )ريفَ الظ يا زيد الظريفُ أو   : (في قولك ) الظريف(على جواز نصب    

عن العرب، ولم يجِزه أحد، أو حتى قاس عليه، بل يجب الرفع، ويكون قد سلم الزجاج من هـذا                  

  .بقوله السابق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
    4/30: أوضح المسالك:  سوى في فلم أعثر عليهفي جلِّ المصادر المتوفرة لي، قول الزجاج هذا  بحثتُ عن)(1
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  المسألة الثالثة
اختيار الرفع ( عنهِلغَتَشْأحكام االسم الم(  

  

عدم قرينة خالفه، أو عند وجود قرينة       داء عند   باالبتويختار الرفع   ": قال ابن الحاجب في   

  .)1(" للمفاجأة"إذا" مع غير الطلب، و"امأ"ـأقوى منها، كَ

  

ا أن يختار رفعه، أو يختـار       إم: حال االسم المحدود، ال يعدو أربعة أقسام      ": قال الرضي 

 وأثبته  ا وجب رفعه،  نصبه، أو يجب نصبه، أو يستوي رفعه ونصبه، ولم يذكر جمهور النحاة م            

ن يكون آلـة    بمجرور، به تحقق فاعلية الفاعل بأ     ا  وذلك إذا كان الفعل مشتغلً     :، قال )2(ابن كيسان 

وقد تقرر  فاعلية الفاعل فكأنه فاعل مرفوع،      ا حقق    ألنه لم  ؛)؟ زيد ه بِ برِ ض طُولسآ(: الفعل نحو 

  .إال إذا اشتغل الفعل عنه بمنصوبأنه ال يجوز نصب االسم المذكور 

  

 عنـه بمنـصوب     ا والوجه جواز نصبه لكون الفعل مشتغلً      وهذا الذي ذَكَره قياٌس بارٌِد،    

  .)3(")و عمرهبرِض ي فإذا زيدتُجرخَ(: ، بلى، ما بعد إذا المفاجأة واجب الرفع في نحومحلًّا

  

  :المناقشة والتحليل

النحـاة مـن حيـث      تتحدث المسألة عن قضية االشْتغال، واالشتغال له باب واسع عند           

 ويتََأخَّر  يتقدم اسم أن  : اشتغال العامل عن المعمول، واالشتغال هو     : االختالف واالتفاق، ويسمونه  

 زيـدا : (مثال المشْتَغل بالـضمير   ف. عنه فعٌل، قد عمَل هذا الفعل في ضمير االسم، أو في سببِه           

ضربا(و) تُهزيدمررتُ به (ل با، ومثال المشتغبِيبلس) :ازيده4() ضربتُ غالم(.  

                                                 
 1/452: على الكافيةشرح الرضي : ، وانظر1/170:  الكافية في النحو، البن الحاجب)(1
 محمد بن إبراهيم بن كيسان، من أهل بغداد، وهو من مشاهير النحاة الـذين جمعـوا فـي                   ،أبو الحسن : هو )(2

معارفهم بين مذهبي البصرة والكوفة، ومهدوا لظهور المذهب البغـدادي، أخـذَ عـن المبـرد وعـن ثعلـب،                    

، 2/1445: الظنـون  كـشف  و ،1/104: ءلبااأل نزهةو ،170 :غويينواللُّ النحويين طبقات: انظر). هـ299ت(

  5/308:  واألعالم،2/232 :الذهب شذراتو
 453-1/452: شرح الرضي على الكافية )(3
  2/94: ، وشرح ابن عقيل2/133: ، وأوضح المسالك433: شرح شذور الذهب :انظر )(4
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 ومعنى الكالم السابق أنّه إذا انشغل الفعُل بالضمير العائد على االسـم المتقـدم ينـصب        

 ضربتُ زيدا : (ى ذلك يكون التقدير    يفسره الكالم الالحق، وعل    االسم المتقدم بفعل محذوف وجوبا    

ا: (أحدنا، ولو قال    )ضربتُهزيد ضربتُه  ( ـا لـو      ل الفعل إلى الضمير     فقد توصبنفسه ونصبه، أم

مجرور  ، فالضمير هنا  -الباء–فقد توصل الفعل إلى الضمير بحرف الجر        )  مررتُ به  زيدا: (قال

كمـا  ) زيد (لو لم يشتغل بالضمير لَتَسلَّطَ على     ) مررتُ(و) ضربتُ(والفعل  .  مرفوع محلًّا  ،لفظًا

  ).بزيد مررتُ(، و)ضربتُ ازيد: (ط على الضمير، فحينها نقولتسلّ

  

محمدا (ول، والمشغول به، فقولنا     المشغول عنه، والمشغ  : ، هي )1(ةولالشتغال أركان ثالث  

ـ )أكرمتُه  المـشغول بـه     )الهاء(، و "المعمول"المشغول  ): أكرمتُ(المشغول عنه، و  ): محمدا(، فَ

  ".العامل"

  

  :)2(وذكر النحاة أن مسائل هذا الباب على خمسة أقسام، هي

  .وجوب النصب -1

 .وجوب الرفع -2

 .جواز الوجهين، والنصب أرجح -3

 .جواز الوجهين، والرفع أرجح -4

 .جواز الوجهين على السواء -5
 

وجوب (مع العلم أن الرضي لم يذكر سوى أربعة أقسام فقط، وأسقط الحالة الثانية، وهي               

ر أن جمهور النحاة قـد       غي ،"ا وجب رفعه  ولم يذكر جمهور النحاة م    : ")3(ينما قال فيها  ح ،)الرفع

  ؟، وال أدري لماذا استبعدها الرضي؟)4(أوردوها في كتبهم وتحدثوا عنها

  

                                                 
  3/133: همع الهوامعو ،134-2/133: وأوضح المسالك ،1/76: المقتضب، و1/23 :الكتاب: انظر )1(
همع ، و 2/101: وشرح ابن عقيل   ،139-2/137: ، وأوضح المسالك  435-434: شرح شذور الذهب   :انظر )2(

  135-3/133: الهوامع
  1/452: شرح الرضي على الكافية )(3

 بـد ع :تحقيق،  هسيد بن، ال المحكم والمحيط األعظم   و ،1/76: المقتضبو ،127 و 1/23 :الكتاب: انظر مثلًا  (4) 

 1/20 :حاشية الصبانو، 3/133: همع الهوامعو ،435-433: ، وشرح شذور الذهب7/146 :هنداوي الحميد
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  وضربعاِل كيسان ال  ابنم آ: ( على االشـتغال، فقـال      مثالًا  المذهب  البغدادي لـسطُو 

رِضبِ ب ه هـذه            )السوط(برفع كلمة   ) ؟ زيد فيما ذهب إليه، فقـال إن وقد عارضه الرضي ،

جـواز  (: لمسألة من باب جواز النصب، وهي الحالة الثالثة التي ذكرهـا العلمـاء، وهـي              ا

  ).الوجهين، والنصب أرجح

والرأي ما ذهب إليه الرضي، فالمواضع التي يجوز فيهـا الوجهـان مـع تـرجيح      

  :)1(النصب ستة، أكتفي بذكر ثالثة منها، وهي كما يلي

زيـدا  : (مر، والنهي، والدعاء، مثل   على طلب، كاأل  إذا وقع بعد االسم المتقدم فعٌل دالٌّ         -1

هربض(، و )ا  ها ال تضربا(، و )زيداهللاُ  زيد هونصبه، والمختـار   " زيد"رفع  ، فيجوز   ) رحم

  .النصب؛ ألنّه ال يخبر عن المبتدأ بجملة طلبية

 َأزيـدا  (:ل، مث )كهمزة االستفهام : (وإذا وقع االسم المتقدم بعد أداة يغلب أن يليها الفعل          -2

ونصبه، والمختار النصب؛ ألن الهمزة في الغالب تـدخل         " دزي"، فيجوز رفع    )ضربتَه؟

 .على الفعل

وإذا وقع االسم المشتَغَل عنه بعد عاطف تَقَدمتْه جملة فعلية، ولم يفصل بـين العـاطف                 -3

 مختار النصب ونصبه، وال " عمرو"فع  ، فيجوز ر  ) أكرمتُه قام زيد وعمرا  : (واالسم، مثل 

 .ِلتُعطَف جملة فعلية على جملة فعلية

 )الـسوط  (يرى وجوب الرفع فقط في    ) ؟ زيد ه بِ برِ ض طُولسآ: (فابن كيسان في جملته   

بعد أداة يغلب أن يليها     ) السوط(وهذا مخالف للحالة الثانية التي ذكرها الجمهور، فقد وقع االسم           

وهي لالستفهام، فكيف   ) همزة المد (التي جاءت بصورة    ) مهمزة االستفها (الفعل، وهي في المثال     

يقول ابن كيسان بوجوب الرفع؟ بل هو جواز النصب كما ذهب الرضي الذي وافـق جمهـور                 

 )بـشرا (، فكلمـة    )2(}�َتَّبِعـه  اواحـد  منـا  اأَبـشر { :النحاة كما بينتُ، وخير دليل على ذلك قوله تعالى        

نصب أرجح؛ ألنها وقعتْ بعد حرف استفهام، وهو الهمزة، وقد جاءت           يجوز رفعها ونصبها، وال   

لمسألة، وقـد   ادو أن ابن كيسان قد سها في هذه         اآلية الكريمة موافقة للمختار، وهو النصب، فيب      

  .إنه قياس بارِد، وذلك على سبيل الذَّم: انتقد الرضي قياسه فقال

  

ل فصار حرف االستفهام يطلب     على الفع  تفهام وقع  ألن االس   ورجح؛ وإنما اختير النصب  

  .الموضع الذي يقتضي الفعل أولى باإلضمار  ويكون،، فيجب أن يضمر الفعلالفعل

                                                 
-2/133: وأوضـح المـسالك   ،434: وشرح شذور الذهب ،1/32 :اجرالسالبن  ،  األصول في النحو  :  انظر )1(

  1/20 :حاشية الصبان و،3/133: همع الهوامع، و102-2/101:  وشرح ابن عقيل،144
 54/24: سورة القمر )2(
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  المسألة الرابعة

  ماهيتُه، وأنواعه: تعريف الحال
  

ـ       الحال ما يبي   ":قال ابن الحاجب   ـ ن هيئة الفاعل أو المفعول بـه لفظً : ى، نحـو ا أو معنً

  .)1("ا قائما، وهذا زيد قائم في الدارِا، وزيدا قائم زيدضربتُ

  

 ـ  اعلم أن الحال قد يكون عن ال      " :قال الرضي ، وعـن   )جاء زيد راكبـا   (فاعل وحده، كَ

، فـإن كـان     )لقيتُ زيدا راكبا  : (، فإذا قلتَ  )يابِه عن ث  ضربتُ زيدا مجردا  : (المفعول وحده، نحو  

لية تُبين صاحب الحال، جاز أن تجعلها لما قامت له، مـن الفاعـل أو               هناك قرينة حالية أو مقا    

 زالـة اللـبس   المفعول، وإن لم تكن، وكان الحال عن الفاعل، وجب تقديمه إلى جنب صاحبه؛ إل             

  .، فإن لم تقدمه، فهو عن المفعول)لقيتُ راكبا زيدا: (نحو

  

الجمـع  : كانـا متَّفقَـين، فـاَألولى     ، فإن   اء حاالن عن الفاعل والمفعول معا     وأما إذا ج  

 لقيتُ راكبا زيـدا   : ( من التفريق، نحو   ، وال منْع  ) راكبين لقيتُ زيدا : (، فإنه أخصر، نحو   )2(بينهما

ا(، و)اراكبا راكبا راكبلقيتُ زيد.(  

  

وإن كانا مختلفين، فإن كان هناك قرينة يعرف بها صاحب كـل واحـد منهمـا، جـاز                  

 ، وإن لم تكن، فاَألولى جعل كـل حـال         ) منحدرةً عدا مص لقيت هندا : (فما كانا، نحو  هما كي وقوع

جعل حـال المفعـول     : ، ويجوز على ضعف   )لقيتُ منحدرا زيدا مصعدا   : (بجنب صاحبه، نحو  

زيد، وذلك ألنـه لمـا   : ، والمصعد)لقيتُ زيدا مصعدا منحدرا  : (اعل، نحو بجنبه وتأخير حال الف   

 مرتبة الحال، ُأخِّرت الحالَين، وقدمت حال المفعول علـى حـال            ن م )3(ان مرتبة المفعول أقدم   ك

ل علـى   ويجوز عطف أحد حالَي الفاعل والمفعـو       .الفاعل، لما لم يكن كل واحد بجنب صاحبه       

  :، قال)لقيتُ زيدا راكبا وماشيا: (اآلخر، كقولك

                                                 
 12-2/11: شرح الرضي على الكافية: ، وانظر1/198: الكافية في النحو، البن الحاجب )(1

  .ذكرهما بلفظ واحد من غير تفريق: أي (2)
 .أسبق، أو أحق بالتقدم: أي )(3
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 )1(مقَـــدرةً لَنَـــــا، ومقَدرِينَــــا  وَأنَّـــا ســـوفَ تُـــدرِكُنَا المنَايـــا

وجوز      لشيء الجمهور، وهو الحق، أن يجيء  ٌلا أحو  واحد  كانت، نحو  ةً متخالفة، متضاد  

 مـذْءوما  منهـا  اخـرج  قَـالَ { :ة، كقولـه تعـالى  ، أو غيـر متـضاد   )اا حامـض  ولْ ح انم الر اشتريتُ(
 ي الحال، متَضادة كانـت أو ال      ومنَع بعضهم ذلك ف    في خبر المبتدأ،     )3( تجيئان كما،  )2(}مـدحورا 

لُه في  ثْ م ، واستنكر )اومءذْم(: ا من ضمير  حالً) اورحدم: ( نحو َلعج، فَ  على الزمان والمكان   اساقي

  .المتضادة فمنعها مطلقًا

  

الو و جللقياس؛ ه   وذلك ألن  مانين أو مكانين مختلفين   فعل في ز   ال  وقوع جلـستُ (: ، نحـو  حاٌل م 

 لداللته علـى    ؛جازآلخر،   أحدهما على ا   ، بلى، لو عطفتَ   ) أمسِ  اليوم ضربتُ(، و )ك أمام كخلفَ

ــو  ــل، نح ــرار الفع ــستُ(: تك ــجل ــك خلفَ وأمام ــاين )ك ــم يتب ــوز إن ل ــذا يج   ، وك

كَالم  انان أو الزخلفَ جلستُ(: انان، نحو م لظهرِ ا  وقتَ  أمسِ ك وأمام ،ك و ـ  ) الدارِ طَس ـ  ، وأم د ا تقي

 غيرن  يلَّحن في م  يادضتَم، أو بِ  )4(}ا مـدحور  مـذْءوما {: الحدث بقيدين مختلفين، كما في قوله تعالى      

مزِتَمجاشتريتُ(: ن، كما في  يه أبيض  أسود (  أو م ،زِتَمجن، كما في  ي :)ُاشتريته لْ حاو فـال   )احامض 

  .)5("أس بهب

  

  :المناقشة والتحليل
      أنه يجوز تتعدد   : )6(د الحال، و خالصة القول فيها     في هذه المسألة يدور الحديث حول تعد

، أما ِإن تَعددتْ    ) ضاحكًا اجاء محمد ماشي  : (الحال وصاحبها واحد، فمثال تَعددها وصاحبها واحد      

                                                 
  :ى المعلقات التي أولهالعمرو بن كلثوم بن مالك التغلبي، من إحد: البيتينسب ومقَدرِين لها، و:  تقديره(1)

ــبِحينَا ــصحنك فَاصــ ــي بِــ  وال تُبقــــي خُمــــور اَألنْــــدرِينَا    َأال هبــ

" تغلب"اك الشجعان، ساد قومه     تَّ، وهو من الفُ   اسفْ الناس نَ   أعز نكان م ،  شاعر جاهلي، من الطبقة األولى    : وعمرو

: ، والكامـل  1/20 :طبقات فحـول الـشعراء     :نُسب البيت له في   و.). هـ. ق 39ت  (،  ار طويلً  وعم ،ىوهو فتً 

  .، ولم أقفْ عليه في ديوانه3/169: ، وخزانة األدب5/327: ، ومقاييس اللغة3/195: األغانيو ،1/174
 7/18: سورة األعرف (2)
  .الصورتان المذكورتان في الحال المتضادة وغير المتضادة: أي )(3
  7/18:  سورة األعرف)(4
  12-2/11: شرح الرضي على الكافية )(5

: ، وهمع الهوامـع   2/203: ، وشرح ابن عقيل   1/214: بيب، ومغني الل  286-2/280: أوضح المسالك  :انظر (6)

  26-1/25: حاشية الصبان، و2/315
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 وسـخَّر {: عنى واحد تُثنَّى أو تُجمع، مثل قوله تعالى       وتَعدد صاحبها، فإن كانت من لفظ واحد وم       
لَكُم سمالش رالْقَمنِ ويبائد{)ا   :  أي ،)1دائب وكقوله تعالى  الشمس دائبةً والقمر ، :}خَّرسو لَ لَكُماللَّي  ـارهالنو 

سمالشو رالْقَمو ومجالنو اتخَّرسم رِه2(}بِأَم(.  

  

قَ بين    نِِإوا نازلًـا       : (هما بغير عطف، نحـو     اختلف لفظهما فُرا صـاعدرأيـتُ زيـد (

 ُأعطي الحـال    ، فقد  لم يؤمنِ اللبس   ؛ ألنّه "التاء"حال من   ): نازلًا(، و "زيد"حال من   ): صاعدا(فَـ

، فيكون  )اصاعد لقيتُ زيدا نازلًا  : ( العكس وجب أن نقول    ل للثاني واآلخر لألول، فإن أردنا     واَأل

 )رأيتُ هندا راكبةً ماشيا   : (كما في -هور المعنى،   هو النازل، وأنتَ الصاعد، وإن ُأمن اللبس؛ لظ       

 جاز التقديم والتأخير؛ ألنه يمكنك أن تَرد كّل حـال إلـى             -)تُ محمدا وأحمد واقفَين قاعدا    لقي(و

جاز ذلـك   )  راكبين مدا وزيدا قاعدا  نظرتُ مح (، و )لقيتُ زينب ماشيا راكبةً   : ( قلت ها، فإن صاحب

  .لوضوح المعنى المقصود

  

ويجوز الرضي ما ذهب الجمهور إليه من مجيء أحوال مختلفة لشيء واحد، وذلك على              

، أو غير متضادة، ومثََّل بقوله      )حامضا حلْوااشتريتُ الرمان   (: نوعين، إما متضادة، ومثََّل لذلك    

 وابن ، على رأسهم الفارسي   )4(، ومنَع بعض النحاة ذلك    )3(}مـدحورا  مـذْءوما  منهـا  رجاخ قَالَ{: تعالى

 منهم على الظرف الزماني أو المكاني، فاعترض عليهم الرضي، بأن قياسـهم             ، قياسا )5(عصفور

 وضـرب   متَّحـدين؟ بال وجه سليم، أو دليل صحيح، إذ كيف يقع الفعل في زمانين أو مكـانين                

، فكيف يكون الجلوس فـي الخلـف   ) أمسِ اليومضربتُ(، و)ك أمامك خلفَجلستُ: (الرضي مثالًا 

وفي األمام في آنٍ واحد؟ وكيف يكون الضرب اليوم وكذلك أمس؟ هذا مستحيل التحقق، فال وجه               

  .لقياسهما إذن

                                                 
 14/32: سورة إبراهيم (1)
  16/12: سورة النَّحل (2)
  7/18:  سورة األعرف)(3

 ،1/214: ومغنـي اللبيـب    ،286-2/280: أوضح المـسالك  ، و 2/714: توضيح المقاصد والمسالك   :انظر (4)

  26-1/25: ، وحاشية الصبان2/315: وهمع الهوامع ،2/203: وشرح ابن عقيل
 العربيـة  لواء حامل: ورفُصع بابن المعروف الحسن أبو شبيلي،اإل الحضرمي محمد، بن مؤمن بن علي: هو )(5

ت (، تُـوفِّي بتـونس      )الممتع الكبير في التـصريف    (و) برقَالم: (كتبه نم، وِلد بإشبيلية،    عصره في ندلسباأل

  5/27: ، واألعالم5/330:  وشذرات الذهب،7/84: ، والوافي بالوفيات2/93: فَوات الوفيات: انظر. )هـ669
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  : هما-بالنسبة للظرف–لقد أجاز الرضي ذلك في حالتين 

جلستُ خلفَك اليـوم، وأمامـك   : (ن العطف يدل على تكرار الفعل، مثل  حالة العطف؛ أل   -1

  اليـوم  يدل على الجلوس في الخلف في زمـان       ) جلس(، فهذا واضح؛ ألن الفعل      )أمسِ

وكذلك يدل على الجلوس في األمام في زمان األمس؛ ألن العطف يـدل علـى تكـرار       

ل فُرقَ بينهما بغير عطف، فكيـف       ا صاحب الحا  ظَفْإن اختلف لَ  : الفعل، وقد يسأل سائل   

إن هذا بالنسبة لصاحب الحال، وليس بالنسبة للحـال         : يقول الرضي بالعطف؟ والجواب   

ا في حالة الظرف               نفسخاص  العطف الذي يقصده الرضي ه كما في االعتراض، كما إن

  .أي في الزمان أو المكان، فلكلِّ فعٍل في سياقه زمان أو مكان بعينه

  الظهـرِ   وقتَ  أمسِ ك خلفَ جلستُ: (لة عدم اختالف الزمانين أو المكانين، ومثَّل لذلك       حا -2

وأمامكو ا: (ل ومثْ،) الدارِطَسرصع جلستُ فوقَ الكرسيمساء هبوجان ،.( 
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  المبحث الرابع

  الشاهد النَّحوِياعتراضات الرضي في 
  

  :ويتضمن
  

 لشاهد النحويفيها الرضي في االمسائل التي اعترض 

  :وهي ثالث مسائل

  .الحال من النكرة:  المسألة اُألولَى-1

  ".العاملة عمل ليس" ِإن: " المسألة الثانية-2

 ".حين"بِـ" التَ"اتصال تاء :  المسألة الثالثة-3
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  المبحث الرابع

د النَّاعتراضات الرضيفي الشّاه وِحي  

  

القرآن الكريم وقراءاتـه، والحـديث النبـوي        :  هو -)1(كما ذُكر سابقًا  –الشاهد النحوي   

  .ونَثْرٍ  وكالم العرب من شعرٍ،الشريف

  

  المسألة اُألولى

  الحال من النكرة
  

  .)2("ها تقديمبجو  كان صاحبها نكرةفإن ":قال ابن الحاجب

  

 قال الرضي:" اجاء في الحديث  ا   الحال، إذا اختص بوصف، كم      أنه يجوز تنكير ذي    علم 

جـٍل ظريـف     بر مررتُ(: ، وكذا تقول  )3(ا له سابقً   فرس ، بين الخيل، فأتى   سابقَ رسول اهللا    

  : سبقه نفي أو شبهه نحو قولهأو، )نظرتُ إلى جارية رجٍل مختالةً: (نحوأو باإلضافة، ، )قائما

ــفَ ــم ــلَّا ح س عدــرِ غَي ــبا بِيًب  )4(ب َأه لَـــانقَـــرب الز إالَّسبينْـــفَ  ةدلْ

  

لَّقَوجاءني رجلٌ ( :ام ا راكب(        ر مع سبق هـذه     كَّنَ، أو نهي أو استفهام، وذلك ألنه يصير الم

ا فال يبقى فيه إبهام، كما ذكرنا في باب المبتدأ، أو كان الوصف به على خـالف                 األشياء مستغرقً 

 ألن المقصود تقسيمهم على هذين العددين فـي       ؛)الثَى وثُ نَثْ م جاءني رجالٌ (: األصل نحو قولهم  

  لتلك النكرة في الحال، نحو      مشاركةٌ حال المجيء، والوصف ال يفيد هذه الفائدة، أو كانت معرفةٌ         

 -إذن-؛ ألنـه يـْؤمن      ) رجلٌ جاءني راكبا : (و الحال، نح  همدقَ، أو تَ  )نيب راك  وزيد جاءني رجلٌ (

         جاءني رجلٌ (: ا إذا تأخر، نحو   التباس الحال بالوصف، إذ الوصف ال يتقدم على الموصوف، وأم 

                                                 
  . من هذا البحث36: انظر ص )(1
  2/22: لى الكافيةشرح الرضي ع: ، وانظر1/204:  الكافية في النحو، البن الحاجب)(2

  1/45:  سريح التونسيوطه ب: أ مالك بن أنس، لعبد اهللا البطليوسي، تحقيقطَّومشكالت م: انظر (3)
  .لم أقف عليه )(4
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رأيتُ(: ، فقد يشتبه في حال انتصاب ذي الحال، بالوصف، نحو         )اراكب ر لًج رِطُ فَ )اا راكبد  نْعالم

اارفعا استشهادهم لتقديم الحال على صاحبها المنكر ،  وجربقولهوأم:  

ــع  مــــيد قٌَللَــ طَاشًوحــ مةَيــمِل ــاهـفَ ــ َألُّ كُ سحــم م تَسـيد1(م( 

  

ـ   إالَّ على مذهب األخفش    فال يستقيم، عند من شَرطَ اتحاد عامل الحال وصاحبها،         م ،تجـويز   ن 

ـ       على أنه فاعل، وأم    ) زيد في الدارِ (:  في نحو  ،)زيد(ارتفاع   ضمير ا عند سيبويه، فيلزم كون ال

ـ              .ذا الحال ) ةيمِل: (في  انعومن جوز اختالف العامل في الحال وصاحبها، وهو الحـق، إذ ال م

  .ذا الحال، مع ارتفاعه باالبتداء" طلل" في الحال، وكون عاملًا" ِلمية"جوز كون 

  

مرتفـع  " طلـل "هالَّ أن يكون معنى االبتداء، على مـذهب سـيبويه، أي أن             : فإن قيل 

ليس المعنى علـى أن     : قلتُ .، فيتحد عامل الحال وصاحبها    تداء، هو العامل في الحال أيضا     بباال

  .)2(" بهيف يعمل في الحال ما ليس مقيدا، فكلإلسناد إليه، مقيد بكونه موحشًا" طلل"االبتداء بلفظ 

  

  :المناقشة والتحليل
  

ب اتحاد العامـل فـي       من كالم الرضي أنه يعترض على سيبويه في القول بوجو          يتبين

 أن  صاحب الحال، زاعما  ) ِلميةَ (الحال وصاحبها المؤدي إلى جعل الضمير في الجار والمجرور        

صاحب الحال والعامل   ) طلل(الحق هو جواز اختالف العامل فيهما؛ لعدم المانع من ذلك، فيكون            

  .في الحال الجار والمجرور

  

  

  

                                                 
: ، ثم قال  "...)ِلعزةَ موحشًا : (ير، برواية إن بعضهم نسب البيت لذي الرمة، ونسبه بعضهم ِلكُثَ        ":  قال البغدادي  )(1

  :]ولم ينسبه[هور في هذا الموطن االستشهاد بقول الشاعر إن المش"

ــلُ    طَلَــــــٌلِلميــــــةَ موحــــــشًا ــه خلَــــ ــوح كأنَّــــ  "يلُــــ

، وأوضـح   48: شرح شـذور الـذهب    : ه في انظرو. كثير: ذي الرمة، وال في ديوان    : ولم أقف عليه في ديوان    

  3/198: ، وخزانة األدب2/260: المسالك
  24-2/22:  على الكافيةشرح الرضي (2) 
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أشرقت الشمس  : (ما تقدم عليها من فعل، مثل     : ملهاتحتاج الحال إلى عامٍل وصاحبٍ، فعا     

 له في المعنـى، كقولنـا       ما كانت الحال وصفًا   : وصاحب الحال ،  )1(، أو شبهه، أو معناه    )ساطعةً

  ).رجع: (، وعاملها)الجند: (، وصاحب الحال هو)منتصرين: (، فالحال)رجع الجند منتصرين(

 ولكنه قد يكـون نكـرة       -كما في المثالين السابقين   – واألصل في صاحب الحال أن يكون معرفةً      

  :)2(وذلك بأحد ثالثة شروط، هي

 قراءة بعضهم : ، مثال المخصص بوصف   أن يخصص صاحب الحال بوصف أو إضافة       -1

 جـاءني صـديقٌ حمـيم طالبـا       : (قولنـا وك. )3(}امـصدقً  اللَّـه  عنـد  من كتَاب جاءهم ولَما{

 .)4(}للسائلني سواء أَيامٍ أَربعة في{: ل المخصص باإلضافة قوله تعالى، ومثا)مساعدتي

 
 إِالَّ قَريـة  من أَهلَكْنا وما{: أن يسبقه نفي أو نهي أو استفهام، مثال المسبوق بنفي قوله تعالى            -2

 : والثاني كقول الشاعر،)5(}معلُوم كتَاب ولَها

ــرال يَأكَنَن ــٌد ِإلــى اِإلحجــامِح  ــو غَيــو ــىم ال ــ ِلحامتَخَوفً 6(امِم( 

   

      

                                                 
 الفعـل تـسعة     ، والمراد بمعنى  )افر محمد ماشيا  ما مس : (الصفات المشتقة من الفعل، مثل    : المراد بشبه الفعل   )(1

اسم الفعل، واسم اإلشارة، وحروف التشبيه، وحروف التمني والرجاء، وحـروف االسـتفهام، وحـرف               : أشياء

  1/65: ، وهمع الهوامع2/150: شرح ابن عقيل: انظر. النداءالتنبيه، والجار والمجرور، والظرف، وحرف 
: ، وشرح شـذور الـذهب    1/12: قطر الندى وبل الصدى   شرح   و ،1/20:  في النحو، للزجاجي   لمالج: انظر (2)

: وشرح األشـموني علـى األلفيـة       ،193-2/189: وشرح ابن عقيل   ،265-2/259: ، وأوضح المسالك  277

 12-1/11: ، وحاشية الصبان1/484 :ن عقيل وحاشية الخضري على اب،1/10
مع أنه نكرة، وصاحب الحال ال يكون إال معرفـة،          ) كتاب( من   ا وقعت حالً  :)امصدقً(، و 2/89: سورة البقرة  )(3

هـو  : التخـصيص  و ).من عنـد اهللا    (: وهو تخصيص صاحب الحال بالوصف     ، لوجود مسوغ  ؛ولكن جاز ذلك  

 .التقريب من المعرفة
، وقد جاء صاحب الحـال نكـرة؛ ألنـه          )أربعة (:، وصاحب الحال  )سواء (:الحال، و 41/10: تْسورة فُصلَ  (4)

 .)أيام (:خصص بإضافة وهي
حيـث جـاء   ، )لها كتـاب معلـوم   (:والحال الجملة االسمية  ،)قرية( :صاحب الحال و،  15/4: سورة الحجر  )(5

  .؛ ألنه وقع في سياق النفي)قرية(: صاحب الحال نكرة
:  في علوم البالغة   واإليضاح،  1/312: ، والمثل السائر  2/190: ، للقالي األمالي:  في  لقطري بن الفجاءة   البيت )(6

وخزانـة  ،  2/366: ، والمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية، للعينـي         2/264: ، وأوضح المسالك  93

  10/174: األدب
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  :والثالث كقول الشاعر

ـ  كسفْنَِل   ىرتَـفَاًيـباقشٌيعـحم ْله احِص يا ذْالعِإ فـي  ربـ اَأل هـا عاد 1(الم( 

في الدارِ   (:عن الحال، مثل  أن يتأخر صاحب الحال     : ، أي هاتقدم الحال على صاحب   أن ت  -3

 :، ومنه قول الشاعر) مستنجِد فأنجدتُهجاءني منطلقًا(، و)جالسا رجٌل

 )2(وح كأنَّـــــه خلَـــــُليلُـــــ   طَلَـــــٌلاِلميـــــةَ موحـــــشً

  : في هذه المسألةومنه الشاهد الذي عليه االعتراض

ــمِل ــ مةَيـ ــا طَشًوحـ ــٌللَـ ــع  يمد قَـ ــاهفَـ ــ َألُّ كُـ ــمحسـ  يمدتَس مـ

 من طلـل    حال): موحشًا(و  جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ مقدم،       ):ِلميةَ(فَـ

 )طلـل ( من احالً )اموحشً( د وقعت قف ،)ِلميةَطلٌل موحشٌ   : (مبتدأ مؤخر، فأصل الكالم   ): طلل(و

، الذي يجيز مجيء الحال مـن       ويهسيب رأي على وهذا ؛عليها الحال تقدم ذلك غوسو نكرة، وهو

 مل في الحال هو العامل في صـاحبها       ويعللِّون ذلك بأن العا   -المبتدأ، أما الجمهور الذين يمنعونه      

فإذا كان صاحبها مبتدأ كان العامل فيه عندهم االبتداء، واالبتداء عامل ضعيف والعامل الضعيف              

هم يجعلون صاحب هذا الحال هـو الـضمير    فإن -المبتدأ والحال : ال يقوى على العمل في شيئين     

     المستتر في الجار والمجرور الواقع خبر           ا، وهذا الضمير عائد على الطلل والجمهـور علـى أن

الضمير معرفةٌ، سواء أكان ضمير غائب أم كان ضمير حاضر، وسواء في ضمير الغيبة أكـان                

تتر في الخبر كـان صـاحب       مرجعه معرفة أم نكرة، فإذا جعلنا صاحب الحال هو الضمير المس          

 على مجيء الحال من النكرة بمسوغ كما        هور النحاة، فلم يكن البيت شاهدا     الحال معرفة عند جم   

  .)3(يذكره النحاة

  

                                                 
 والمقاصد النحوية في    ،2/193: ، وشرح ابن عقيل   2/265: أوضح المسالك :  في نُسب البيت لرجل من طَيئ     )(1

، وحاشـية   2/304: ، وهمـع الهوامـع    1/12:  وشرح األشموني  ،2/369: شرح شواهد شروح األلفية، للعيني    

  1/13: الصبان
  والمقاصد النحويـة   ،)شَحو( 6/368 العرب ولسان ،2/123: الكتابو ،506:  ديوانه :في ةزع ريثَكُِل البيت )(2

 ،الحماسـة  ديوان  وشرح ،2/492 :الخصائص: في نسبة وبال ،2/375: شرح شواهد شروح األلفية، للعيني    في  

 :النـدى  قطـر   وشـرح  ،)َللَخَ( 11/220 :العرب  ولسان ،1/69: العربية أسرار، و 1825 و 1664 :للمرزوقي

  6/43 األدب وخزانة، 659و 2/436 و1/85 :اللبيب ومغني ،2/310 :المسالك وأوضح ،1/236
: ، وشرح شـذور الـذهب    1/12: قطر الندى وبل الصدى   شرح  ، و 1/20: ل في النحو، للزجاجي   مالج: انظر (3)

 ،1/10: وشرح األشـموني علـى األلفيـة       ،2/190: وشرح ابن عقيل   ،261-2/260: ، وأوضح المسالك  277

 12-1/11: ، وحاشية الصبان1/484 :وحاشية الخضري على ابن عقيل
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بعد الرجوع إلى كتاب سيبويه تبين أنّه ال يشترط اتحاد العامل في الحال وصاحبها، كما               

 ألنه قبيح أن يوصف بعده، ويبنى على مـا          ما ينتصب (هذا باب   : "نسبه إليه الرضي، حيث قال    

 باالسـم  الصفة وصفَتُ أن يجز لم الم ،)رجٌل اقائم فيها(و ،)رجٌل اقائم هذا( :قولك وذلك): قبله

 )قـائم  أتاني(و )بقائمٍ مررتُ( :حبقَ كما االسم، موضع الصفة فتضع ،)قائم فيها(: تقول أن حبوقَ

 فيها( جواز على النصب هذا َلحمو. ..بعده ما األول الكالم على بنيالم وكان احالً القائم جعلتَ

  :ريكُثَ وقال.. .القبح من افرار الكالم، وجه رخُِّأ حين وصار ،)اائمق رجٌل

ــشً ــةَ موحــ ــٌلاِلميــ  )1( طَلَــ

  

ـ ( بمنزلة هأجعلَ: قائل قال فإن ،)رجٌل فيها اقائم( :قالي ال أنه واعلم اراكب  مـر  زيـد( 

 ذلـك  كرهوا ولكنهم ،)رم( بمنزلة )فيها( ألن القياس، في مثله فإنه: له قيل ؟)الرجُل مر اراكب(و

 ثـم  ومن... بفعل وليس الفعل، تصرف يتصرفن ال وأخواتها "فيها" ألن ؛الفعل من يكن لم فيما

 والعامـل  بفعل، وليس م،االس في العامل قبل صار ألنه ؛يجوز ال )برجٍل اقائم مررتُ (ارـص

  .)2("الباء

  

يعني أن قائما ال يجوز أن      : ")3( قول سيبويه في نصه    قال ابن السيرافي شارحا وموضحا    

مبتدأ وهذا خبـره؛ ألنـه ال       ) قائم( لالسم المتأخر، وهو رجل، وال يجوز أن يكون          يكون وصفًا 

    ـ نعتًا) رجل(يكون  ال، وال يجوز أن     قام الموصوف في كل ح    يحسن أن يقوم الصفة م  )قـائم ( ِل

 فيهـا فـي     ائم الذي هو وصف النكرة حالًـا      فلما قبحت هذه الوجوه، وقد جاز عندهم أن يكون ق         

 بعد تقدمـه، ألزمـوه      ا تقدم الوصف وبطل أن يكون نعتًا      الموضع الذي يحسن فيه الوصف، فإذ     

  ".المعنىالحالة التي كانت يجوز فيه وهو متأخر، ثم ساق سيبويه كالمه في هذا 

  

ـ  ولـيس  ،باالبتداء مرفوع عنده وهو ،النكرة هو  سيبويه، عند الحال صاحب نإذ  افاعلً

  .الظرف به تعلق الذي االستقرار للحال والناصب ،والكوفيون األخفش يقول كما للظرف

  

                                                 
  :عزة المذكور آنفًا، وعجزهصدر بيت كثير  )(1

                ....   ....    ....    ....ــلَُليلــوحكـأنـــه خ   
  124-2/122: الكتاب )(2
  420-1/419: شرح أبيات سيبويه، البن السيرافي )(3
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لنكرة، وهـو عنـده مرفـوع       إن صاحب الحال عند سيبويه ا     : ")1(يقول صاحب المغني  

 كما يقول األخفش والكوفيون، والناصب للحال االستقرار الذي تعلـق بـه             ا وليس فاعلً  باالبتداء

 )طلـل (حـال مـن     ) موحشًا(شاهد الذي ذكره الرضي أن      مذهب سيبويه إذن في ال    ف ."الظرف

  .، وهو المذهب الذي اختاره الرضي)ِلمية(والعامل فيه الجار والمجرور 

  

احد في المسألة، وهو جواز اختالف      مما سبق، يتضح أن سيبويه والرضي على مذهب و        

      ة(العامل في الحال وصاحبها، وأنيصـاحبه  ) طلـل ( عامُل الحال، و   -في الشاهد المذكور  - )ِلم

  .ففي ظنّي أنّهما يتفقان في هذه المسألة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 1/250: مغني اللبيب (1)
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  المسألة الثانية

"ليس"العاملة عمل " ِإن"  
  

 هو المسند بعـد دخولهمـا، وهـي         ،"لَيس"ـهتَان بِ المشَبوال  خبر ما    ":قال ابن الحاجب  

ـ  الخبر، ب  م، أو تقد  "الَِّإ"ـبِ النفي   ، أو انتقض  "ما" مع   "نِإ"حجازية، وإذا زيدت     ـ  الع َلطَ وإذا  ُلم ،

  .)1("عطف عليه بموجب فالرفع

  

  : بقولهمستشهدا) ليس(النافية عمَل ) ِإن(أجاز المبرد إعمال  ":قال الرضي

ــإالَّ ع  ى َأحـــدلَـــ عًيان هـــو مـــستَوِلِإ ــانينِلَـ ــعف المجـ  )2(ى َأضـ

  .)3("وليس بمشهورٍ

  

  :المناقشة والتحليل
في النفي وفي العمل، فترفع االسم ويـسمى        ) ما، ال، التَ، ِإن   : (المشَبهة بليس الحروف  

  .ويسمى خبرها اسمها، وتنصب الخبر

  

  :بشرطين) لَيس(عمل ) ِإن(، وتعمل )ِإن(المسألة عن وحديث 

  .أالَّ يتقدم خبرها على اسمها، فإن تقدم بطََل عملها -1

ـ    -2  )ِإن أنـتَ إالَّ رجـٌل كـريم       : (و، فإن انتقض بطل عملها، نح     )إالَّ(أالَّ ينتقض نفيها بِ

لخبر، وال يـضر انتقاضـه      وانتقاض النفي الموجب إبطاَل العمل، إنما هو بالنسبة إلى ا         

 :بالنسبة إلى معمول الخبر، نحو البيت

ــإالَّ ع  ى َأحـــدلَـــ عِإن هـــو مـــستَوِلًيا ــانينِ لَـ ــعف المجـ  ى َأضـ

  

                                                 
 2/184: يةشرح الرضي على الكاف: ، وانظر1/226: الكافية في النحو، البن الحاجب )1(

والمقاصـد   ،1/252:  وشرح ابن عقيل   ،1/291: وأوضح المسالك  ،1/35: الجنى الداني : البيت بال نسبة في    )(2

، 4/166:  األدب خزانـة ، و 1/125 : وهمع الهوامـع   ،1/460: النحوية في شرح شواهد شروح األلفية، للعيني      

  206: ، للهاشميجواهر األدب، و1/46: وحاشية الصبان
 196-2/195: رضي على الكافيةشرح ال (3)
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 والمعرفة، مثـل  وخبرها أن يكونا نكرتين، بل تعمل في النكرة         ) ِإن(وال يشترط في اسم     

  .)1()ِإن زيد القائم(، و)د قائماِإن زي(، و)ِإن رجٌل قائما(

عمل ليس، فجمهور البصريين والفَراء ينكـرون       ) ِإن(لقد اختلف النحاة في جواز إعمال       

، وابن هشام، اللذان اعتبرا أن إعمالها نادر، وهـو مـا أخـذَ بـه                )2(إعمالها، وتَبِعهم ابن مالك   

 والمبرد، وأبـو    -لفَراءعدا ا – مذهب الكوفيين    الرضي، حيث اعتبر أن البيت ليس بمشهور، أما       

  .)6( على أنها تعمل عمل ليس)5(، والفارسي، وابن جني)4(، والكسائي)3(السراجبكر بن 

  

  :النافية عمل ليس، واستشهد بالبيت) ِإن(فالمبرد أجاز إعمال 

ــإالَّ ع  ى َأحـــدلَـــ عِإن هـــو مـــستَوِلًيا ــعفلَـ ــانينِى َأضـ   المجـ

 والمبـرد  الكسائي زأجا: ")7(خبرها، يقول ابن هشام   ): مستوليا(اسمها، و ): هو(ر  فالضمي

 مخففة بنون )8(}كُمأَمثَـالَ  اعبـاد  اللَّه دونِ من تَدعون الَّذين إِنِ{ :ريجب بن سعيد وقرَأ ليس، عمَل إعمالها

                                                 
  253-1/252: ، وشرح ابن عقيل257-1/256: أوضح المسالك : انظر)(1

 إمام  ،العربية علوم في األئمة أحد: الدين جمال الجياني، الطائي مالك بن اهللا عبد بن محمد ،اهللا عبد أبو :هو (2)

 ،1/130:  بغية الوعـاة : ترجمته فيانظر). هـ672ت  (النحاة وحافظ اللغة، له األلفية المسماة بألفية ابن مالك،    

  6/233: األعالمو

 بـالراء  يلثغ كان،  بغداد أهل نم،  والعربية األدب أئمة أحد:  السراج سهل بن يرالس بن محمد  أبو بكر،  :هو(3) 

:  ترجمته فـي   انظر). ـه316ت  (،  "بأصوله السراج ابن هلَقَّع حتى امجنونً النحو زال ما": قالوي،  اغينً فيجعلها

: ، ووفيات األعيـان   3/145: ، وإنباه الرواة  250-249: ، ونزهة األلباء  114-112: طبقات النحويين واللغويين  

4/339  
 ،والقراءة والنحو اللغة في مامإ: الكسائي الكوفي بالوالء، سدياأل اهللا عبد بن حمزة بن لي ع  أبو الحسن،  : هو (4)

 والعقد  ،4/26: عيون األخبار :  ترجمته في  انظر). هـ189ت(ي؛ لكساء أحرم فيه،     ، لُقب بالكسائ  الكوفة أهل من

  2/256: ة وإنباه الروا،75 و67: ونزهة األلباء ،67 و59 و1/9: ، وأمالي القالي3/170: الفريد
، )سر الـصناعة  : (، من تصانيفه  شعر وله والنحو، األدب أئمة من: الموصلي جني بن عثمان  أبو الفتح،  : هو )(5

ومعجـم   ،246-244: نزهة األلباء : انظر ترجمته في  . )هـ392ت  (،  )الخصائص(، و )التصريف(، و )اللُّمع(و

  77: ، والعقد الثمين248-3/246: ، ووفيات األعيان2/335: وإنباه الرواة، 115-12/81: األدباء
 253-1/252: ، وشرح ابن عقيل257-1/256: ، وأوضح المسالك228: شرح شذور الذهب :انظر (6)
 4/154: خزانة األدب: ، وانظر1/7: مغني اللبيب )(7

  7/194: سورة األعراف (8)
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ـ اِلالع أهـل  نم عموس ،)كمأمثالَ(و) ابادع (ونصب ،الساكنين اللتقاء ؛مكسورة مخففة بنون 1(ةي( :

)إن أحد اخير من إالَّ أحد (و ،)بالعافيةِإن ذلك نافكع الو كضار"(.  

  

ـ عمل  ) ِإن(فقد أثبتت قراءة ابن جبير عمَل         خبرهـا ): عبادا(اسمها، و ): الذين(ليس، فَ

 )بالعافيـة  إالَّ أحـد  نم اخير أحد إن(: ية في قولهم  وكذلك ما جاء في لغة العرب من أهل العال        

  .خبرها، وكذا في المثال األخير): خيرا(اسمها، و): أحد(فَـ

  

ة مـن الثقيلـة     مخفف) ِإن( على أن    -البصريون والفراء، ومن تبعهم   –ويخَرج المانعون   

اب غير المشهور، فهو يقف في هذه المسألة         هذا اِإلعماَل من ب    يعد، فالرضي   ناصبة للكلمتين معا  

ـ  : مع جمهور البصريين، والرد يكون      في الشواهد السابقة قد وقع اسما مفـردا         )ِإن(بأن الخبر ِل

، وال يمكن ألحد أن يزعم أن النصب        )ِإن( بالفتحة الظاهرة، وال ناصب له في الكالم إالّ          منصوبا

 كما بينتُ، إما بالنثر أو الشعر، وكذلك قراءة سـعيد ابـن             فيها شاذ؛ لورود ذلك في لغة العرب      

  :، بل هناك شاهد آخر من الشعر يثبت عدم صحة رأي الرضي، يقول-رحمه اهللا-جبير 

ــ ِإنِ المــار ــض بِء ميتً انْقح اءيــه ــَأ  اتب ــنلَكوغَــى عبي ــلَنيخْــذَاله2( فُي( 

ـ مرفوع وع ) ليس(العاملة عمل   ) ِإن(اسم  ): المرء(فَـ  ة رفعـه الـضمة الظـاهرة      الم

  .منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة) ليس(العاملة عمل ) ِإن(خبر ): ميتًا(و

  

 هذه الـشواهد    ؟ وكيف للرضي أن يعد     إعمالُها نادرا  -ع كل هذه الشواهد   م-فكيف يكون   

  !!ليست مشهورة؟ وهل أشهر من لغة العرب في شواهدها؟

  

  

  

  

                                                 
 1/7: معجم البلدان : انظر.  إلى تهامة  - القرى والعمائر  نم– ما كان لجهة نجد، من المدينة        اسم لكلِّ : العالية (1)

 1/257: ، وأوضح المسالك253: ذهب وشرح شذور ال،1/35: والجنى الداني ،3/190و
والمقاصـد   ،1/253: ، وشرح ابن عقيل   1/257: وأوضح المسالك  ،1/35: الجنى الداني : البيت بال نسبة في    (2)

، 1/454: وهمـع الهوامـع   ،1/16:  وشرح األشموني،1/479: النحوية في شرح شواهد شروح األلفية، للعيني    

 1/47: وحاشية الصبان
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  المسألة الثالثة

  "حين"بِـ" التَ" اتصال تاء 
  

  :، كما جاء"حين"من تمام " التاء"أن : )1(نُقَل عن أبي عبيد": قال الرضي

ــ العفُاطــ تَون حــين ــ م ا مــن ع اطف  وطْالمعمون ز مـمِ      انطْعم ـنـا م2(م( 

التَ : ( فإنهم يقولـون   ، وأيضا "التَ حين : "ري اللغات، واشتها  ف" تَحين" لعدم شهرة    وفيه ضعف؛ 

  .)4()"تَهنَّا(، وال )تََأوان: (، وال يقال))3(التَ هنَّا(، و)َأوان

  

  :المناقشة والتحليل
، فترفع االسم، وتنصب الخبـر، لكنهـا        )ليس(تعمل عمل   ) التَ( أن   )5(مذهب الجمهور 

، بل يذكر معها أحدهما، والكثير في لسان العرب         ر معا م والخب اختصت بأنها ال يذكر معها االس     

حذْفُ اسمها، وبقاء خبرها، ويشترط أن يكون اسمها وخبرها مـن أسـماء الزمـان، كـالحينِ                 

 تقـدير ، فحذفَ االسم وبقـي الخبـر، وال       )6(}منـاصٍ  حـني  والت{: والساعة واَألوانِ، كقوله تعالى   

) حين (، فَـ)مناصٍوالتَ الحين(اسمها، و): الحينمضاف إليه): مناص(خبرها، و): حين.  

  

                                                 
 العلمـاء  كبـار  من: البغدادي الخراساني بالوالء، الخزاعي، زدياأل الهروي مسالَّ بن القاسمأبو عبيد،   : هو (1)

ـ 224ت  (،  "غريب القرآن ": ، له كتاب  امؤدب وكان،  بها وتعلم ولد،  هراة أهل من،  والفقه واألدب بالحديث ). هـ

: ، وبغيـة الوعـاة    7/200: والوافي بالوفيات ،  1/418: نوفيات األعيا ،  1/64: نزهة األلباء  : ترجمته في  انظر

2/253 
ـ 130ت  ( ،التابعين من مقرئ محدث شاعر ،السعدي السلمي عبيد بن زيد،  السعدي ةَزجو ألبي لبيتا )(2 ، )هـ

: ولـسان العـرب    ،)عطَفَ (478و،  )حين( 1/159: ، والصحاح 1/180 : اإلعراب صناعة سر: فيوالبيت له   

13/40) نطَفَ( 24/166: وتاج العروس، 150-2/147 : األدبخزانةو ،)َأيع( 
 ،"هنَّا ومن هنَّا نم تَجمعوا" :قولهمومنه   بفتح الهاء وتشديد النون، في األصل اسم إشارة للمكان البعيد،         : هنَّا )(3

 256-1/255:  وأوضح المسالك،15/364: لسان العرب: انظر. ههنا نمو ههنا نم :َأي
 198-2/197: شرح الرضي على الكافية (4) 
  1/254: وشرح ابن عقيل ،255-1/253: ، وأوضح المسالك229-228: شرح شذور الذهب :انظر (5)
  38/3: سورة ص (6)



 82

زائـدة لتوكيـد النفـي      ): التاء(النافية بمعنى ليس، و   ): ال: (مكونة من حرفين  ) التَ( و

  :، ومنه كذلك قول الشاعر)مةعلَّا(والمبالغة فيه، كالتاء في 

ــدمِ ــاعةَ منْ ــاةُ والتَ س ــدم البغ ــيم  وال  نَ خو ــه ــع مبتَغي ــي مرتَ  )1(بغْ

 )سـاعةَ : (، وهو "لحينا"، وقد عملت في مرادف الزمان       )ليس(عمل  ) التَ(حيث عملت   

التَ : (، وعليه يكون التقـدير )ساعةَ: ( وهو، ونصبت خبرا  )ساعةُ: ( تقديره فرفعت اسما محذوفًا  

  ).الساعةُ ساعةَ منْدمٍ

  

متصلة بالحين الذي بعدها، فهي من تمام الحين وليست زائـدة           ويرى أبو عبيد أن التاء      

وقد ذهب ابـن     ." مناصٍ ينحوال تَ  ":تبت كُ  فقد  بحين،  متصلةٌ )2( في اإلمام  ذكر أن التاء  ف للتأنيث،

  :، والشاهد الذي ارتكزا عليه قوُل الشاعر)4( مذهبه، على أن التاء أصٌل في حين)3(الطّراوة

ــ العفُاطــ تَون حــين ــ م ا مــن ع اطف  وطْالمعمون ـ زمـمِ      انطْعم ـنـا مم 

  

ا غير هذا الشاهد؛ كي يقويا رأيهما، وذلك غير مشهور في لغـة             درووالعجيب أنهما ما أَ   

 )5(الزمخشري على أبي عبيد، فقـال      ، ورد )التَ حين : (العرب، على ما قاله الرضي، فاألصل     

"أبي عبيد  ا قول وأم : التاء داخلة على حين فال وجه له        إن ،  واستشهاده بأن  التاء  حين(ـ بِ ةٌقَزِتَلْ م( 

  ". فكم وقعت في المصحف أشياء خارجة عن قياس الخط،في اإلمام ال متشبث به

  

ةُ من نادى باالتصال الالزم بين التاء والحين ضعيفةٌ، فهي ليس مـن   هذا تكون حج  على

  . لسان العرب، ولم يرد عليها غير الشاهد السابقباب المشهور في
                                                 

 المقاصد النحويـة  :  اختلف في نسبة البيت، فقيل لمحمد بن عيسى بن طلحة، أو للمهلهل بن مالك الكناني، في                (1)

، وبال  4/175: خزانة األدب : من طَيٍئ في  ، وألحدهما أو لرجل     1/479: ، للعيني في شرح شواهد شروح األلفية    

: ، وخزانـة األدب   1/126: وهمـع الهوامـع    ،1/254: وشرح ابن عقيل   ،229 :شرح شذور الذهب  : نسبة في 

 250: ، وجواهر األدب1/47: وحاشية الصبان ،4/187
 .القرآن الكريم، يوضح ذلك قول الزمخشري فيما بعد:  المقصود باإلمام هنالعلَّ )(2

 األنـدلس  عـالم  كَان  األندلسي، الطراوة بنا المالقي السبائي اهللا عبد بن محمد بن  سليمان أبو الحسين، : هو (3)

، 4/160: وفيـات األعيـان    : ترجمته في  انظر). هـ528ت  (،  بها دتفر النحو في آراء وله ،هزمان في بالنحو

  3/132 :واألعالم، 1/602: ، وبغية الوعاة5/138: الوافي بالوفيات
  1/458: ، وهمع الهوامع1/82: الجنى الداني: انظر (4)
 1/82: الجنى الداني )(5
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 على التاء فيه    مكَ يح ،جميع هذا : ")1(، فقال ا ردا مفْحم  -على ذلك -ولقد رد ابن عصفور     

ـ    ،   لوضوح كونها زائدةً فيه    ؛بالزيادة، وال يحتاج في ذلك إلى دليل       م عليـه   وأما القسم الذي يحك

   وإنما قضينا على التاء باألصالة، فيمـا عـدا          ، بدليل، فما عدا ذلك     ِإالّ اباألصالة، وال يكون زائد 

  ".فإن تاءه أصلية )ءمتَو(:  أصالة التاء فيما يعرف له اشتقاق أو تصريف، نحوينِ لكثرة تَب؛ذلك

  

ـ ) ال تحين : (، فال يقال  )حين(مما سبق، يتضح أن التاء ليست من تمام           )حـين (متصلة بِ

  :ك، والعكس أشهر بالشواهد السابقة التي ذُكرتْ، وكذلك بقول الشاعرلعدم شهرة ذل

ــ ــيلَ تُركَّذَتَ ــالتَىلَ حيناــارِكَد اه  قَود  حنـاَأل يضـ  الع ـ بِ لٌّض  )2(الِلضتَ

  ).دكارِهاين اين حالتَ الح: (والتقدير

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 103-1/102: المنصف، البن جني: ، وانظر1/45: الممتع الكبير في التصريف (1)
 ،وأسلم اإلسالم أدرك ،مخضرم جاهلي شاعر ،سدياأل ثعلبة بن عبيد بنعمرو بن شأس    ألبي عرار،   البيت   (2)

ـلَلَ  (1/413:  الـصحاح  : في  له والبيت). هـ20ت  (،  الجاهلية فحول من العاشرة الطبقة في محيالج هعدض(، 

 )ضلََل (29/351:  وتاج العروس،)ضلََل (11/390: ولسان العرب ،1/187: وسر الفصاحة، للخفاجي الحلبي
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  المبحث الخامس

  قاعدة النَّحوِيةالاعتراضات الرضي في 
  

  : مطلبانويتضمن
  

  .تعريف القاعدة لغةً واصطالًحا -1

  .الحال المشتقةحكْم اعتراض الرضي في مسألة  -2
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  المبحث الخامس

ة في اعتراضات الرضيوِيالقاعدة النَّح  

  

  :تعريف القاعدة لغةً واصطالًحا -1
 وقواعـد البيـت     ،اس والقَواعد اِإلس  ،ُل اُألس  َأص  قَواعد، والقاعدة  جمعها): لغةً(القاعدة  

  .)1(}وإِسماعيلُ الْبيت من الْقَواعد إِبراهيم يرفَع وإِذْ{ : وفي التنزيل،ِإساسه

  القضايا الكلية التي يتَعـرفُ منهـا أحكـام جزئيـات           :هيف أما القاعدة في االصطالح،   

  .)2(موضوعها

  

والقواعد النحوية هي تلك القضايا التي تتفرع منها مسائل النحو، ولكل مبحث من هـذه               

المباحث قواعد تضبطه، وأصول تحكمه، وينشأ من هذه القواعد مسائل وفروع، غير أن قواعـد              

بذات اتفـاق  ست النحو كغيرها من العلوم النظرية التي تعتمد في كثير منها على اللغة المنقولة لي        

 صل القاعدة نفسها، فيتـسع الخـالف  ، إذ تنشأ اعتراضات واختالفات إما في أ   بين العلماء جميعا  

كالخالف بين البصرة والكوفة، وإما في أحد شروطها وأحوالها، فتكثر اآلراء، وكـلٌّ يتعـصب               

  .لرأيه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

والكُلِّيـات،   ،)قَعد (2/525: احلصحا: ، وانظر2/127: ، واآلية من سورة البقرة  )قَعد (3/357: لسان العرب  )(1

 )قَعد(5/201: وتاج العروس، 728: يللكَفَوِ
 1/2: تعليق محقِّقي شرح الشافية للرضي: انظر (2)
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  : اعتراض الرضي في مسألة حكْم الحال المشتقة-2

  )*(لة اُألولَىالمسأ

  حكْم الحال المشتقة
  

ـ  م بيطْا أَ رسهذا ب : ا، نحو  أن يقع حالً   كل ما دل على هيئة، صح     و ":قال ابن الحاجب    هنْ

طَر1("اب(.  

  

قاق الحـال، وإن كـان       جمهورهم اشترطوا اشـت    نهذا رد على النحاة، فإ     ":قال الرضي 

ألنها في المعنى صفة، والصفة مشتقة أو في معنى         : شتق، قالوا ه بالتأويل إلى الم   در تكلَّفوا   جامدا

ـ    هذا مبسر : (، أي )ا َأطْيب منْه رطَب   راهذا بس : (المشتق، فقالوا في نحو    بطرمنه م بأي )اا َأطْي ، 

قال المصنِّف، وهو الحـق، ال      ،  ةًالَّ د :أي،  )2(}آيـةً  لَكُم اللَّه �َاقَةُ هذه{، و )ابطَا ر  وكائنً ،ارسا ب كائنً(

إلى هذا التكلّف؛   ةَحاج  ألن    ن للهيئة، كما ذُ    الحال هو المبيكر  في ح دما قام بهذه الفائـدة      ، وكلّ ه 

  .)3("لحال، فال يتَكَلَّف تأويله بالمشتقفقد حصل فيه المطلوب من ا

  

  :المناقشة والتحليل
  :)4(عةُ شروط، هييشترط في الحال عند جمهور النحاة أرب

، وقد تكون ثابتة، نحو قولـه       )طلعت الشمس صافيةً  : ( أن تكون صفة متنقلة ال ثابتة، نحو       :أولًا

  .)5(}امفَصل الْكتَاب إِلَيكُم أَ�ْزلَ{: تعالى

، وقد تكون معرفةً إذا صح تأويلهـا        ) مسرورا جاء محمد : (ال معرفة، مثل   أن تكون نكرة     :ثانًيا

  .منفردا: ، أي)دهحمنتُ باِهللا وآ: (، مثلبنكرة
                                                 

 .لم أعثر سوى على هذه المسألة على حد قراءتي وعلمي )*(
 2/32: ةشرح الرضي على الكافي: ، وانظر1/207: الكافية في النحو، البن الحاجب )(1
  11/64: ، وهود7/73: األعراف: اآلية في سورتي )(2

  2/32: شرح الرضي على الكافية (3)
، وأوضـح   275-274: وشرح شذور الذهب   ،1/11 :المفصل في صنعة اإلعراب   ، و 1/81: الكتاب:  انظر )(4

 2/298 :همـع الهوامـع   و ،1/6 :وشرح األشموني ،  183-2/181: ، وشرح ابن عقيل   253-2/250: المسالك

  1/6: حاشية الصبان و،312-311و
  6/114: سورة اَألنْعام )(5



 87

  ).جاء سعيد راكبا: (ي المعنى، نحو أن تكون نفس صاحبها ف:ثالثًا

  ). ضاحكًازيدارأيتُ : (تقة ال جامدة، نحو أن تكون مش:رابًعا

  

  -:وقد تكون جامدة مؤولة بمشتق، وقد تكون جامدة غير مؤولة بوصف مشتق

  : الجامدة المؤولة بوصف مشتق، وذلك في ثالث حاالت، هي الحال:الحالة األولى

  . كاألسدشجاعا: ، أي)هجم المجاهد أسدا: (بيه، مثلأن تدّل الحاُل على تش -1

2- فاعّل على ما: (لَة، مثلأن تددي الفرس تُكبِعدبِي (أي ، :ضينابِقَتَم. 

 .متَرتِّبِين: ، أي)ا رجلًالقوم رجلًدخََل ا: (أن تَدّل على ترتيب، مثل -3
 

  :الحال الجامدة غير المؤولة بوصف مشتق، وذلك في سبع حاالت، هي :الحالة الثانية

 ين من القرآن ال ثالث لهمـا األول       أن تكون الحاُل موصوفةً بالمشتق، وذلك في موضع        -1

ـ )1(}عربِيا قُرآ�ًا أَ�ْزلْناه إِ�َّا{: قوله تعالى  حال جامدة لم تؤول بالمشتق، والـذي       ): انًقرآ(، فَ

 نعت  )اعربي(و،  االسم المنسوب ) اعربي (:صفت باسم مشتق   أنها و  اتأتي حالً أجاز لها أن    

ـ )2(}سـوِيا  بـشرا  لَهـا  فَتَمثَّلَ{: قوله تعالى : واآلخر. نلقرآ حال جامدة لم تـؤول     ): ابشر( فَ

الـصفة  ) اسـوي (: وهو ، أنها وصفت باسم مشتق    ا تأتي حالً  بالمشتق، والذي أجاز لها أن    

  .نعت لبشر: )اسوي(و ،المشبهة

 ). بِعشْرة قروشٍبِعتُ القمح مدا: (سعير، نحوأن تدل على ت -2

 .)3(}لَيلَةً أَربعني ربه ميقَات فَتَم{ :أن  تدل على عدد، كقوله تعالى -3

 ، مثـل  "ع فيه تفضيل  واق: أي"الطَّورِ تفضيل،   أن تدل على طَورٍ من األطوار، في هذا          -4

 ).أحسن منه رجلًا خالد غالما(

5- ا: (لصاحبها، نحوا أن تكون نوعذهب الُكنوع من أنواع المال: ، فالذهب)هذا م. 

 .الخاتم: الذهب، والفَرع: ، فاَألصل)هذا ذهبك خاتما: (لصاحبها، نحو أن تكون فرعا -6

الخـاتم  : الذهب، والفَـرع  : ، فاَألصل )هذا خاتمك ذَهبا  : (حبها، نحو ا لص أن تكون أصلًا   -7

 ).هذا ثوبك قُطْنًا: (وكذلك قولنا
 

                                                 
 12/2: سورة يوسف (1)
  19/17: سورة مريم )(2

  7/142: سورة األعراف (3)
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 من نَادى بجواز تأويل الحال الجامدة، إذا لم يصلح          -ومعه الرضي -يخالف ابن الحاجب    

 فالحال الجامـدة علـى      تأويلها بمشتق، وفُصل القول بالحاالت السابقة التي أوردها علماء النحو،         

  .ضربين، منها ما يصلح تأويله بمشتق، ومنها ما ال يصلح تأويله بمشتق

  

ـ  )1() رطًَبا هنْ م  َأطْيب ًراسهذا ب (: وفي قول العرب   ـ طْا أَ رسبهذا م : (، ُأولت بِ يمنـه   ب 

مرطاب( أي : )كائنًا ب سوكائنً ،ار  طَا رال يؤول بوصف    هذا حال جامد  ، وفي هذا تكلّف واضح، ف     )اب 

كل منهما حال، وهو حال يدل على طورٍ من األطوار، واقع فيـه             ): رطَبا(و) بسرا(مشتق؛ فَـ   

ذهب قوم منهم ابـن     "، وقد   )العنب زبيبا أطيب منه دبسا    : (، وكذلك قولنا  )يبأط: (تفضيل، وهو 

، وبـذلك يكـون ابـن       )2(" ما هو األصل فيه     على ن الحال مشتقًّا  النَّاظم إلى وجوب تأويلها؛ ليكو    

النَّاظم من الذين أولوا ما ال يؤول، وفي ذلك مخالفة ِلحد الحال الذي هو مبين للهيئة، فقد حصل                  

المطلوب من الحال إذ بين الطّور هنا، فإذا ُأوَل، حمل النص ما ال يحتمل، فقول العـرب هـذا                   

كذلك أولـوا    . الحالة الثانية من الحال الجامدة غير المؤولة بوصف مشتق         ينتمي للبند الرابع في   

  ).هذه ناقة اهللا لكم دالَّةً: (هم تأويلَ)3(}آيةً لَكُم اللَّه �َاقَةُ هذه{: في قوله تعالى

  

، وهي حال جامدة غير مؤولة بمشتق؛ ألنها        في اآلية الكريمة جاءت حالًا    ) يةًآ(إن كلمة   

ـ أصٌل لصا  هي الفَرع، فال يصلح تأويل الحال فـي هـذه          ): الناقة(هي اَألصل، و  ): آيةً(حبها، فَ

 آلدم اسـجدوا  للْمالئكَـة  قُلْنـا  إِذْو{: الحالة؛ ألن الحال َأصٌل لصاحبها، يقوي ذلك ويؤكده قوله تعـالى          
ـ )4(}ينـا ط خلَقْت لمن أَأَسجد قَالَ إِبليس إِالَّ فَسجدوا   حال جامدة، وهي غير مؤولة بمـشتق       ):طينًا(، فَ

 هـو أصـل اإلنـسان     ): الطـين (، و )لقتهخ: (في" الهاء"الضمير المستتر المقدر    : وصاحبها هو 

  الحال قد جاءت َأصـلًا     ؛ ألن  تأويل الحال في هذه الحالة أيضا      فال يصلح  هو الفرع، ): اإلنسان(و

  .لصاحبها

  

                                                 
1)(" بسو،  حال من فاعل أطيب المستتر فيه:"ار"منه" حال من الهاء في :"ارطب." 

 بـدر  ،الطـائي  مالك بن اهللا عبد بن محمد بن محمد اهللا، أبو عبد    :، وابن الناظم هو   2/183: شرح ابن عقيل   (2)

 ترجمته  انظر). هـ686ت  (،  الناظم ابن بشرح عرفي ،)األلفية شرح (:له ،)لفيةاأل (ناظم ابن هو: نحوي،  الدين

  7/31: األعالمو ،1/225:  بغية الوعاة:في
  11/64: ، وهود7/73: األعراف: اآلية في سورتي )(3

  17/61: ءسورة اإلسرا (4)
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  المبحث السادس

  رضي في االعتراض وطريقتهمنهج ال
  

  : مطالبةست تضمنوي
  

  .ة في شرحه للكافية الكلي الرضينظرة: أولًا  

  . إالّ ما تحقّق ثبوته وقوته عندهعدم اعتراض الرضي: ثانًيا  

   نما في اعتراضاتـه على آراء الفحول  كثيًرادهـاعتم: ثالثًا  

  .النحاة        

  .اظهاالعتدال في ألف: رابًعا  

  .االستقصاء: ًسا  خام

 .أدلة الرضي في اعتراضاته: ادًس  سا
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  المبحث السادس

  منهج الرضي في االعتراض وطريقته

  

 وإنما اعتراضاته هـذه      أن يعترض عليهم،   لم يكن الرضي متتبعا ألخطاء النحاة، قاصدا      

افية، فما وجده من صواب أقَره، وما وجـده مـن            وهو يشرح ويفسر في شرحه للك      تأتي عرضا 

  :وكان الرضي في شرحه يعتمد على أمرين، هما .خلل قَومه

  

  :شرح الموضوع: األول

 غير أن يرتبط الشرح بـالمتن       وهو الشرح الكُلّي للمسألة التي يذكرها ابن الحاجب، من        

  .نصا

  

  :شرح األلفاظ: الثاني

 مـا تتـضمن     لك يتعرض ألقوال العلمـاء، وغالبـا      وكذوهو شرح أقوال ابن الحاجب،      

 قول   ومن أمثلة ذلك   .االعتراضات، بناء على ما قدمه من شرح كلي، أو ألمر يذكر في موضعه            

يخـرج البـدل؛    " مع متبوعه : "قوله: " كالم ابن الحاجب في تعريفه لعطف النسق       الرضي شارحا 

،  تمام الحـد   نليس م إلى آخره،   " يتوسط بينه  ":وقوله... ألنه هو المقصود عندهم، دون متبوعه     

  .)1("بل هو شرط عطف النسق، ذكره بعد تمام حده

  

 البن الحاجب، أو غيره من علماء النحـو، دون االعتـراض            الًا ما يورد أقو   وهو كثيرا 

  لأللفاظ فقط، إنما هو سعي جاد إلى       ، ولهذا لم يكن شرح الرضي تفسيرا حرفيا       عليهم عند شرحه  

 على  ح، وكذلك النقد والتحليل، معتمدا    الفهم السليم لمسائل النحو، من خالل الموضوعية في الشر        

  .حسه اللُّغوي، واطالعه الواسع، ونظرته الثاقبة

  :ويمكن إبراز منهج الرضي في اعتراضاته على النحاة في شرحه للكافية فيما يلي

  : النظرة الكلية:أولًا

 النحاة ينظر إلى ذلك االعتراض نظـرة كليـة، أي ال            ن الرضي في اعتراضه على    كا

، وهذا دليل على   نظر إلى أقوالهم، ويفحصها جيدا    يقتصر في االعتراض على ما في الكافية، بل ي        

  :ومن أمثلة ذلك. سعة اطالعه
                                                 

  332-2/331: شرح الرضي على الكافية (1)
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ـ : (ويجوز حذف العامل، كقولك للمسافر     ":قول ابن الحاجب في العامل في الحال       راشا د

مهد(: نحوجب في المؤكّدة،    ، وي )ايزيد أَ :، أي )ا عطوفً  أبوك قُّحه،      رة وشرطها أن تكـون مقـر

  .)1("لمضمون جملة اسمية

  

العامـل  : دة التي بعد االسمية، فقال سيبويه      في العامل في المؤكِّ    فَلتُواخْ ":قال الرضي ف

  تحققتـه وعرفتـه    : أي )األمرحققت  (: ، يقال )ا عطوفً هقُّح أبوك أَ  زيد(: مقدر بعد الجملة، تقديره   

ـ و كَ  في حـالِ   هتُ وعرفْ  األب تُنْتيقَّ:  إذ ال معنى لقولك    ؛وفيه نظر ا،   عطوفً هتُبِثُْأ و هقُقَّحتَ أَ :أي نه 

العامـل  :  ال حال، وقال الزجاج    ا، فهو مفعول ثانٍ    عطوفً هملَعَأ:  المعنى أن )2(، وإن أراد  اعطوفً

ا وقـت    ألنه لم يكن سخي    ؛وليس بشيء ،  )ا سخي أنا حاتم (: ى، نحو  بمسم ا لكونه مؤولً  ؛هو الخبر 

 �َاقَـةُ  هـذه { :رد ذلك في نحو   ا ال يطّ  هذا المعنى، وأيض  : تسميته بحاتم، وال يقصد القائل بهذا اللفظ      
اللَّه ةً لَكُم{و،  )3(}آيوه ققًا  الْحدـص4(}م(،         ـ لَ وغير ذلك مما ليس الخبـر فيـه ع وقـال ابـن    . ام

 َلم ألن ع  ؛وهو بعيد ،  )او شجاع رم ع أنا(:  لتضمنه معنى التنبيه، نحو    ؛العامل المبتدأ : )5(خروف

 م في نحو  لَالمضمر، والع :) (، و )أنا زيدزيد أبوك ( م ،مـن كالمهـم    ا لم يثبت نظيره في شيء     م  

ـ       العامل معن  ، وهو أن   ما ذهب إليه ابن مالك     :واَألولَى عندي  ي المـصدر   ى الجملة، كما قلنـا ف

ـ  رحمي(، و )ا عطوفً  أبوك  عليك عطفُي(: ، كأنه قال  )6(المؤكد لنفسه، أو لغيره    ا مرحوم( و ،) ـ قَّح 

 أنه يحصل من    ا، فال شك  ا محض ها جامدين جمود  آ كان جز  نإ الجملة و   وذلك ألن  ؛)اذلك مصدقً 

  إسناد أحد جَأزيه   ا إلى اآلخر معنى م ني الفعل، أال ترى أن معنى        معا ن)  أنـا كـائِ   (،  )أنا زيـدن 

؟)ازيد     فعلى هذا، ال تتقدم المؤكدة على ج لـضعفها فـي العمـل   ؛ وال على أحدهما الجملة،يَِأز  

  .)7("فاء معنى الفعل فيهاخَوذلك ِل

  

                                                 
  2/47: شرح الرضي على الكافية: ، وانظر214-1/213: الكافية في النحو، البن الحاجب (1)
  سيبويه: يقصد (2)
  11/64: ، وهود7/73: األعراف: اآلية في سورتي )(3
  35/31: سورة فاطر )(4

 نسبته،  إشبيلية أهل من أندلسي، بالعربية، عالم الحضرمي، محمد نب علي بن محمد بن عليأبو الحسن،   :  هو (5)

 غوامض شرح في األلباب تنقيح( :اهسم )هسيبوي كتاب شرح( :منها كتب،، له   منها أصله ولعل حضرموت، إلى

  4/330:، واألعالم2/79: ، وفَوات الوفيات1/343: وفيات األعيان: انظر). هـ609ت (، )الكتاب
 1/323:  الرضي على الكافيةشرح : انظر)(6
 52-2/51:  على الكافية شرح الرضي)(7
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  : عندهعدم اعتراضه إالّ ما تحقّق ثبوته وقوته: ثانًيا

     رِيا     باالعتراض اولهذا يعترض على ما يراه حإذا  النحاة آراء    ومناقشته وتفنيده، ويوافق كثير 

  :ومن أمثلة ذلك. رأى قوة حجتهم، وبيان دليلهم

1-  ا قول الرضيقول ابن الحاجب في خبر كان وأخواتها        شارح " :ونَموهـو   ابن مالـك،     ع

 )مـا زال  (: نا م ، وكل ما كان ماضي    )ما دام (و) ليس(و) صار(، من مضي خبر     الحق

  .)1(" ومرادفتها)ال زال(و

ومنع المبرد من نحـو     : " قول ابن الحاجب في حذف المبتدأ وحذف الخبر         شارحا  قوله -2

 زيد، فال يخبر عنـه      :في الحقيقة " أحسن"، وذلك ألن    )أحسن ما يكون زيد القيام    (: قولك

يقـة  وإن كان فـي الحق    " أحسن" جعلت   ، ألنك ىلَووهو األَ  ،وأجازه الزجاج بنفس القيام،   

ازيد :2("المصدرية" ما" إلى ا، وذلك بإضافتهمصدر(. 
 

  : في اعتراضاته على آراء الفحول من النحاةيعتمد كثيًرا: ثالثًا

ـ ، والج )7(، واألخفـش  )6(، والفـراء  )5(، ويونُس )4(هـ، وسيبوي )3(لـالخلي: أمثال م8(ير( 

، غير أن اعتماده على     )13(، وابن مالك  )12(، والزمخْشَري )11(، والفارسي )10(والسيرافي ،)9(والمبرد

لرضي قد فَهِم كالم     نصيب األسد، وواضح أن ا     ، حتى يكاد سيبويه يحصد    سيبويه أكثر من غيره   

                                                 
، وبقية األفعـال التـي      )ما برح (، و )ما فتئ : (هي) ما زال (، ومرادفات   2/144: شرح الرضي على الكافية    (1)

  .يشترط فيها دخول النفي
  1/282: شرح الرضي على الكافية )(2

  82 و38 و2/19، و199 و155 و153 و142 و137 و119 و117 و1/67: المصدر السابق:  انظر(3)
 36 و30 و28 و2/24، و115 و111 و109 و93 و92 و 85 و 78 و 77 و 67 و 45 و 1/41: الـسابق :  انظر )(4

  38و
 172 و148 و2/95، و421 و363 و350 و329 و166 و155 و1/93: السابق:  انظر)(5
  105 و97 و82و 80 و2/45، و151 و115 و93 و89 و84 و79 و1/63: السابق : انظر)(6

 39 و23 و21 و2/14، و150 و128 و106 و86 و78 و1/67: السابق : انظر(7)
  3/61، و2/336، و169 و137 و93 و86 و1/79: السابق : انظر(8)
  100 و80 و70 و2/49، و135 و114 و106 و86 و47 و1/23:  السابق: انظر)(9

  155 و86 و49 و2/48، و303 و282 و246 و239 و208 و154 و1/92:  السابق: انظر(10)
  221 و151 و2/105، و327 و246 و226 و172 و119 و85 و1/79: السابق : انظر)(11

 52 و48 و42 و2/26، و345 و340 و292 و227 و224 و187 و143 و1/46: السابق : انظر(12)
  129 و105 و104 و51 و38 و2/27، و514 و280 و270 و207 و1/12: السابق : انظر)(13
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 ويلي سيبويه في االهتمام بآرائه السيرافي،       . رغم اعتراضه عليه في بعض المسائل      ،سيبويه جيدا 

ثم الفارسي.  

  

  :االعتدال في ألفاظه: رابًعا

قد اتسمت ألفاظ الرضي وعباراته باالعتدال، فكانت األلفاظ والعبارات هي تلـك التـي              ل

يتداولها العلماء في هذا النحو؛ إذ لم تخرج إلى األلفاظ القاسية أو القبيحة التي تخّل بأدب القلـم                  

 والحوار، ولم تكن من الكلمات التي تخدش الحياء، بل كانت تتسم بالمنهجية والموضوعية خالل             

  :ومن أمثلة هذه األلفاظ والعبارات. عميلة الطَّرح واالعتراض
  

 هذا كالمـه  : "، وقوله )2(..."واَألولَى حكْمها حكْم  : : "، وقوله )1(..."والحق أن يقال  : "قوله

ولـيس  : "، وقولـه  )5("وليست العلّة بِمرضية  : "، وقوله )4("وفي هذا تَردد  : "، وقوله )3(..."واَألولَى

، وأكثر  )8(..."والذي يغلب في ظنّي   : "، وقوله )7(..."هذا كالمه، والذي أرى   : "، وقوله )6("مشهورب

 وأشـد   .)9("فيه نظر ]  وكذا كذا[وقول المصنِّف   : "ما يعترض به خاصة على المصنِّف، هو قوله       

 ، وقولـه  )11("وهو تعسف : "، وقوله )10("وهذا الذي ذَكَره قياس بارِد    : "ألفاظه في االعتراض قوله   

ـ هذا من د  : "، وقوله )13("وهذا كله وهم وتخمين   : "، وقوله )12("هذا الدليل في غاية الضعف    " عى و

فـي االعتراضـات     وهذه كلها ألفاظ معتدلة إجمالًـا     . )15("عبارة ركيكة : "، وقوله )14("م الغيب لْع 

  .الذين سبقوهوالمحاجة، ينبع من خاللها احترام الرضي البن الحاجب ولعلماء النحو 

                                                 
 1/295: لكافيةشرح الرضي على ا )(1

 1/362:  المصدر السابق(2)
  1/432:  السابق(3)
  1/320:  السابق)(4
  2/71: السابق )(5
  2/196:  السابق)(6
 3/110: السابق )(7
 2/398: السابق )(8

  278 و2/204:  السابق(9)
 1/452: السابق(10) 
 2/30:  السابق(11)
  2/35:  السابق)(12

  3/102: السابق(13) 
  3/17:  السابق(14)
  3/377:  السابق)(15
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  :االستقصاء: ًساخام

 يهـدف إلـى     - له في تأليف كتاب فـي النحـو        وهو يتخذ الكافية منهجا   –كان الرضي   

استقصاء مسائل النحو العربي، ولهذا فقد كان يعترض على ابن الحاجب أنه أغفل بعض المسائل               

  :ومن أمثلة ذلك. التي ينبغي ذكرها

  .)1("ا إليه مضافًهنُو االسم كَاصخون  مفُ المصنِّولم يذكرِ": قول الرضي

  

  :أدلة الرضي في اعتراضاته: ادًسسا

  :يمكن إبراز أدلة الرضي التي اعتمد عليها في شرحه للكافية في األدلة التالية

  :القرآن الكريم: أولًا

 ال  ن الكريم، فقد اعتمـد عليهـا معينًـا        من الواضح ميُل الرضي إلى االستشهاد بآيات القرآ       

  :وأمثلة ذلك كثيرة، منها. ضب، في شرحه للمسائل النحويةين

  

وتَظُنون باِ  {: ، بقوله تعالى  )2(استدالل الرضي على إثبات المفعول المطلق المؤكِّد لعامله        -1
 .)3(}الظُّنو�َا

المصدر المؤول، حيث اعتبرهـا خبـرا       حين اقترانها ب  ) سواء(استدالله على رفع كلمة      -2

إِن الَّـذين   { :، فاستدل بقوله تعالى   )4()أأنذرتهم( المؤخر وهو المصدر المؤول       للمبتدأ مقدما
 .)5(}يؤمنون ال تُنذرهم لَم أَم أَأَ�ْذَرتَهم علَيهِم سواء كَفَروا

 .)7(}اورمدح مذْءوما منها اخرج قَالَ{: ، بقوله تعالى)6(استدالله على الحال غير المتضادة -3

 :وله تعالى، بق)8(على ما ال يعلَم تغليبا) من(استدالله على جواز استعمال حرف الجر  -4

  

                                                 
  1/50: شرح الرضي على الكافية (1)
 1/299: المصدر السابق: انظر )(2

 33/10: سورة األحزاب (3)
 2/305:  على الكافيةشرح الرضي: انظر (4)
  2/6:  سورة البقرة)(5

 2/12:  على الكافيةشرح الرضي: انظر (6)
  7/18: سورة األعرف (7)
 3/55: شرح الرضي على الكافية: انظر (8)
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}مهنفَم ني مشملَى يع هطْنب مهنمو ني مشملَى ينِ علَيرِج مهنمو ني مشملَى يعٍ عب1(}أَر(.  

 
  :الحديث النبوي الشريف: ثانًيا

 استشهد الرضي بالحديث الشريف، إالّ أنه ليس بعدد االستشهاد التي كانت في كتـاب اهللا                لقد

  :ومن أمثلة استشهاده بالحديث الشريف. عز وجّل، وال بعدد أبيات الشعر

لم تفد الحصر هنا ) إنّما(، على أن )2("ِإنَّما اَألعماُل بِالنِّيـات :"  استدالله بحديث النبي  -1

  .)3(كيد، فكأنّه ليس عمٌل إالّ بنيةولكن التو

  ، بقولـه  )4(ضمير معـا  استدالله على الحال الجملة االسمية المقترنة بواو الحال وال         -2
 .)5("ساجٌِد وهو ربه من الْعبد يكُون ما قْربأََ"

ا استدالله على وجوب تقديم خبر ِإن على اسمها، إذا كان خبرها شبه جملـة، واسـمه                -3

 .)7("لَسحًرا الْبيانِ من ِإن  :"، بقوله)6(نكرة
 

  :الشِّعر: ثالثًا

 على االستشهاد بالشعر، فقد ذكر البغدادي أنه جاء بما يقرب من ألـف              يرايعتمد الرضي كث  

، غير أنه ال يخرج عن      " بيت  ألف اءهأبياته التي استشهد بها هي ز     ": )8(شاهد شعري، حيث يقول   

  :، منهاوأمثلة ذلك كثيرة جدا. شهدوا بهات التي ذكرها النحاة قبله، واستاألبيا

  

ببيت عمرو بن    ،)9( الفاعل والمفعول على اآلخر    ز عطف أحد حالَي   اجواستشهاده على    -1

  :كلثوم

ـ   اوَأنَّـــا ســـوفَ تُـــدرِكُنَا المنَايـــ  )10(ا، ومقَـــدرِينَامقَـــدرةً لَنَــ

                                                 
  24/45: سورة النُّور (1)
  )1 (1/3: صحيح البخاري )(2
  1/196:  على الكافيةشرح الرضي: انظر )(3

  1/276: المصدر السابق: انظر (4)
 )744 (3/29: صحيح مسلم (5)
 1/289:  على الكافيةشرح الرضي: انظر )(6
 )4749 (16/114: صحيح البخاري )(7
  1/27: خزانة األدب )(8

  2/12: شرح الرضي على الكافية: ر انظ(9)
  . من هذا البحث68: ، انظره ص سبقَ تخريج البيت(10)
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ـ           استشهاده على ج   -2 كـالنهي  "ا شـابهه    واز تنكير صاحب الحال إذا سـبِقَ بنفـيٍ أو م

  : بقوله)1("والدعاء

ــفَ ــم ــلَّا ح س عدــرِ غَي ــبا بِيًب  )2(ب َأه لَــانقَــرب الز إالَّسبينْــفَ  ةدلْ

  

  :شاعر، بقول ال)3(م الجامد المعرف بالالم موصولًااستشهاده على جواز أن يكون االس -3    

معــن ــرِي لَ مــلَع ــرِم َأهلُ ــتُ ُأكْ يالبــ   ه ــه بِاَألصاِئ ــي َأفْياِئ ــد ف َأقْع4(ِلـو( 

  ).هلُه َأمرِكْ الذي ُأألنتَ: (والتقدير

  

  :األمثال الواردة عن العرب: رابًعا

   ا     ظهرت األمثال عند الرضية والـشعر    إلى اآليات القرآني    في اعتراضاته بشكل قليل، قياس

العربي، وليس معنى ذلك أنّه ال يعتَد بها، ولكن يمكن تفسير ذلك على أنّـه لـم يتوافـق مـع                     

  :ومن أمثلة ذلك. اعتراضاته شيء كبير من األمثال

استدالله على وقوع المبتدأ نكرة من غير تخصيص إذا كان المبتدأ هـو الفاعـل فـي                  -1

ـ ا أَ م: ، أي )5()ابٍشَر َأهر ذَا نَ   (: المعنى، بقول العرب   ـ     ه وإذا كـان   . رر ذا ذابٍ إالّ شَ

 رجٌل جاءني : ، أي )من جاءك؟  (:في جواب من سأل   ) رجٌل: (المبتدأ في جواب، كقولك   

ـ ، و ًرىٌر ثَ هشَ(: ألن السؤال باالسمية، فالجواب بمثلها َأولَى، وكذلك قول العرب         ٌر هشَ

  .)6()ًعىرٌر مهشَ، وًرىتَ

له على جواز حذف مفعولي األفعال المتعدية لمفعولين، إذا أمن اللـبس؛ لوجـود              استدال -2

  .يخَْل مسموعه صادقًا: ، أي)7()من يسمع يخَْل(: قرينة، بقول العرب

                                                 
  2/23: شرح الرضي على الكافية: ر انظ)(1
  . من هذا البحث72: ، انظره ص سبقَ تخريج البيت)(2
 3/15 :شرح الرضي على الكافية: انظر )(3
، ومعجـم   584: جودة مبروك : ، تحقيق ، واإلنصاف 1/103: إصالح المنطق : البيت ألبي ذؤيب الهذلي في     )(4

 5/463: ، وخزانة األدب3/2: األدباء
   1/108: المستَقْصى في أمثال العرب، للزمخشري: ، والمثَل في1/232:  على الكافيةشرح الرضي: انظر )(5

، ألبـي   األمثـال  تابك شرح في المقال فصل: في، والمثَل   233-1/232: شرح الرضي على الكافية   : انظر (6)

 1/119:  البكري القاسم بن سالّمعبيد
  205 و192 و1/184: جمهرة األمثال، للعسكري: ، والمثَل في4/155: شرح الرضي على الكافية: انظر (7)
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  الفصل الثالث
  

  اعتراضات الرضي في المرفوعات

  :، وهيوفيه ثماني مسائل
  .لالتنازع في العم: المسألة اُألولَى -1  

  .العامل في المبتدأ: المسألة الثانية -2  

  .وقوع خبر المبتدأ جملة طلبية: المسألة الثالثة -3  

  .تقدير خبر المبتدأ إذا كان ظرفًا: المسألة الرابعة -4  

  .الناصب للظرف إذا وقع خبًرا: المسألة الخامسة -5  

  ".ِإن"الرافع لخبر : المسألة السادسة -6  

   والزا�ي الزا�يةُ{:تخريج الرفع في قوله تعالى: ألة السابعةالمس -7  
  }جلْدة مائَةَ منهما واحد كُلَّ فَاجلدوا         

ن رِتَ المضارع المقَْلب قَ محذوفتقدير مبتدٍأ: المسألة الثامنة -8  

 .بفاء الشرط       
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  :عترض فيها الرضي في المرفوعاتالمسائل التي ا

  المسألة اُألولَى

  التَّنَازع في العمل
  

  .)1("َلو الثاني، والكوفيون اَألويختار البصريون إعماَل": قال ابن الحاجب

  

 يضقال الر:" لالمختار إعمال الثاني مع تجـويز إعمـال األَ        :  البصريون يقولون  أيو .

وإنما اختار البصريون إعمـال     . ول مع تجويز إعمال الثاني    اَأل لايختارون إعم : الكوفيونوكذا  

 لـو أعملـت     أيضاد به دون األبعد، و     يستب ى أن لَو فاألَ ، ألنه أقرب الطالبين إلى المطلوب     ؛الثاني

 ضـرورة  ، لفصلت بين العامل ومعموله بأجنبي بـال )دي زدعقَ وقام(: األول في العطف في نحو    

وال تجيء هذه العلّة في غيـر  . ت منه بقية، وكالهما خالف األصل    وقد بقي  لشيءولعطفت على ا  

ى؛ ألنه  لَول أَ إعمال األو : الكوفيونوقال  ). كاد يخرج زيد  (، و )اءني ألكرمه زيد  ج(: العطف نحو 

الثاني،   ل الطالبين، واحتياجه إلى ذلك المطلوب أقدم من احتاج        أو  وال شك     مـع االسـتقراء أن  

  .)3("ل إعمال األو:، أي"لاألو": )2(قوله.  في كالمهم الثاني أكثرإعماَل

  

  :المناقشة والتحليل
  

أن يتَقَدم عامالن إلى معموٍل واحد متأخِّر، يطلبه كلٌّ منهما، فيتنازعان عليه            : التنازع هو 

). ضربتُ وَأهنْتُ زيدا  (، و )بااشتريتُ وقرأتُ الكت  (، و )اجتهد ونجح محمد  : (أيهما َأولَى به، نحو   

) قـرأتُ (و) اشـتريتُ (بالفاعلية، وكذلك   ) محمد(يطلب  ) نجح(و) اجتهد: (فكلُّ واحد من الفعلين   

  .بالمفعولية، ومثْلُه المثال األخير) الكتاب(يطلبان 

  

                                                 
 1/204: شرح الرضي على الكافية: ، وانظر1/79:  الكافية في النحو، البن الحاجب(1)
2)(قول ابن الحاجب:  أي.  
  205-1/204: ح الرضي على الكافيةشر)  (3
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وقد اتفق البصريون والكوفيون على أنه يجوز إعمال كّل واحد من العاملين فـي ذلـك                

سم الظاهر، ولكنهم اختلفوا في اَألولَى منهما، فالبصريون يرون أن الثاني َأولَى بهذا المعمول              اال

  .)1(لقربه منه، والكوفيون ذهبوا إلى أن األول َأولَى به؛ لتقدمه

  

ا النقل فلمجيئه في كالمهم أم" .ىلَول َأالقياس على أن إعمال األواحتج الكوفيون بالنقل و

قال امرؤ القيساكثير ،:  

ــشَةيعنَــى مى َألدــع ــا َأس م َأن ـالِ          فَلَــوالم ـنـٌل ميقَل َأطْلُب ي ولَم2(كَفَان( 

وقال المرار .  وذلك لم يروِه أحد بالنصب)قليلًا: ( ولو أعمل الثاني لنصبفأعمَل الفعَل األوَل،

يداَألس:  

ــر ــَؤادفَ ــى الفُ ــد علَ ــًوى عمي ًدا ه    ــس ــا ال ــين لَنَ ــو يبِ ــوِئَل لَ سَؤاالو 

ــصو ى عــر ــا ونَ ــى بِه ــد نَغْنَ ــداال     ًراوقَ الخ دــر ــدنَنَا الخُ ــا يقْتَ 3(بِه( 

 تقتادنا الخرد: (لو أعمل الفعل الثاني لقال، و) الخداالدرالخُ(لذلك نصب  فأعمل األول؛ و 

  :الشاعرقال  و.)4("بالرفع) الخداُل

ــو بِع تَكــس ــم تَ ــي لَ إذَا هــة  )5(تْ بِـه عـود ِإسـحلِ      اكَاسـتَ  فَ َلخِّتُنُ  د َأراكَ

  فرفع :) إِ عود بِ تْفاستاكَ(: لو أعمل الثاني لقال   و،  )َلخِّنُتُ(بِـ) حٍلس ود إِ عسِلح( ؛ ألن ) ـتاكسا( 

  .ال يتعدى بنفسه

  

                                                 
  ومـا بعـدها،    79: جودة مبروك : ، واإلنصاف في مسائل الخالف، تحقيق     1/15: الكتاب:  انظر المسألة في   )(1

، وحاشـية   119-3/118: وهمع الهوامـع  ،  117-2/116: ن عقيل  وشرح اب  ،166 و 2/157: وأوضح المسالك 

  5-1/2: الصبان
والمقاصد النحوية فـي     ،1/273: ، ومغني اللبيب  79: ، واإلنصاف 1/79: بالكتا، و 145: البيت في ديوانه   (2)

  1/158:  األدب وخزانة،2/294: شرح شواهد شروح األلفية، للعيني
ـ . األموية الدولة شعراء من إسالمى، شاعر: حسان أبو ،يسعقْالفَ حبيب بن سعيد بن اررلما: هو) (3 ان لـه   البيت

  1/25: ، والحلَل في شرح الجمل، للبطليوسي79: ، واإلنصاف4/76 :، والمقتضب1/78: الكتاب: في
 . وما بعدها79: اإلنصاف (4)
والفرزدق،  أرق شعراء عصره، من طبقة جرير    ،   الخطاب يالمخزومي القرشي، أب  البيت لعمر بن أبي ربيعة       )(5

 ،1/78: ، وشرح المفصل  1/87: الكتاب، و 177: والبيت في ديوانه  ). هـ93ت  (،  ولم يكن في قريش أشعر منه     

والمقاصد النحوية في شرح شـواهد شـروح األلفيـة،           ،1/603: الصفوة الصفية في شرح الدرة األلفية، للنيلي      

 2/105:  وشرح األشموني،2/292: للعيني
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َألا القياس فَأمنَأ المتقد موجعله في أول الكالم، و العتناء العرب به؛عمالى باإللَو ،ا مم

ي مذهبهم أنب أنه متى اجتمع طالبان، وتأخر عنهما قد وجدنا من كالم العر":  يقولوايقو

لقَسم دليل ذلك ا. " فإن التأثير للمتقدم منهما،كل واحد منهما يطلبه من جهة المعنىمطلوب و

جواب الثاني لداللة ي الجواب على األول منهما وتحذف الشرط إذا اجتمعا فإن العرب تبنو

 )ن قَام زيد ليقُومن عمرو ِإواِهللا(، و)قُم عمرو يإن قَام زيد واِهللا: (ليه، تقولجواب األول ع

  .)1("ك أن يكون االختيار إعمال األولفكذل

  

 تراعي المتقأنّا رأي"ودليٌل آخر طِّعندي ثالث: (دم في قولهمنا العربالب نةُ ذكورٍ م( 

، وحذفوها لما تقدم لفظ )ورذك(، فأتوا بالتاء مع ثالثة لما تقدم لفظ ) ذكورطِّ البن مثالثٌ عندي(و

  .)2("فدّل ذلك على مراعاتهم المتقدم) البطّ(

  

ا البصريون وأم االخالدليل": قالوافكانت حجتهم أن تيار إعمال الفعل الثاني  على أن

، فأعمل الفعل الثاني )3(}آتُو�ي أُفْرِغْ علَيه قطْرا{: ا النقل فقد جاء كثيرا، قال تعالىأم .القياسالنقل و

هاؤم اقْرءوا { :أيضا -تعالى – قال، و)أفرغه عليه( :لو أعمل الفعل األول لقال، و)أفرغ(هو و
هتَابِياقرءوه: (، ولو أعمل األول لقال)اقرءوا: (هوفأعمل الثاني و ،)4(}ك.(  

  

  :قال الفرزدقو

ينــب ستُ وبــب س ــو ــصفًا لَ ــن نَ لَكنُو  وـمِ       باشهو نَـافم نشَمسٍ م دب5( ع( 

وإظهار ) بني(بنصب ) بوني بني عبد شَمسٍسسببتُ و: (فأعمل الثاني، ولو أعمل األول لقال

  ).سبني(الضمير في 
                                                 

 81: اإلنصاف (1)
 348: تذكرة النحاة، ألبي حيان األندلسي )(2
  18/96: سورة الكهف )(3

 69/19: سورة الحاقة (4)
 مـن  شـاعر : بـالفرزدق  الشهير فراس، يأب الدارمي، التميمي صعصعة بن غالب بن امم ه البيت للفرزدق  (5)

، "العـرب  لغـة  ثلـث  لـذهب  الفـرزدق  شعر لوال": يقال كان اللغة، في األثر عظيم البصرة، أهل من النبالء،

: وأساس البالغة، للزمخـشري    ،4/74: ، والمقتضب 1/191: الكتاب، و 844: والبيت في ديوانه  ). هـ110ت(

 81: ، واإلنصاف1/476
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  :قال طُفَيل الغَنَوِيو

اةًومـــدتًـــا متُوكُمم ـــا كَـــَأنبِ       نَهـذْهم نتْ لَورتَشْعاسا وقَهى فَور1(ج( 

  ). لَون مذْهب(مل األول لرفع لو أعقد أعمل الشاعر الثاني و

  :وقال الشاعر

ى تَغْوَأر فَانَةٌنَــىلَقَــدــيس بِي ا  بِــهــص ــيم وتُ ــباهلحل ــا َأص ثْلُه2(م( 

  .)3(" بدليل مجيئه مرفوعا)سيفَانَة( أعمل الشاعر الثاني في قد

  

 األول، وليس في إعماله فهو أن الفعل الثاني أقرب إلى االسم من الفعل"ا القياس أمو

) ديرِ زدصحسنت بِصدرِه و: ( ترى أنهم قالواى، أاللَو معنى، فكان إعماله َأضقْاألول نَدون 

ليس  وال يختارون إعمال الفعل فيه؛ ألنها أقرب إليه منهتارون إعمال الباء في المعطوف، وفيخ

  .كان إعمالها َأولَىفي إعمالها نقض معنى، ف

  

) بٍرِ خَب ضجحر: (الجوار حتى قالوالقرب أثرا أنه قد حملهم القرب والذي يدل على أن لو

يقة صفة للجحر؛ ألن الضب ال يوصف لحق، وهو في ا)ضب: (على) خَرِبٍ: (اورجَأفَ

  .)4("ابربالخَ

  

ل الكالم لو لم تحمو: " كالم العرب بدليل قول سيبويههو أن إعمال الثاني أكثر فيودليٌل آخر و

  .)5(")كي قومنضربضربتُ و(: همالما كمإنَّ، و)كضربوني قومضربتُ و: (على اآلخر لقلت

  

                                                 
 الـشجعان وهـو     نل، م حشاعر جاهلي، فَ  ،   قيس عيالن  ن، م ين بني غَ  نطُفَيل بن عوف بن كعب، م     البيت لِ  )(1

 ،32: والبيت فـي ديوانـه    ). هـ.ق13ت  (،  لكثرة وصفه لها  ) طفيل الخيل ( وربما سمي    ، العرب للخيل  فُصوَأ

: والمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية، للعينـي        ،  81: ، واإلنصاف 1/3: والمفصل ،1/77: والكتاب

2/287  
:  واإلنـصاف  ،1/77: الكتاب:  من باهلة في   ، ولرجلٍ 1/258: شرح أبيات سيبويه   : في يم الجر ةَلَعوالبيت لِ  (2)

  4/75: المقتضب:  نسبة في، وبال82
  82-81: اإلنصاف (3)
  83-82:  السابقالمصدر )(4

  1/76: الكتاب (5)
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العرب ال تُفهذا النص يقتضي أن عفلو التي للحصر) إنما(نه ذكره بلفظ  أل؛ الثاني إالُّلم 

ضربتُ : (وقد يجوز: " بعده بأسطرلكنه قاله لَما كان عن عمل الثاني عدوٌل، واقتصر علي

ي األول فذكره ف .)1(...")؟ زيدا منطلقًا أو قلتَمتى رأيتَ(: ؛ ألن بعضهم يقول)ي زيدانضربو

 لى أن إعمال الثاني هو الكثير، بعضهم يدل ع ألن؛قوله في الثانيكما تقدم، و) إنما(بلفظ 

ُل مالحو" وإنَّما كالمهم: " عن العرب، بدليل قولهوهذا إنما قاله سيبويه نقلًا"ل، إعمال األول قليو

  .)2("ّل على ما قَِلم الحنى ملَولعرب َأ في كالم ارثُعلى ما كَ

  

رفقالوان على أدلة الكوفيين البصريود ،: ا قول امرئ القيسأم:  

ــشَةيعنَــى مى َألدــع ــا َأس م َأن و   فَلَــو يـالِ        كَفَانالم ـنـٌل ميقَل َأطْلُـب لَم 

 الثاني لكان الكالم متناقضا  ألنه لو أعملإنما أعمل األول منهما مراعاةً للمعنى؛: فنقول"

 نم  قليلًالم أطلبكفاني قليٌل و: (لكان التقدير فيه الثاني َلمعأنه لو َأ: ذلك من وجهين، أحدهماو

رةً يخبرنا بأنه يطلب تارةً بأن سعيه ليس ألدنى معيشة، وهذا متناقض؛ ألنه يخبرنا تا، و)الماِل

  :اني أنه قال في البيت الذي بعدهالثوذلك متناقض، و القليل،

َؤثَّـــٍلوم ـــدجى ِلمـــعـــا َأسنَّملَك  وثَــاِليَؤثَّــَل َأمالم ــدجالم رِكــدي قَــد 

  :ا قول اآلخرأمعمل األول، ولم يعمِل الثاني، وفلهذا أ

ــا و ــى بِه ــد نَغْنَ ــصوًراوقَ ى عــر  خُـــرد الخـــدالَبِهـــا يقْتَـــدنَنا ال  نَ

ة الروي؛ فإن القصيدة منصوبة، وإعمال األول فنقول إنما أعمل األول مراعاةً لحرك

إنما الخالف في  الجائز ليخلص من عيب القافية، وال خالف في الجواز، و فاستعملجائز

  .)3("األولى

  

عملوا لو أ: " به؛ فالرد عليه أنّهلَى باإلعمال العتناء العربوم َأ المتقدإن: ا قولهمأمو        

ا تقدم جعلو األول لراعوه من كل وجه، وأهملوا الثاني من كل وجه، وهذا نقيض الحكمة، بل

  من العنايةية من وجه، فأعطوا لكل منهما حصةإعمال الثاني عنااألول عناية به من وجه، و

اية على أن ال تصير إلى إعمال الثاني إعمال الثاني ال يمنع األول شيًئا من العن: ا نقولعلى أنَّ

  مفعولًا، أو محذوفًا معه إن طلبإن طلب فاعلًا األول ما يستحقه إما مضمرا فيهإال بعد إعطائنا 

                                                 
 1/79:  الكتاب)(1

 348: تذكرة النحاة (2)
  84-83: اإلنصاف (3)
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إن ول ما يقتضيه، فلو قيل بما ذكرنا بخالف إعمال األول، فإنا نذكر العامل الثاني قبل توفية األ

  .)1("ن إعماله لم يبعد ذلكإعمال الثاني أتم في االهتمام باألول م
  

 )...عندي ثالثةُ ذكورٍٍ من البطِّ: (العرب تراعي المتقدم في قولهما رأينا أنَّ: هم قولوعن         

على الكوفيين أن دما ذكرتم دليل لنا ال لكم؛ ألن العرب راعت فيه األقرب إلى العدد ": فَر

ا، ثم ذكرتم معارض  لقربه منه أيض؛)البط( إذا تقدم تْهثَأنَّأقرب إليه، و) الذكور( إذا تقدم فذكرته

، فإنهم راعوا )علمتُ ما زيد منطلقٌعلمتُ لزيد منطلقٌ، وعلمتُ أزيد منطلقٌ، و: (ل العرببقو

  .)2("لفظ لقربه دون األولالثاني في ال
  

فَيرد ) ... العرب تبني الجواب على األولالشرط إذا اجتمعا فإنالقَسم و: (وأما قولهم

 لم يكونا عاملَين فقد ليسا كذلك، فإنعاملَين أو ا أن يكونا إذا اجتمع طالبان فال يخلو إم: "عليه أنّه

 الثاني كما ن مراعاة اَألول، وقد يراعىالقسم ممر كما ذكرتم في اجتماع الشرط ويكون األ

 هما العرب الثاني منُلمعان عاملين فإنما تُا إذا كان االثنأم، و) منطلقٌ أزيدعلمتُ(: ذكرنا في

، وهما جازمان، جزمت )لم(ه لَما اجتمع حرف الشرط و، فإن)تُمد قُي زمقُ ي لمنِإ(: بدليل قولنا

 لو كان الجزم ماضيا في فصيح الكالم، و فعلًابدليل وقوع جواب الشرط) ِإن(دون ) بلم(الفعل 

الشرط في الفعل إالَّ في الشعر على قد عمل حرف شرط ماضيا، ولَما وقع جواب ال) إن(بِـ

كما كان في -ال الثاني هنا واجبا إذا لم يكن إعمو ،)ِإن(دون ) لم(األصح، فعرفنا أن العمل لِـ

  .)3("ىلَو يكون َأن َأن م فال أقّل-)ملَ(و) نِإ(اجتماع 
  

التنازع من المواضيع النحوية التي بمجموع األدلة السابقة يتضح للباحث أن موضوع 

خاض فيها العلماء، وَأدلَى كلُّ واحد منهم بدلوه، حتى زادت المسألة عن حجمها، والميل إلى 

رأي البصريين َأوجه وأكثر رصانة، فالعرب أعملت الثاني أكثر من إعمالها لألول، كذلك ثبوت 

لبصرة أقوى حجةً ، كذلك فإن ردود أهل اابقًا كما مر س-عز وجّل- اهللا إعمال الثاني في كتاب

  .، فدليلهم واضح، واستقراؤهم ناجعوأمتن نَحوا
                                                 

 349: تذكرة النحاة )(1
  349:  المصدر السابق)(2
  350:  السابق)(3
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  المسألة الثانية
  العامُل في المبتدأ

  

ا إليه، أو الـصفة     اللفظية مسند  هو االسم المجرد عن العوامل       المبتدأ" :قال ابن الحاجب  

ـ  الزمـا قـائم   ( و ،) قائم زيد( :، مثل ظاهرٍ ل  االستفهام رافعةً  د حرف النفي وألف   الواقعة بع  داني( 

  .)1()"؟ الزيدانماِئقََأ(و

  

 ضيقال الر:" ا العامل في المبتدأ، فقال البصريون     وأم :   روه بتجريـد   هو االبتداء، وفـس

السم عن العوامل    ا  تجريد معنى االبتداء في المبتدأ الثاني    االسم عن العوامل لإلسناد إليه، ويكون       

وُأجِيب بأن العوامل فـي كـالم       . واعتُرِض بأن التجريد َأمٌر عدمي فال يؤثر       .ناده إلى شيء  إلس

شيء المعين يصح أن     ال مد ع :ينع أَ ،وصصخْ الم مد والع العرب عالمات في الحقيقة ال مَؤثِّرات،     

 يكون عالمةً لشيء2("تهلخصوصي(.  

  

  :المناقشة والتحليل
 ، مثـل  )3(وفيون إلى أن المبتدأ يرفع الخبر، والخبر يرفع المبتدَأ، فهما يترافعان          ذهب الك 

) قائم (، و )زيد جالس محمد(       المبتدأ يرتفع باالبتداء وذهب البصريون إلى أن ،)وهـو عامـٌل     )4 ،

معنوي.  

  

وجدوا المبتدأ  إن المبتدأ يرفع الخبر، والخبر يرفع المبتدَأ؛ أنّهم         : واحتج الكوفيون بقولهم  

 عضهما، وال يتم الكالم إالّ بهمـا      ال مفر له من خبر، والخبر ال بد له من مبتدأ، فال ينفكّان عن ب              

  .)5(إنهما يترافعان: فلهذا قلنا

                                                 
 1/223: شرح الرضي على الكافية: ، وانظر1/85: الكافية في النحو، البن الحاجب (1)
 1/227: شرح الرضي على الكافية  )(2

  1/68: أسرار العربية: انظر (3)
 :، وشرح ابـن عقيـل     1/173، وأوضح المسالك    1/180: اإليضاح في شرح المفصل، البن الحاجب     : انظر (4)

1/163 
  41-40: اإلنصاف: انظر (5)
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 داء ال يخلـو   االبت: ال يجوز أن يقال إن المبتدأ يرتفع باالبتداء؛ ألنّا قلنا         : "وقال الكوفيون 

 فال يخلـو مـن أن   اره، أو غير شيء، فإن كان شيًئام العرب عند إظه من كال  إما أن يكون شيًئا   

 فينبغي أن يكون قبله اسم يرفعـه         من حروف المعاني، فإن كان اسما       أو أداةً  ون اسما أو فعلًا   يك

كمـا  ) زيد قائما : (اية له، وذلك محال، وإن كان فعلًا فينبغي أن يقال         وكذلك ما قبله إلى ما ال غ      

، وإن كان أداةً فاألدوات ال تَرفع األسماء على هذا الحد، وإن كان غير              )حضر زيد قائما  : (يقال

شيء فاالسم ال يرفعه إالّ رافع موجود غير معدومٍ، ومتى كان غير هذه األقسام الثالثـة التـي                  

  .)1("قدمناها، فهو معدوم

إنما قلنا إن العامـل     : "حتجوا بأن قالوا  أما البصريون الذين رفعوا المبتدأ باالبتداء، فقد ا       

هو االبتداء، وإن كان االبتداء هو التَّعري من العوامل اللفظية؛ ألن العوامَل في هـذه الـصناعة                 

ليست مؤثرةً حسيةً كاإلحراق للنّار، واإلغراق للماء، والقطعِ للـسيف، وإنمـا هـي َأمـارات                

محل اإلجماع إما هي َأمارات ودالالت، فاَألمارة والداللة تكون         ودالالت، وإذا كانت العوامل في      

بعدم شيء، كما تكون بوجود شيء، َأال ترى أنّه لو كان معك ثوبان، وأردتَ أن تميز أحـدهما                  

ز بمنزلة صـبغِ اآلخـر؟ فكـذلك        من اآلخر، فصبغتَ اآلخر، لكان ترك صبغِ أحدهما في التميي         

نَاها      نّه عامل في المبتدأ   ، وإذا ثبت أ   )2(هيعمل في خبره، قياس أن بجعلى غيره من العوامـل      و  

تْ في المبتدأ عملَتْ فـي      وأخواتها، فإنها لَما عملَ   " ظننت"وأخواتها، و " ِإن"وأخواتها، و " كان"نحو  

  .)3("انَه فكذلك هخبره
  

ارتفاع : ")4(ي، يقول ابن هشام   إذن عامُل الرفعِ في المبتدأ هو االبتداء، وهو عامٌل معنو         

 أمـر  فهـو  إليه، دنَسيِل امدقَم وجعله باالسم االهتمام : أي ،"المبتدأ باالبتداء، وهو التجرد لإلسناد    

 وهذا مذهب شيخ النحاة سيبويه، وجمهور البصريين الذين يرون أن العامل في المبتـدأ               معنوي

الذ     )5(معنوي ضيارات ال          ، وتبعهم في ذلك الرالعوامل إنما هي بمثابة العالمات واَألم ي يرى أن

  .المؤثرات، وذلك ما قاله البصريون وذهبوا إليه
                                                 

  41: اإلنصاف (1)
 ههنـا  إِ�َّـا { :بني إسـرائيل  ، يقول تعالى على لسان       في القرآن الكريم   ، فهكذا جاءت  بهذه الصورة " ههنَا"ب  تَكْتُ (2)

وند{ :، ويقول تعالى  5/24: المائدةسورة   }قَاع كُوني أَتُتْرـا  فم ـا هنه  نيـناء } آمروكذلك عند   26/146 :سورة الشُّع ،

  :ابن مالك، يقول

ــافَ     ىـــا َأشـر ِإلَـــنَــا َأو ههنَــهـوبِ ــه الكَ ــانِ، وبِ ــي المكَ انــالد ص  

  1/110: شرح ابن عقيل: انظر. اسم إشارة للمكان القريب": هنا"للتنبيه، و": ها"فَـ
  42: اإلنصاف (3)
  1/173: أوضح المسالك (4)
  1/8: ، وشرح األشموني1/163: شرح ابن عقيل:  انظر)(5
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  المسألة الثالثة

  وقُوع خبرِ المبتدِأ جملةً طلبيةً
  

، فال بد   ) أبوه  قام زيد(، و ) قائم  أبوه زيد(: والخبر قد يكون جملة، نحو     ":قال ابن الحاجب  

  .)1("قد يحذفمن عائد، و

  

 ف به المصنِّ  َلثَّ خبر المبتدأ، قد يكون جملة اسمية أو فعلية، كما م           أن اعلم" :قال الرضي 

ن المفرد له، وقـال ابـن        الخبر، كتضم  ن م  المطلوبِ مِكْحلْنها لِ  لتضم ؛وإنما جاز أن يكون جملة    

  ما يحتمل الـصدق والكـذب       أن تكون طلبية؛ ألن الخبر      ال يصح  : وبعض الكوفيين  )2(األنباري

وهمٌ وه3(واتُوإنما أُ ،   و( م ن ق مراد بخبر المبتدأ عند النحاة مـا        إيهام لفظ خبر المبتدأ، وليس ال      ِلب

يسمون ) زيد عندك : (، ففي قولك  شيًئا َلع فَ ن الفاعل عندهم ليس م    الصدق والكذب كما أن   يحتمل  

 دالمجرالخبر عندهم ما ذكره المصنِّف وهو     والكذب، بل    دقا، مع أنه ال يحتمل الص      خبر الظرفَ

  .)4("المسند المغاير للصفَة المذكورة

  

  :المناقشة والتحليل
المجتهـد  : (ما كان غير جملة، مثـل     : مفرد وجملة، فالخبر المفرد   : خبر المبتدأ قسمان  

(، و ) محبوبانِ والمجتهدانِ) (محبوبالمجتهدون والخبـر   ).هداتُ محبوبـاتٌ  المجت(، و ) محبوبون

، والثاني  )الشجرةُ تسقُطُ أوراقُها شتاء   : (ما كان جملةً فعلية، أو جملة اسمية، فاألول مثل        : الجملة

  .)5()الشجرةُ أوراقُها خضراء: (مثل

  

                                                 
  1/237: شرح الرضي على الكافية: ، وانظر1/91: الكافية في النحو، البن الحاجب )(1
 محمد بن القاسم بن بشار بن األنباري، اللُّغوي، النحوي، المقرئ، اإلمام، الحافظ، كان يملـي                ،أبو بكر : هو )(2

 ،188-181: نزهة األلبـاء   :انظر). هـ328ت  (من حفظه، وهو من أعلم الناس وأفضلهم في نحو الكوفيين،           

 42-40: ، والعقد الثمين343-4/341: ووفيات األعيان ،3/201: وإنباه الرواة ،18/306: ومعجم األدباء
(3) ِل إيهام لفظ خبر المبتدأ: أيبق نأتاهم الغلط م. 
  238-1/237:  على الكافيةشرح الرضي )(4
 165-1/164: وشرح ابن عقيل ،177-1/175: أوضح المسالك :انظر )(5
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  :، هي)1( ثالثة شروطويشترط في الجملة التي تقع خبرا

  ).الحقُّ يعلو(، و) مرتعه وخيمالظلم: (أن تشتمل على رابط يربطها بالمبتدأ، نحو -1

) زيـد (على أن يكون    ) زيد يا أفضَل الطالبِ   : (أالّ تكون الجملة ندائية، فال يجوز القول       -2

 . عنهخبرا) يا أفضل الطالب(تكون جملة مبتدأ، و

 ).حتَّى(، و)بْل(، و)لَكن: (أالّ تكون جملةُ الخبر مصدرةً بأحد األحرف -3
 

 وزاد ، التي ذُكـرتْ   الثالثة الشروط لهذه الخبر استكمال ضرورة على ةالنحا أجمع وقد

 اإلنشائية عووق جواز الجمهور عند والصحيح" إنشائية، تكون أالّ هو آخر، و   شرطًا باريناأل ابن

المبتدأ، عن اخبر تقول كأن :)زيد ارِضبابن وذهب ،)ه السِإ هأنَّ إلى اجرةجمل المبتدأ خبر وقع ن 

ـ ا فيـه  وٌلقُم يدز(: ذكرناه الذي المثال في عنده فالتقدير ،)لوقَ( :تقدير على فهو ةبيطل رِضبه( 

الجمهور عند الزم غير وهو بالنعت، للخبر اتشبيه، يقصد النعت بأن والنعت الخبر بين قواوفر 

ـ عي ال اإلنشاءو التكلم قبل للمخاطب امعلوم يكون أن فيجب وإيضاحه، المنعوت تمييز منه  إال ملَ

 أن األحـسن  بـل  قبل، من امعلوم يكون أن يلزم فال الحكم، منه قصدي فإنه الخبر اوأم بالتكلم،

  .)2("يعرفه ال ما المخاطب المتكلم ليفيد؛ التكلم قبل امجهولً يكون

  

ـ ( في حقه    مقوٌل" : تقديره )هال تضرب  زيد ( أو )ه اضرب زيد(: وفي مثل قولنا    أو  )هبرِاض

)ال تضرب3(")ه(.  

  

لم تكن خبريتهـا عـن المبتـدأ        " خبرا طلبا كانت أو غيره       اإلنشائيةإذا وقعت الجملة    و

 فـإذا   ،ق معناها بالمبتدأ   بل باعتبار تعلّ   ،المبتدأباعتبار نفس معناها القيامة بالطالب والمنشئ ال بِ       

 أحوال زيد إال باعتبـار      ا من  وليس حالً  ،ملمتكلِّ صفة قائمة با   بِر الض بلَطَ فَ )ه اضرب زيد(: قلت

      فكأنه قيل  ،ا عنه تعلقه به وبهذا االعتبار كانت الجملة خبر : )زيد مطلوب  ضرب ه  أو م تَسألَ قٌّح ن 

لَطْيبض ربه(صح احتمال الكالم للصدق والكذبا، وبه أيض ")4(.  

  

                                                 
  1/165: شرح ابن عقيل: انظر (1)
 1/165: ، وشرح ابن عقيل1/176: أوضح المسالك (2)
 1/42 :اإليضاح في شرح المفصل، البن الحاجب )(3
  1/12 : حاشية الصبان)(4
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، فقد جاءت جملةُ  )1(}بِكُـم  مرحبا ال أَ�ْتُم بلْ{: والذي يقوي جواز مجيئها طلبية، قوله تعالى      

  ).أنتم مقُوٌل فيكم ال مرحبا: (ير، والتقد)ال مرحبا: (، وهيالخبر طلبيةً

  

 دخَطًِّئا    وقد أيهشام البصريين، م بـن األنبـاري؛ لعـدم       أبو بكـر      ومنهم  الكوفيين  ابن

الجملتـين  " ملغـي؛ َألن     )2(اعتبـر أن تعلـيلهم     للمبتـدأ، و   جويزهم مجيء الجملة الطلبية خبرا    ت

 لم يكن بينهما عمل، وزعم ابن عـصفور أن          ن وإِ ، صارتا به كالجملة الواحدة    امرتبطتان ارتباطً 

 لَمـا  اكُلـ  وإِن{  :السماع قد جاء بوصل الموصول بالجملة القسمية وجوابها، وذلـك قولـه تعـالى             
 مهنفِّيـولزم دخوُل الالم على الالم      موصولة ال زائدة، وإالّ    )ما(ـقال فَ  )3(}لَي  .   وليس بـشيء؛ ألن 

ر، والفاصل يزيله ولو كـان      امتناع دخول الالم على الالم إنما هو ألمر لفظي، وهو ثقل التكرا           

ولهذا اكتفى باأللف فاصلة بين النونات في       ازائد : )ذْاهنّبآأنذرتهم (: وبين الهمزتين في   )ان (وإن 

 تحتمل مـن    :فإن قيل ،  )4(}لَيبطِّـئَن  لَمن منكُم وإِن{ :كانت زائدة، وكان الجيد أن يستدلَّ بقوله تعالى       

م إنه ال يقع صـفة إال  وكذا ما في اآلية، أي لقوم ليوفينهم، ث    :  ليبطئن، قلنا  االموصوفية، أي لفريقً  

فما وجهه والجملة األولى إنشائية؟ قلت      :  فاالستدالل ثابت وإن قدرت صفة، فإن قيل       ما يقع صلة  

جاز ألنها غير مقصودة، وإنما المقصود جملة الجواب، وهي خبرية، ولم يؤتَ بجملة القـسم إال                

  .)5("لمجرد التوكيد ال للتأسيس

  

ـ  كاف محمـد (: طلبيـة، مثـل   جملة   أن تكون     في الجملة الواقعة خبرا    -إذن- يجوز  )هْئ

 فعل أمر مبني على الـسكون : )هْئكاف(و ،الضمة الظاهرة  وعالمة رفعهمبتدأ مرفوع : )محمد(فَـ

   ضمير متصل مبني على الضم في محل       ): الهاء(، و )أنت( :ا تقديره والفاعل ضمير مستتر وجوب

  . المبتدأ في محل رفع خبر):كافْئ (والجملة من الفعل والفاعل، نصب مفعول به

  

  

  
                                                 

 38/60: سورة ص (1)
  .ا يحتمل الصدق والكذبن جملة الخبر طلبيةً؛ ألن الخبر مال يصح أن تكوأنه :  تعليلهم(2)
  11/111: سورة هود (3)
  4/72: سورة النِّساء )(4

 1/152: مغني اللبيب (5)
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  المسألة الرابعة

  دِأ إذا كان ظرفًاير خبرِ المبتتقد
  

  .)1(" فاألكثر أنَّه مقَدر بجملةوما وقَع ظرفًا": قال ابن الحاجب

  

 ضيقال الر:" ا  : أيا ظرفًا، أو جار؛    ومجرورهولم يذكر ،هيع أحكامه   مجراه في جمي   لجر

م على مبتدئه، أمـا     إن الظرفَ خبر قد تقد    : ويجوز أن يقال   .حتى سماه بعضهم ظرفًا اصطالحا    

  .فالمرفوع مبتدٌأ، مقدم الخبر) في الدارِ رجٌل: (في مثِْل

  

     هنه معنى الفعـل، كمـا         : وعند الكوفيين واألخفش في أحد قولَيهو فاعل للظرف؛ لتضم

  ).قائم زيد: (قالوا في نحو

  

 كان أو جملـة      مفردا خبر ال يتقدم على المبتدأ،    وإنّما قال الكوفيون ذلك؛ العتقادهم أن ال      

، على الفاعلية، ِلَئالّ يتَقَدم الضمير      )قائم زيد (، و )في الدارِ زيد  : (، في نحو  "زيد"فيوجبون ارتفاع   

ضـرب  : (، كما فـي   تقدم، فالضمير متأخِّر تقديرا    ألن حقَّ المبتدِأ ال    ولَيس بِشَيء؛  .على مفسره 

زيد ه2()"غالم(.  

  

  : والتحليلالمناقشة
  -:تبرز عندنا مسألتان متالزمتان

  .رفْع االسم بالظرف: المسألة األولى

  .تقديم خبر المبتدأ عليه: والمسألة الثانية

  

  :رفْع االسم بالظرف: ، فهيأما المسألة األولى

 "المحـلّ "رفعه، ويسمون الظـرفَ     يرى الكوفيون أن الظرف إذا تقدم على االسم فإنه ي         

، وإليـه ذهـب     )في الدارِ عمـرو   (، و )أمامك زيد : (، وذلك نحو قولك   "الصفة" من يسميه    ومنهم

                                                 
 1/243: شرح الرضي على الكافية: ، وانظر1/92: ية في النحوالكاف )(1

  248-1/247: شرح الرضي على الكافية (2)
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               الظرفَ ال يرفع االسم د من البصريين، وذهب البصريون إلى أناألخفش في أحد قوليه، والمبر

  .)1(إذا تقدم عليه، وإنّما يرفع باالبتداء

  

في (، و )أمامك زيد : (ذلك؛ ألن األصل في قولك    إنّما قلنا   : "أما الكوفيون فاحتجوا بقولهم   

حلَّ أمامك زيد، وحلَّ في الدارِ عمرو، فَحذفَ الفعُل، واكتفَى بالظرف منه، وهـو              ) الدارِ عمرو 

غير مطلوبٍ، فارتفع االسم به كما يرتفع بالفعل، والذي يدلُّ على صحة ما ذهبنا إليه أن سيبويه                 

ي حـال، أو     لذ ظرف يرفَع إذا وقع خبرا لمبتدأ، أو صفة لموصوف، أو حالًا          أن ال يساعدنا على   

التـي  " أن" على همزة االستفهام، أو حرف النفي، أو كان الواقع بعده            صلة لموصول، أو معتمدا   

ـ  )2(}الـضِّعف  جـزاء  لَهم فَأُولَئك{: في تقدير المصدر، فالخبر كقوله تعالى      مرفـوع  ): جـزاء (، فَـ

مررتُ بزيـد   : (، والحال كقولك  )مررتُ برجٍل صالحٍ في الدارِ أبوه     : (بالظرف، والصفة كقولك  

ـ   )3(}و�ُـور  هدى فيه اإلِ�ْجِيلَ وآتَيناه{: ، وعلى ذلك قوله تعالى    )في الدارِ أبوه    )نـور (و) هـدى ( فَـ

 )4(}يديـه  بـين  لمـا  صدقًاومـ { :مرفوعان بالظرف؛ ألنه حاٌل من اإلنجيل، ويدل عليه قولـه تعـالى           

 علْـم  عنـده  ومـن {: على حال قبله، وما ذاك إالّ ظرف، والـصلَة كقولـه تعـالى        ) مصدقًا(فعطف  
مـا  : (، وحرف النفي كقولك)6(}شـك  اللَّه أَفي{: ، والمعتَمد على الهمزة، كقوله تعالى     )5(}الْكتَابِ

  دفي الدارِ َأح( و ،"كقوله تعالى " َأن :}نمو  ـهاتآي  ى  أَ�َّـكتَـر ضاألَر{)وما عملتْ فيه في موضع  )7 فَأن ،

  .)8("رفع بالظرف، وإذا عمل الظرف في هذه المواضع كلها، فكذلك فيما وقع فيه الخالف

  

  

                                                 
 1/154: ، وشرح األشموني2/79:  اللبيبمغنيو  وما بعدها،48: اإلنصاف: المسألة فيانظر  (1)
  34/37: سورة سبأ (2)
 فيـه  اإلِ�ْجِيـلَ  وآتَينـاه  التَّوراة من يديه بين لما مصدقًا مريم ابنِ بِعيسى آثَارِهم علَى وقَفَّينا{: واآلية كاملة ،  5/46: سورة المائدة  (3)

 .}للْمتَّقني وموعظَةً وهدى التَّوراة من يديه بين لما ومصدقًا و�ُور هدى
  5/46:  سورة المائدة (4)
  13/43: الرعدسورة  )(5
  14/10: سورة إبراهيم )(6

  41/39: سورة فُصلَت (7)
 49-48: اإلنصاف )(8
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يالحظُ أن الكوفيين يرفعون االسم بالظرف إذا تقدم عليه، لكن البصريين يرون خـالف              

؛ ألنه قد تعرى مـن العوامـل        )1(إنما قلنا إن االسم بعده يرتفع باالبتداء      : "احتجوا بأن قالوا  ذلك و 

ـ هو ال يصلح ه   ا عامٌل لم يكن إالّ الظرف، وه      نَهو معنى االبتداء، فلو قُدر ه     ، وه )2(اللفظية ا أن  نَ

  : لوجهينيكون عاملًا

  

قام الفعل، ولـو كـان      ، وإنّما يعمُل لقيامه م     أن األصَل في الظرف أن ال يعملَ       :أحدهما

ها عاملًا نَه  تدخل عليه العوام        لقيامه م ا جاز أنا  : (ل، فتقول قام الفعل لَمزيد كامِإم ظننْتُ (، و )ِإن

 مع اخَلْفَكعاملًا     )ر ذلك؛ ألن ا       ال يدخلُ  ، وما أشبهـا      على عامٍل، فلو كان الظرف رافعلزيـد لَم 

إن يقـوم   : (، ولَما كان العامل يتعداه إلى االسم، ويبطل عمله، كما ال يجوز أن تقـول              جاز ذلك 

 اأَ�ْكَالـً  لَـدينا  إِن{: ، فلما تعداه العامل إلى االسم، كما في قوله تعالى         )ظننتُ ينطلق بكْرا  (، و )عمرا
  .)4(")3(}وجحيما

  

) بِـك زيـد مـأخوذٌ     : (رفع به االسم في قولـك      لوجب أن ي   أنّه لو كان عاملًا   " :والثاني

  .)5("وباإلجماع أنّه ال يجوز ذلك

  

 أو  ف يرفَع إذا وقع خبرا لمبتدأ     أن الظر إن سيبويه يساعدنا على     : وأما عن قول الكوفيين   

 على همزة االستفهام، إلى غير      ي حال، أو صلة لموصول، أو معتمدا       لذ صفة لموصوف، أو حالًا   

 البصريون بقولهم    ذلك مم دا ذكروه، فَر" :           ـنلَى بالفعـل مهذه المواضع َأو إنّما كان كذلك؛ ألن

 لمبتـدأ، أو صـفة      قلنا في اسم الفاعل إذا جـرى خبـرا        غيره، فرجح جانبه على االبتداء، كما       

 على همزة االسـتفهام، أو حـرف         حال، أو صلة لموصوٍل، أو معتمدا      لموصوف، أو حال لذي   

 والحـال  ،)مررتُ برجٍل كـريمٍ أخـوه     : (، والصفة كقولك  )زيد قائم أبوه  : (فالخبر كقولك النفي،  

، والمعتمـد علـى     )رأيتُ الذاهب غالمه  : (، والصلة كقولك  ) وجهه جاءني زيد ضاحكًا  : (كقولك

                                                 
  171-1/170: ، وشرح ابن عقيل1/179: أوضح المسالك :انظر (1)
  152-1/149: شرح األشموني، و1/179: أوضح المسالك: انظر (2)
  73/12: سورة المزمل )(3
  49: اإلنصاف )(4
  49: ق المصدر الساب)(5
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 هـذه   ، وإنما كان ذلك؛ ألن    )المكا قائم غُ  م: (، وحرف النفي نحو   )؟اكوخَب أَ اهذََأ: (همزة، نحو 

  .)1("األشياء َأولَى بالفعل من غيره؛ فلذلك غلب جانب تقديره، بخالف ما وقع الخالف فيه

  

  :تقديم خبر المبتدأ عليه: أما المسألة الثانية، فهيو

  كان أو جملةً، فالمفرد نحـو      ز تقديم خبر المبتدأ عليه، مفردا     ذهب الكوفيون أنّه ال يجو    "

) زيد عم (، و )قائم وذاهب(، والجملة نحو  )ر :  زيد و    (، و )أبوه قائمعمـر أخوه ذاهـب(   وذهـب ،

  .)2("البصريون إلى أنه يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه، المفرد والجملة

  

 أم جملـة    المبتدأ عليه، سواء أكان مفـردا     يالحظُ أن أهل الكوفة ال يجيزون تقديم خبر         

  .والبصريون على عكس ذلك

  

 كان   تقديم خبرِ المبتدأ عليه، مفردا     إنّما قلنا إنّه ال يجوز    : "فاحتجوا بأن قالوا  أما الكوفيون   

) قـائم زيـد   : (، أال ترى أنّك إذا قلتَ     )3(أو جملة؛ ألنه يؤدي إلى تقديم ضمير االسم على ظاهره         

" زيـد " ضمير   "أبوه"كانت الهاء في    ) أبوه قائم زيد  : (؟ وكذلك إذا قلتَ   "زيد"ضمير  " قائم"كان في   

فقد تقدم ضمير االسم على ظاهره، وال خالف أن رتبة ضمير االسم بعد ظاهره، فوجـب أن ال                  

  .)4("يجوز تقديمه عليه

  

 في كـالم العـرب      جوزنا ذلك؛ ألنه قد جاء كثيرا     إنّما  : "أما البصريون فاحتجوا بقولهم   

 )5("في بيتـه يـْؤتَى الحكَـم      ": قولهم في المثل  وأشعارهم؛ فأما ما جاء من ذلك في كالم العرب ف         

                                                 
  52: اإلنصاف(1) 
وأوضح  ،1/190 :يضاح في شرح المفصل   واإل وما بعدها،    61: ، واإلنصاف 24: المفصل :المسألة في  انظر   (2)

  1/186: والمطالع السعيدة، 171-1/170:  وشرح ابن عقيل،1/179: المسالك
اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة     :  هو ، والمشتق ألن الخبر يتحمل ضميرا يرجع إلى المبتدأ إذا كان مشتقًا          )(3

  1/149: شرح األشموني: انظر. المشبهة، واسم التفضيل
  61: اإلنصاف (4)
  118 و1/96: ىصقْتَس، والم158 و156 و1/90: جمهرة األمثال )(5
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فقـد  ) تَميمي َأنا : (، وحكَى سيبويه  )2("كومشْنُوٌء من يشْنَ  "، و )1("في َأكْفَانه يلَفُّ الميتُ   ": وقولهم

) يتـه الحكَم يـْؤتَى فـي ب     : (تقدم الضمير في هذه المواضع كلّها على الظاهر؛ ألن التقدير فيها          

و)   هتُ لُفَّ في أكفانالمي( و ،)شْنُوءم كشْنَوي نم(و ،)ا مـا جـاء مـن ذلـك فـي      )أنا تمميوأم ،

  :أشعارهم، فَنَحو ما قال الشاعر

ــ ـــبنُونَ ــا وبنَاتُنَ ــو َأبنَاِئنَ ــ  اـا بنُ ــوهن َأبنَ ــدـابنُ اعجــاِل اَألبالر 3(ء( 

  :، وقال اآلخر)بنُو أبناِئنَا بنُونا: (، وتقديره"كارِمِاأل"ويروى 

ــتَونَا ــر ِإذا شَ ــن اَألغَ ــا اب ــى م  )4(وحــب الــزاد فــي شَــهري قُمــاحِ  فَتً

 ، وإذا ثبتَ بهذا جواز تقديم خبر المبتدأ على المبتدأ فََألن          )ابن اَألغَر فتًى ما إذا شَتَونَا     : (وتقديره

  .)5("يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه َأولَى؛ ألن رتبةَ العامل قبل رتبة المعمول، وهذا ال إشكاَل فيه

  

لو جوزنا تقديمه ألدى ذلك إلى تقديم ضمير        : وأما الجواب عن كالم الكوفيين في قولهم      

 فـي   إن كان متقدما  لك ألن الخبر و   هذا فاسد؛ وذ  : قلنا: "االسم على ظاهره، فقال فيه البصريون     

        ا   االلفظ إالّ أنّه متأخر في التقدير، وإذا كان متقدما تقديربهذا التقديم فـي        لفظًا متأخر فال اعتبار ،

، وغالمـه   إذا جعلت زيـدا فاعلًـا     ) ب غالمه زيد  ضر: (؛ ولهذا جاز باإلجماع   )6(منْعِ اإلضمار 

عليه في اللفظ، إالّ أنّه في تقدير التأخير، فلم يمنع ذلك مـن               ألن غالمه وِإن كان متقدما     مفعولًا

                                                 
ـ  )لَفَفَ( 9/317: )َأكفانه في يَلفُّ الميتُ: (لم أقف عليه، لكنّي وجدتُ في لسان العرب        (1) تـاج  : سها فـي  ، ونَفْ

  ).لَفَفَ (24/376: العروس
همـع  ، و 1/24: ، وشرح األشـموني   1/184: شرح ابن عقيل  و،  1/481:  والمسالك توضيح المقاصد  :انظر )(2

  ).مشْنُوء من يشْنَُؤك: (، وفيها جميعا1/389: الهوامع
والصفوة الصفية فـي شـرح       ،2/114:  اللبيب مغنيو ،9/132 و 1/99: شرح المفصل : فيالبيت للفرزدق    )(3

: ، وبـال نـسبة فـي      1/213: وخزانة األدب ،  1/132:  الهوامع همع، و 1/819: الدرة األلفية، لتقي الدين النيلي    

 .، ولم أقف عليه في ديوانه1/341: المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية، للعيني
(4)         نشرح أشـعار الهـذليين    :  في والبيت له  بني هذيل،    البيت لمالك بن خالد الخناعي الهذلي، شاعر جاهلي م :

 لـسان ، و 1/390: ، وأساس البالغة  5/91: صصخَوالم ،3/29: ، البن سيده  والمحكم والمحيط األعظم   ،1/451

:  وتـاج العـروس    ،1/820:  والصفوة الصفية في شرح الدرة األلفية، لتقي الدين النيلي         ،)قَمح (2/565: العرب

7/64) حقَم.(  
  63-62: اإلنصاف (5)
 1/188: ، والمطالع السعيدة1/166: شرح األشموني: انظر )(6
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ـ )1(}سـى مو خيفَةً �َفْسه في فَأَوجس{: تقديم الضمير، قال اهللا  تعالى      " موسـى  "عائدة إلى " الهاء"، فَ

  .)2("؛ ألن موسى في تقدير التقديم، والضمير في تقدير التأخيروِإن كان متأخرا لفظًا

إليه البصريون قوَل زهيركذلك ي ما ذهب َؤكِّد:  

 )3(يلْقَ السماحةَ منْـه والنَّـدى خُلُقَـا         ا علَـى عالَّتـه هرًِمـمن يلْقَ يوًمـا"

  :وقول األعشى

مــاه ــوك فََأفْنَــ ــاب الملُــ  )4(وَأخْـــرج مـــن بيتـــه ذَا جــدن  َأصــ

  ".ذَا يزن ":ويروى

، وِإن  ) زيـد  قائماكان  : (، نحو )5(على اسمها " كان"وكذلك أجمعنا على جواز تقديم خبر       

كان قد قدم فيه ضمير االسم على ظاهره؛ إالّ أنّه لَما تقدم كان في تقدير التأخير، لم يمنع ذلـك                    

يم والتأخير لَما جاز تقديم الضمير، َأال ترى        من تقديم الضمير، ولهذا لو فُقد هذا التقدير من التقد         

؟ ألن التقدير إنّمـا     مفعولًا) زيدا(فاعلًا، و ) غالمه(إذا جعلتَ   ) المه زيدا ضرب غ : (أنّه ال يجوز  

يخالف اللفظ إذا عدَل بالشيء عن الوضع الذي يستحقه، فأما إذا وقع في الموضع الذي يـستحقه                 

ا قد وقع الفاعل في رتبته، والمفعول في رتبتـه فلـم            نَه النيةَ به غير ذلك، وه     ِإنفمحاٌل أن يقال    

فجعلـت  ) مه زيـد  ضرب غال : (يمكن أن تجعل الضمير في تقدير التأخير، بخالف ما إذا قلت          

  .)6("فاعلًا" زيدا"مفعولًا، و" غالمه"

                                                 
  20/67: سورة طَه )(1

  64-63: اإلنصاف (2)
البيت لزهير بن أبي سلْمى المزني، من مضر، حكيم الشعراء فـي الجاهليـة، أحـد أصـحاب المعلقـات                     )(3

  :، برواية53: البيت في ديوانه.). هـ.ق13ت(

 ــقَ ِإن ــاتَلْ ــه هرًِم الَّتــى ع ــا علَ ــا     يوًم ــدى خُلُقَ ــه والنَّ ــسماحةَ منْ ــقَ ال  يلْ

: ، وبال نـسبة فـي       3/174: األغانيو،  1/12: ونقد الشعر  ،1/83: والعقد الفريد  ،1/52: الكامل :فيوانظره  

 4/103: المقتضب
 بني قيس بن ثعلبة الوائلي، المعروف بأعشى قيس،         ن م ،لميمون بن قيس بن جند    أبو بصير،   : البيت لألعشى  )(4

أعشى بكر بن وائل واألعشى الكبير      :قال له وي   ،موأحد أصحاب المعلقات   ، شعراء الطبقة األولى في الجاهلية     ن  ،

  :برواية، 65: البيت في ديوانه). هـ7 ت(، )صنَّاجة العرب(يلقب بِـ

 ه ذا حـــزنـــــ بيترج مـــنـوَأخْـــ  اهمــــــــوك فََأفنــــــــَأزاَل المل

 4/103: المقتضب: ، وبال نسبة في3/174: األغانيو، 1/83: والعقد الفريد ،1/52: الكامل :فيوانظره 
والمطـالع   ،1/217: ، وأوضح المـسالك   1/88: ، وأسرار العربية  4/87: ، والمقتضب 1/21: الكتاب: انظر (5)

  1/184: موني، وشرح األش1/205: السعيدة
 65-64: اإلنصاف (6)
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  المسألة الخامسة

ًرالنَّاصخَب قَعإذا و فللظَّر اب  
  

 ظرف الزمان ال يكـون       أن ملَعا ":ايقول الرضي في شرحه لتقدير الخبر إذا كان ظرفً        

أن يشبه  : أحدهما:  في موضعين   إالّ  منه، وال صفة له؛ لعدم الفائدة      اعن اسم عين، وال حالً     اخبر

إضافة معنى إليه   أن يعلم   : ، الثاني ) الهاللُ الليلةَ(: ا دون وقت، نحو    المعنى في حدوثها وقتً    العين

القيس، نحو قول امرئ اتقدير :"اليوخَم ٌرمَأًداغَ و رٍ، وقوله: أي، )1("ٌرمخَم بشُر:  

ــلَّ ــامٍ َأكُـ ــٌمعـ ــهتَحوونَعـ  )2(وتُنْتجونَـــه قَـــوٌم يلْقحـــه  نَـ

 ال فائـدة   ألنـه ؛يجـز  لـم  )زيد يوم الـسبت (، و)األرض يوم الجمعة (: ، ولو قلت  هتُايو ح :أي

  .يص حصول شيء بزمان هو في غيره حاصل مثلهلتخص

  

   ويكون ظرف الزمان خبر       ظَنْا عن اسم معنى بشرط حدوثه، ثم يفإن اسـتغرق ذلـك      ر ،

        المعنى جميع الزمان أو أكثره وكان الزمان نكرة رفع ا، نحو  غالب :) الـصوم  (، و ) يـوم الـسير 

؛هفي أكثر  ، إذا كان السير   )شهر       ألنه باستغراقه إياه كأنه هو، وال س ما مع التنكيـر المناسـب      ي

   .للخبرية

  

ـ     الصوم(: ي نحو فويجوز نصب هذا الزمان المنكر، وجره بِ       ـ  )ا في يوم، أو يوم  ا، خالفً

    عندهم، توجب التبعيض، فال يجيزون    " في"للكوفيين وذلك أن :)صفي يومِ  تُم   بـل   ) الجمعـة ،

 وإن .للتبعيض" في" وال يعلم إفادة     -البصريينكما هو مذهب    - َألولَى جوازه وا .يوجبون النصب 

 ا كما في األول عند البصريين      لم يكن الرفع غالب    )الصوم يوم الجمعة  (: كان الزمان معرفة، نحو   

  .وجبوه في المنكر للعلة المذكورةوأوجب الكوفيون النصب، كما أ

  

                                                 
 1/194: ، وجمهرة األمثال  1/64: األمثال: انظره في .  الخمر يشرب وهو أبيه ُلتْقَ بلغه حين القيس امرؤ قاله(1)  

  1/68: ، والمستقصى في أمثال العرب222و
: األغـاني : ، ولرجل من بني ضبة في     1/409: ، وخزانة األدب  1/129: الكتاب: لقيس بن حصين في     البيت )(2

، وبال نسبة   1/339: المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية، للعيني       : ، ولصبي من بني سعد في     4/355

، وتـاج   3/102: واألشباه والنظائر  ،)نَعم (12/579: ، ولسان العرب  5/144: ، والمخصص 1/27: الكتاب: في

 )نَعم (33/511: العروس
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، فاألغلب نصبه أو    كراا أو من  واء كان الزمان معرفً   فإن وقع الفعل ال في أكثر الزمان، س       

فـي  (، أو ) يوم الجمعة  ريالس(، و )في يومٍ (، أو ) يوما الخروج: (بين الفريقين، نحو  ا  بفي، اتفاقً جره  

  ). الجمعةيومِ

  

ا قوله تعالى  وأم: }  اتملُوعم رهأَش سـتعداد  االلتأكيد أمر الحج ودعاء الناس إلى        ف ،)1(}احلَج

  .ج مستغرقة لجميع األشهر الثالثة أفعال الحنأله حتى ك

  

ان غيـر    فإن ك  ،ال وا عن اسم عين، سواء كان اسم مكان أَ        خبرذا كان ظرف المكان     وإ

ع  فـالرف  ،ا وهو نكرة   كان متصرفً   في امتناع رفعه، وإن    كالم، فال   )زيد عندك : (متصرف، نحو 

ند  على الظرفية ع   ، وهو باق  ) أو شمالٌ  ي يمين نِّ م كدار(و،  )يبأنتَ منِّي مكان قر   : (راجح، نحو 

:  أي  مكانك مني مكان قريب، أو من الخبر،       :من المبتدأ، أي   والمضاف محذوف، إما     البصريين

  . وليس بظرف، فيجب رفعهعند الكوفيين بمعنى اسم الفاعلأنت مني ذو مكان قريب، ومثله 

  

نحو ح كان معرفة، فالرفع مرجو    وإن ، :)وذلك ألن أصل    ؛)داري أمامك (، و ) خلفك زيد

  :، نحو قوله بالشعرذلك، فرفع المعرفة ال يختصالخبر التنكير، ومع 

ــد  كَتيبــةمــنانَــلَتَلْقَــى امــفَ شَــهِدنا رِ يهــد ــُلِإالَّ ال ــَأم جبرِئي ه2(اـام( 

  .)4(" والكوفيين)3(رمي ِللْجخالفًا

  

                                                 
  2/197: سورة البقرة )(1
 واشتهر في   ،صحابي من أكابر الشعراء من أهل المدينة      ،  كعب بن مالك األنصاري السلمي الخزرجي     البيت ل  )(2

ـ 50ت  (،   وشهد أكثر الوقائع   ، صلى اهللا عليه وسلم     وكان في اإلسالم من شعراء النبي      ،الجاهلية : والبيت في )  ه

  ).جبر (10/358 :، وتاج العروس)رجب (4/113: ، ولسان العرب)جبر (2/608: الصحاح، و271: ديوانه

منـصوب  ): يد الدهرِ : (، وقوله )جبرئيل(ف، فهو خبر عن     ألنه معر ) أمام(رفع الظرف   : والشاهد في البيت هو   

 1/250:  تعليق محقق شرح الرضي على الكافية:انظر). ، أو طوَل الدهرِمدى الدهرِ: (على الظرفية بمعنى
كان الجرمي أثبت   : "رمي البصري النحوي، إمام العربية، قال فيه المبرد       سحاق الج ، صالح بن إ   أبو عمر : هو )(3

: ، ونزهة األلباء  47-46: طبقات النحويين، للزبيدي  : انظر ترجمته في  ). هـ225ت  (،  "القوم في كتاب سيبويه   

  487-2/485: ، ووفيات األعيان83-2/80: وإنباه الرواة ،6-12/5: ، ومعجم األدباء143-145
  250-1/248:  شرح الرضي على الكافية)(4
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  :المناقشة والتحليل
نم لينبعا السؤال األوللمبتدأ؟هل يقع الظرفُ خبًرا:  فهو هذه المسألة سؤاالن، أم   

ـ    : نه يقع، والظرف على قسمين    إ: الجواب اني، أمـا ظـرف     ظرف مكاني، وظرف زم

 عـن اسـم     ، وكذلك يقـع   )زيد عندك : ( مثل -"العينِ"أو  " مِسالجِ"- عن الجثة    المكان فيقع خبرا  

ع خبرا عن المعنى فقط، منصوبا أو مجرورا        ، أما ظرف الزمان فيق    )القتاُل عندك : (المعنى، نحو 

إذا حصلَتْ الفائدةُ باإلخبار به     : ، إالّ إذا أفاد، أي    )السفر في الغَد  (، أو   )السفر غدا : (مثل) في(بِـ

، هـذا  ) أمراليوم خمر، وغدا(، و ) الهاللُ لةَاللي: (فيجوز اإلخبار عنه، مثل   " العين"عن اسم الجثة    

  .)1(هو ملَخَّص المسألة، وما عليه مذهب جمهور البصريين

  

  ؟ب الظَّرف إذا وقَع خَبًراناصمن :  فهوالسؤال الثانيأما 

زيد : ( للمبتدأ، مثل  على الخالف، وذلك إذا وقع خبرا      أن الظرف ينتصب      الكوفيون يرى

ك(، و )أمام كوراء محمد(      كالم، وذهب نذلك م هثعلب ، وما شاب)الكوفيين، إلى أنّه ينتصب   )2 نم 

، فحذفنا الفعل، وهـو     )حلَّ أمامك : (هو) زيد أمامك : (بفعل محذوف غير مقدر؛ ألن أصل قولنا      

ى البصريون   على ما كان عليه مع الفعل وير       اكتفينا بالظرف منه، فبقي منصوبا    غير مطلوب، و  

، وذهـب   )محمد اسـتقر وراءك   (، و )زيد استقر أمامك  : (إلى أنّه ينتصب بفعل مقدر، وتقديرهم     

محمـد  (، و )زيد مستقر أمامـك   : (بعض البصريين إلى أنّه ينتصب بتقدير اسم فاعل، وتقديرهم        

كوراء 3()مستقر(.  

  

 إنما قلنا إنّه ينتـصب بـالخالف       ":ا َأن قالوا  أما الكوفيون فكانت الحجة التي استندوا إليه      

" عمرو منطلقٌ "، و "زيد قائم : "وذلك ألن خبر المبتدأ في المعنى هو المبتدأ، َأال ترى أنّك إذا قلت            

 زيـد أمامـك،   : "، فإذا قلـت   "عمرو"و  في المعنى ه  " منطلق"، و "زيد"في المعنى هو    " قائم"كان  

                                                 
  1/173: ، وشرح ابن عقيل181-1/180: ، وأوضح المسالك213: شرح شذور الذهب :انظر (1)
 النحو في الكوفيين إمام: بثعلب المعروف بالوالء، الشيباني اريس بن زيد بن يحيى بن أحمد ،أبو العباس : هو )(2

، )هـ291ت(،  بغداد في ومات ولد ،حجة ثقة اللهجة، وصدق بالحفظ امشهور ،اثًدحم للشعر، راوية كان ،واللغة

مثعلب مجالس(و رسالة،) الشعر قواعد(و) الفصيح (:كتبه ن (،مجلدان وساهم:) انظر ترجمته فـي   . )المجالس :

ـ الح  وتذكرة ،1/30 :وفيات األعيان  و ،1/293: ءلبااأل نزهة، و 388-2/387 :مروج الذهب و  :للـذهبي ،  اظفَّ

  1/267: واألعالم ،2/214
 همع، و 1/378: وشرح األشموني  ،1/173: وشرح ابن عقيل   وما بعدها،    202: اإلنصاف: المسألة في  انظر   (3)

  1/98: الهوامع
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وعمر و وراءكمـا   "عمرو"، وال وراءك في المعنى هو       "زيد"ي المعنى هو    ، لم يكن أمامك ف    "ك ،

 له نُصب على    ، فَلَما كان مخالفًا   "عمرو" هو   ، ومنطلق في المعنى   "زيد"في المعنى هو    " قائم"كان  

  .)1("الخالف؛ ِليفَرقُوا بينهما

  

ره يكونـان   يالحظ أن الكوفيين اعتمدوا على الخالف بين الظرف والمبتدأ، فالمبتدأ وخب          

، فهما في المعنى واحد، أما الظرف فيخالف ذلـك؛ ألننـا إذا             )أحمد مجتهد : (جملة مفيدة، كقولنا  

ما كان الظرف نفس المبتدأ في المعنى، وأما البصريون الذين نصبوه بفعـل             ) أحمد خلفَك : (قلنا

زيـد  : "لك ألن األصل في قولـك     إنّما قلنا إنّه ينتصب بعامٍل مقدر؛ وذ      : "مقدر، فاحتجوا بقولهم  

  كو وراءوعمر ،كالظرف     ": أمام ؛ ألنوفي وراِئك ،ككل اسم من أسماء األمكنـة أو       : في أمام

حرف جر ال بد لها من شيء تتعلَّقُ به؛ ألنها دخلت رابطةً            ": في"، و "في"األزمنة يراد فيه معنى     

أو " من زيد : "، ولو قلت  " من زيد، ونَظَرتُ إلى عمرٍو     عجِبتُ: "، كقولك )2(تربطُ األسماء باألفعال  

 يتعلّقُ به، فدلَّ ذلك على أن التقدير في قولـك            الجر شيًئا  ، لم يجز حتى تقدر لحرف     "ِإلَى عمرٍو "

"   كو وراءوعمر ،كأمام فَ الحر          ": زيدذثم ح ،في وراِئك و استقروعمر ،كفي أمام استقر فُ زيد

فاتَّصَل الفعُل بالظرف فنصبه، فالفعُل الذي هو استقر مقدر مع الظرف، كما هـو مقـدر مـع                  

  .)3("الحرف

  

" مـستقر : "أما من رأى من البصريين أن الظرف ينتصب بتقدير اسم الفاعل، وتقديرهم           

ِل اسم يجوز أن يتعلّـق بـه        ألن تقدير اسم الفاعل َأولَى من تقدير الفعل؛ ألن اسم الفاع          : "فقالوا

حرف الجر، واالسم هو األصل، والفعل فرع، فَلَما وجب تقدير أحدهما كان تقدير األصل َأولَـى        

  .)4("من تقدير الفرع

  

  بعامل مقدر، ففي قولنـا     ينصب الظرف الواقع خبرا   : ، األول إن البصريين على قسمين   

) كأمام (تقديرهم )زيد :   استقر زيدكأمام(       هذا الرأي لسيبويه ولجمهور البصريين بوقد نُس ،)5( 

                                                 
  203-202: اإلنصاف (1)

  1/377: ، وشرح األشموني1/83: يلشرح ابن عق، و2/231: أوضح المسالك :انظر )2(
  203: اإلنصاف )(3
  204-203: مصدر السابقال )(4
 1/171: ، شرح ابن عقيل1/179: أوضح المسالك :انظر )(5
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) زيد كائن، أو مـستقر عنـدك  : (يقدرونه) زيد عندك: (ينصبه بتقدير اسم فاعل، فقولنا  : واآلخر

  .)1(سب هذا الرأي إلى سيبويه أيضاوقد نُ

  

ومنهم سيبويه، يقـول    ويبدو أن الراجح هو الرأي األول الذي قال به جمهور البصريين            

والصحيح عندي هو األول؛ وذلك ألن اسم الفاعل فرع على العمل في            : ")2(في ذلك ابن األنباري   

ا تقدير عامٍل كان تقدير مـا هـو         نَهفي غيرِ العمل، فَلَما وجب ه     ، وإن كان هو األصُل      )3(العمل

والذي يـدل   . فرع فيه، وهو اسم الفاعل     َأولَى من تقديرِ ما هو ال      -وهو الفعل –األصل في العمل    

ـ          رأيتُ الذي أمامك، والذي    : (، نحو )الذي(على صحة ما ذكرناه أنّا وجدنا الظرف يكون صلة ِل

كالفا             )وراء اسم رإالّ جملةً، فلو كان المقد وما أشبه ذلك، والصلة ال تكون ،    عل الذي هو مستقر

، والمفـرد ال يكـون       يكون جملةً، وإنّما يكون مفردا     ضمير ال ؛ ألن اسم الفاعل مع ال     لَكَان مفردا 

 فدلَّ  مع الضمير يكون جملة   صلةً البتةَ، فوجب أن يكون المقدر الفعل الذي هو استقر؛ ألن الفعل             

نَّاهي4("على ما ب(.  

  

مل عمل  بين صاحب اِإلنْصاف أن اسم الفاعل فرع، واألصل هو الفعل، فاسم الفاعل يع            

ومن . الفعل الذي هو األصل، كما يكون الظرف صلةً ِللَّذي، والصلة ال يمكن اعتبارها إالّ جملة              

  .، والمفرد ليس صلة، فال يستويان الفاعل، يكون قد قَدر مفردايقدر باسم

  

زيـد  : (إن خبر المبتدأ في المعنى هو المبتدأ، وإذا قلنـا         : وأما الرد على قول الكوفيين    

  كو وراءوعمر كـ )أمام ، فلمـا كـان     )عمرو(ليس هو   ) وراءك(، و )زيد(ليس هو   ) أمامك(، فَ

الموجب لنـصب   وذلك ألنه لو كان     " فاسد؛   الف فهو  على الخ  الفًا له وجب أن يكون منصوبا     مخ

 المبتـدأ مخـاِلفٌ   ؛ ألن يجب أن يكـون منـصوبا  بتدأ أيضا للمبتدأ لكان الم الظرف كونَه مخالفًا  

وإنّما   يتَصور أن يكون من واحد     للظرف، كما أن الظرفَ مخاِلفٌ للمبتدأ؛ َأال ترى أن الخالفَ ال          

 فلَما  ، وما أشبه ذلك   ) وراءك زيدا أمامك، وعمرا  : (يكون من اثنين فصاعدا، فكان ينبغي أن يقال       

  .)5("ا إليهلم يجز ذلك دلَّ على فساد ما ذهبو

                                                 
  1/171: شرح ابن عقيل: انظر )(1

  204: اإلنصاف (2)
:  وشرح ابـن عقيـل     ،3/217: وأوضح المسالك  ،270-1/269 :قطر الندى شرح  و ،228: المفصل: انظر )(3

  262-1/261: واألشباه والنظائر ،2/78-83
  204: اإلنصاف (4)
  205-204: المصدر السابق )(5
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  المسألة السادسة

  "ِإن"الرافع ِلخَبرِ 
  

ِإن : (ول هذه الحروف، نحـو    وأخواتها، هو المسند بعد دخ    " ِإن"خبر  ": قال ابن الحاجب  

  .)1("الّ في تقديمه إالّ إذا كان ظرفًا، وَأمره كأمرِ خبر المبتدأ، إ) قائمزيدا

  

 قال الرضي:"     عند الكوفيين ِإن  خبر"رَِئة" ال"وكذا خبر   -وأخواتها  " ِإنبمـا    -التَّب مرفوع 

 ألن  ومذهب البصريين َأولَى؛   .ارتفع به حين كان خبر المبتدأ، ال بالحروف؛ لضعفها عن عملين          

اقتضاءها ِللْجزَأينِ على السواء، فاَألولَى أن تعمل فيهما، وال سيما مع مـشابهة قويـة بالفعـل                 

2("يالمتعد(.  

  

  :المناقشة والتحليل
    يرى الكوفيون أن"ا : "ال ترفع الخبر، مثل   وأخواتها  " ِإنزيد ِإن ذلك من     " قائم هوما شاب ،

  .، واحتج كلٌّ بِحجته)3(أمثلة ويرى البصريون إلى أنَّها ترفع الخبر

  

ـ      : "أما الكوفيون فكانت حجتهم أن قالوا      ذه األحـرف أن ال     أجمعنا على أن األصل في ه

 )4(تنصب االسم، وإنّما نصبته؛ ألنها أشبهت الفعل، فإذا كانت إنّما عملت؛ ألنها أشـبهت الفعـلَ               

 يكـون أضـعفَ مـن        فهي أضعفُ منه؛ ألن الفرع أبدا       عليه فهي فرع عليه، وإذا كانت فرعا     

ع عن األصول؛ ألنّا لـو       على القياس في حطِّ الفرو     بغي أن ال يعمَل في الخبر، جريا      األصل فين 

 على رفعه قبل    لك ال يجوز، فوجب أن يكون باقيا      أعملنا عمله ألدى ذلك إلى التسوية بينهما، وذ       

دخولها، والذي يدل على ضعف عملها أنّه يدخل على الخبر ما يدخل على الفعل لو ابتُـدَئ بـه                   

  :قال الشاعر

                                                 
  1/287: شرح الرضي على الكافية: ، وانظر1/109:  الكافية في النحو(1)
 1/288: شرح الرضي على الكافية (2)
 ومـا   153: ، واإلنـصاف  94: ، وأسرار العربيـة   4/109: ، والمقتضب 2/131: الكتاب: المسألة في انظر   )(3

  .بعدها
 92: أسرار العربية، و4/108: المقتضب: انظر )(4
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  .)2("ِإذَن"فَنَصب بِـ

  

    عليها بأدنى شي     والذي يدّل على ذلك أيض بطَل عملُها واكتفى به، كقوله     ا أنّه اعترض ء 

)   تَكْفُُل زيد بِك ِإن (ا      كأنّهانَاس قالوا  رضيت لضعفها، وقد روى أن ) :   ٌمأخوذ زيد بِك فلـم   ،)3()ِإن 

  .)4("لضعفها، فدّل ذلك على ما قلناه" ِإن"تعمل 

  

         الكوفيين يذهبون إلى أن مما سبق، يتضح أن"ليتَ، لعلَّ    : (وأخواتها" ِإن ،نلك ،كَأن ،َأن (

، وهـو خبـر     "ِإن"ال عمّل لها في الخبر، وإنّما هو باق على رفعه الذي كان عليه قبل دخـول                 

  .المبتدأ

  

: ،أي"كَـان " تعمُل عكْس عمِل     )5(ريين يرون خالفَ ذلك، فهذه الحروف الستة      لكن البص 

ويسمى خبرها، وأجابوا الكوفيين بـردود قويـة         أنها تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر      

ا للفعـل   شابهتهإنما قلنا إن هذه األحرف تعمل في الخبر؛ وذلك ألنها قويت م           : "أفحموهم، فقالوا 

 أنهـا علـى     :الوجه األول : ، ووجه المشابهة بينهما من خمسة أوجه      )6( ومعنًى ألنها أشبهته لفظًا  

 :والثالـث  . أنها مبنية على الفتح، كما أن الفعل الماضي مبني على الفـتح            :والثاني .وزن الفعل 

       الفعل يقتضي االسم كما أن ،خلُها    :والرابع .أنها تقتضي االسمِإنَّنـي  : "نون الوقاية، نحو   أنها تَد

 أن فيهـا    :والخـامس  .وما أشبه ذلك  ) َأعطَاني، وَأكْرمني : (كما تدخل على الفعل، نحو    " وكََأنَّني

                                                 
، 4/496:  المسالك  ، وأوضح  1/362: الداني، والجنى   7/17: شرح المفصل : بيتان من الرجز، بال نسبة في      (1)

، والمقاصد النحوية فـي شـرح       1/214: والصفوة الصفية في شرح الدرة األلفية، للنيلي       ،1/43: ومغني اللبيب 

 3/574: ، وخزانة األدب2/7: الهوامع وهمع ،3/349: شواهد شروح األلفية، للعيني
  3/574: ، وخزانة األدب1/43: مغني اللبيب: انظر )(2

، وهمـع   2/259: ، ومغنـي اللبيـب    2/58: ، وأوضح المسالك  4/109: ، والمقتضب 1/280: الكتاب: انظر (3)

  1/496: الهوامع
  154-153: اإلنصاف )(4

هذا بـاب الحـروف     : "المكسورة، وسماه " ِإن"نّه اعتبر أصلها    المفتوحة؛ أل " َأن"عدها سيبويه خمسة، فأسقط      (5)

 1/274: ، وشرح ابن عقيل1/188: الكتاب: انظر". الخمسة
  4/108: ، والمقتضب2/131: الكتاب: انظر (6)

 ال تَتْركَنِّــــي فــــيهِم شَــــطيرا

ــ ــرا ِإنِّـ ــك َأو َأطيـ  )1(ي ِإذَن َأهلـ
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 استدركتُ ومعنى ": لكن: " ومعنى شَبهتُ،": كََأن: "حقَّقْتُ، ومعنى ": ِإن، وَأن "معنى الفعل، فمعنى    

تَرجيتُ، فلما أشبهت الفعل من هذه األوجه وجب أن تعمل عمـَل            ": لعلَّ: "ىتَمنَّيتُ، ومعن ": ليتَ"

                 فكذلك هذه األحرفُ ينبغي أن يكـون لهـا مرفـوع ،ومنصوب الفعل، والفعل يكون له مرفوع

ا قدم  نَه بالمفعول، إالّ أن النصب ه     ومنصوب؛ ليكون المرفوع مشبها بالفاعل، والمنصوب مشبها      

 أو  رفوع فرع، فألزموا الفرع الفـرع     فرع، وتقديم المنصوب على الم    " ِإن"لى الرفع؛ ألن عمل     ع

 ليعلم   فيها تقديم المنصوب على المرفوع      ومعنًى ألزموها  ه الحروف لما أشبهت الفعل لفظًا     ألن هذ 

حرفية؛ ألن لنـا    على ال ، وعدم التصرف فيها ال يدلُّ        أشبهت األفعاِل، وليست أفعالًا    أنها حروفٌ 

  .)1()"نعم، وبِْئس، وعسى، ولَيس، وفعل التعجب، وحبذَا: ( ال تتصرف، نحوأفعالًا

  

 عاملـة    المشابهة للفعل من حيث اللفظ والمعنى، صارت       وأخواتها شديدةُ " ِإن "ِلكَونِ إذن

  .كعمل الفعل، فتنصب وترفع

  

حرف إنّما نصبت ِلشَبه الفعِل فينبغـي أن ال تعمـل فـي             إن هذه األ  : "أما قول الكوفيين  

 قلنـا : " أن قالوا   فكان جواب البصريين عليه    ،"الخبر؛ ألنه يؤدي إلى التسوية بين األصل والفرع       

                  هذا يبطُل باسم الفاعل، فإنه إنما عمل لشبه الفعل، ومع هذا فإنه يعمل عمله، ويكون له مرفـوع

 فاسـم   .)2()"اب أبوه عمر  رِضي: (، كما تقول  )ب أبوه عمرا  يد ضارِ ز: (ومنصوب كالفعل، تقول  

، ) الشجرةَ يا طالعا (، و )طائع ربه محبوب  ال: (ل الفعل، فيرفع وينصب، نقول مثلًا     الفاعل يعمل عم  

  .وإنما عمَل عمَل الفعل لشبهه به

  

ا تعمل في االسم إذا فَصلْتَ      من ضعف عملها أنّه   "وما يدّل على فساد ما ادعاه الكوفيون        

     أو حرف جر 3(بينها وبينه بظرف(   ا أَ�ْكَالًـا    {: ، نحو قوله تعالىنيلَـد إِن{)4(  ،}      ًـةآلي ـكـي ذَلف إِن{)5( 

، فإنّا ألزمناها طريقةً واحدة وأوجبنا فيهـا        أنّا قد عملنا بمقتضى كونها فرعا     وما أشبه ذلك، على     

رفوع، ولم نجوز فيها الوجهين كما جوزنا مع الفعل؛ ِلَئالَّ يجري مجراه            تقديم المنصوب على الم   

                                                 
  1/274: ، وشرح ابن عقيل287-1/286: أوضح المسالك :، وانظر154-154: اإلنصاف (1)
  155: اإلنصاف )(2
  4/109: قتضبالم: انظر )(3
  73/12: سورة المزمل )(4
  .) من القرآن الكريم أخرى سورةوقد وردت اآلية في تسع عشرة( 2/248: سورة البقرة )(5
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                األصـل أن قَ بينها وبين الفعل ألنفَرلَى ِليالمنصوب َأو بين األصل والفرع، وكان تقديم يوسفَي

خِّـر المرفـوع حـصَل      ا المنصوب وأُ  نَهذكرِ المفعول، فلما قُدم ه    يذكر الفاعل عقَيب الفعل قبل      

  .)1("مخالفةُ هذه األحرف للفعل وانحطاطها عن رتبته

  

فقد اعتبره البصريون    على رفعه قبل دخولها،       من َأن الخبر ال يكون باقيا      وقول الكوفيين 

ألن الخبر على قولهم مرفوع بالمبتدأ، كما أن المبتدأ مرفوع بالخبر، فهمـا             "؛ وذلك   فاسدا أيضا 

 المبتدأ ونصبها إياه، فلو قلنـا     ان، وال خالف أن الترافع قد زال بدخول هذه األحرف على            يترافع

لكان ذلك يؤدي إلى أن يرتفع الخبر بغيـر         " إنه مرفوع بما كان ارتفع به قبل دخولها مع زواله         "

  .)2("عامل، وذلك محاٌل

  

 فـي   وأخواتها بالفعل، ولم تكن أفعالًا    " ِإن"أنّه لما قَوِي شَبه     : يريد أهل البصرة أن يقولوا    

 لم  لمنصوب، والتزمنا ذلك التزاما   الحقيقة، خفْنَا إذا نحن جئنا بمعموليها، فقدمنا المرفوع وأخَّرنا ا         

 وأنّها أفعاٌل، فعكسنا ترتيب المعمولين؛ لندلَّ بذلك        بادر إلى الذهن أنّها ليست حروفًا     نخالفه، أن يت  

  .على حقيقة أمرِها

  

إن الدليل على ضعف عملها أنه يدخل على الخبر ما يدخل على الفعل لـو               : "وأما قولهم 

  :ابتُدَئ به، كقول الشاعر

  

  

  

 هذا شاذٌّ، فال تكون فيه       أن :أحدها: الجواب عن هذا من ثالثة أوجه     : ]أي البصريون [قلنا  

 ، إنّـي أذلُّ، إذن  فيهم غريبا بعيـدا ال تَتْركَنِّي: ا محذوف، كأنه قالنَه أن الخبر ه:والثانيحجة،  

، وحذف الفعل الذي هو الخبر؛ ألن في الثاني داللة على األول المحذوف فإذن ما               َأهلك َأو َأطيرا  

إنِّـي  : "في موضع الخبر كقولك   " َأهلك َأو َأطيرا  إذن  "ن يكون جعل     أ :والثالثدخلتْ على الخبر،    

أذهب فشبه " لن"بِـ" إذن"كانت "لن وإن ،"ال تُلْغَى في الحال بخالف " لن"3("إذن(.  

                                                 
  155: اإلنصاف(1) 

  155: المصدر السابق )(2
  156: لسابقا (3)

 ال تَتْركَنِّــــي فــــيهِم شَــــطيرا

 ِإنِّــــي ِإذَن َأهلــــك َأو َأطيــــرا
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إنّه بـك   : "(، فالتقدير فيه  )ِإن بِك يكْفُُل زيد   (، و )ِإن بِك زيد مأخوذٌ   : (وعن قول الكوفيين  

  :يريماعي النُّ، كما قال الر)فُل زيد، وإنّه بك زيد مأخوذٌيك

  

ــفَلَــوح قَّ َأنــوالي ــنكُمم ــ ِإقَمةٌـام  ِإنكَ و  رس انٌح قَد  ـضم   عر1(اى فَتَـس( 

  :، وقال اَألعشَىلكان الكالم محالًا" الهاء" يرد ، ولو لم"فلو أنّه حقٌّ: "أراد

ــ نِإ من ــ الم يفــب بِينــت ــنْ حاس  َألُ ن ـهم ـ َأو عصـ  ه 2(وبِطُــالخُ يـف( 

  

لْتةُ بن أبي الصيوقال ُأم:  

ــن م ــن لَكــو ــ ال يلْ نُاًرقَ َأمــ ي ـوبـ    ه ـ  بِ زِْلبِعدته ينْ ـ  ــ هو هـ  و ُل َأع3(ز( 

  

  :وقال اآلخر

ــفَ ــكُ ولَ ــب تَنْ ضايعــر ــابقَرتَفْ يت  ــلَو كــنْزِ ن ــيجِ ــ مـعظي رِشَالم4(اف( 

  

  :وقال اآلخر

ــ ــتَ كَفَفَلَي ــــــ كَاافً خَي ــان  )5(يتَوِاء مر ى الم تَورا اي م وشَرك عنِّ   هرك كُلُّ

                                                 
1)(             ه لإلبـل   كثرة وصف كنّى بالراعي؛ ل  البيت للراعي النميري، أبو جندل، عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل، ي

، 2/34: ، وشرح أبيات سـيبويه    3/73 :الكتاب: والبيت له في  ). هـ90ت  ( الفرزدق،   والرعاء، عاصر جريرا  

  4/381: ، وخزانة األدب)سرح (3/410: ولسان العرب
 ، ومغنـي  2/86: ، البن الـسيرافي   ، وشرح أبيات سيبويه   3/72: ، والكتاب 385: ديوانه: لألعشى في البيت   )(2

  5/420: ، وخزانة األدب2/261: اللبيب
عبد اهللا بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي، شاعر جاهلي من أهل الطائف،             : البيت ألمية بن أبي الصلْت، واسمه      )(3

 :، ومغني اللبيب  1/204: ، والعمدة 3/73: ، والكتاب 97: والبيت في ديوانه  ). هـ5ت  (أدرك اإلسالم ولم يسلم،     

  10/450: ب، وخزانة األد1/306
" عظـيم "، وضـبِطَتْ    1/496: ، وهمع الهوامع  8/82: ، وشرح المفصل  2/136: الكتاب: البيت للفرزدق في   )(4

: ، ولـسان العـرب    1/12: ، وأسرار البالغة  1/25: مجالس ثعلب : بالنصب في " زنجي"بالرفع فيها، وضبِطَتْ    

6/88) ولم أقف عليه في ديوانه)شَفَر ،.  
د بنِ الحكَم بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان الثقفي، شاعر عالي الطبقـة، مـن أعيـان                     البيت ِليزِي  )(5

، واألمـالي،   3/396: األغـاني :  في والبيت له ). هـ105ت  (العصر األموي، من أهل الطائف، وسكن بغداد،        

  1/496: دب، وخزانة األ1/303: ، ومغني اللبيب1/22: ، ورسالة الغفران1/31: ألبي علي القالي
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ه كـان خيـرك     فليتَ: "، والتقدير فيه   عليها مقدما" كان" خبر   "كَفَافًا"إن جعلتَ   " لَيتَه: "دأرا

مكفوفين عنِّي؛ ألن الكَفافَ مـصدر، فيقـع علـى الواحـد واالثنـين              : ، أي " عنّي وشَرك كَفَافًا 

ومـا  ،  )2()قَوم عدٌل ورِضا  (، و )رجالنِ عدٌل ورِضا  (، و )رجٌل عدٌل ورِضا  : ( كقولهم )1(والجميع

  .)3(" بِليتَ لم يكن من هذا الباب، واألوُل َأجودمنصوبا" فافًاكَ"أشبه ذلك وإن جعلتَ 

  

               كذلك ال يوجد في كالم العرب عامٌل يعمل في األسماء النصب إالّ ويعمل الرفع، فوجب

لفًـا ألصـول اللغـة      فما ذهب إليه الكوفيون مخا    . أن تعمل الرفع في الخبر، كما نصبت االسم       

  . عنهاالعربية وبعيدا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .الجمع: أي )(1

(2) لٌ : (أيدٌل عجا (و) رٌل رِضج(، و )رلٌ ردالنِ عا (و) جالنِ رِضجلٌ (، و )ردع مـا   (و) قَورِض مانظـر . )قَـو :

  ).جلْنَب (2/190: ، وتاج العروس)جنَب (1/275: ، ولسان العرب1/116: الكتاب
  157-156: اإلنصاف (3)
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  المسألة السابعة

ةُ{: ع في قوله تعالىفْتخريج الريا�ي الزا�الزوا ودلكُلَّ فَاج داحا ومهنائَةَ مم ةلْد1(}ج(  
  

  وكذا )3(، فالرفع )؟هنْ م ه بِ  ذهب ديزَأ(: )2(ُلثْ م سيلَو": قال ابن الحاجب في باب االشتغال     

 الفاء بمعنى الشرط عند المبرد    ،  )5(}فَاجلـدوا  والزا�ـي  الزا�يـةُ {: ، ونحو )4(}الزبـرِ  فـي  فَعلُوه ءشي وكُلُّ{

الَِّإوجملتان عند سيبويه، وبالنَّص ختار6(" فالم(.  

  

، فما بعدها ال     وكانت واقعة في موقعها    ، زائدةً -أي الفاء – تكنا إذا لم    وأم ":قال الرضي 

  معنى فيه ا موصولً مبتدأ" الزانية" والالم في     لكون األلف  ؛ هي كذلك  )7(وفي اآلية فيما قبلها   يعمل  

 مـذهب   ه كالشرط، فخبر المبتدأ كالجزاء، وهذا الذي ذكرتُ       الشرط، واسم الفاعل الذي هو صلته     

الفر        اء والمبرد، فالفاء واقعة في موقعها فيخرج عن الحيره أو  مـشتغل عنـه بـضم     : )8( بقوله د

هلِّقتَعم.  

  

والخبر   حكم الزانية  : محذوف المضاف، أي   الزانية مبتدأ : ، أي ملتانا ج مه: وقال سيبويه 

 حكم الزانية فيه، والفـاء      ن بأ دعهو الذي و  " وادلاجفَ": ، وقوله دعى عليكم ب  لَتْفيما ي : محذوف، أي 

 عنده أيض ا للسة، أي ببي :زناهما فاجل   ثبتَ إن   ـا     : ها بقول دوا، فخرج أيضمشتغل عنه بضميره، كَم

  .)9(" فيه، كما في تقدير سيبويهوتقدير المبرد أقوى لعدم اإلضمار... قَدمنَا

  

                                                 
  24/2: ورسورة النُّ )(1
  . من باب االشتغال هذه المسألةليست:  أي)(2

 .الرفع واجب: أي (3)
  54/52: سورة القمر )(4
  24/2: سورة النُّور )(5
  1/471: شرح الرضي على الكافية: ، وانظر1/178: الكافية في النحو )(6
  .}جلْدة مائَةَ منهما واحد كُلَّ وافَاجلد والزا�ي الزا�يةُ{ : من سورة النُّورأي قوله تعالى )(7

  .قول ابن الحاجب، والحديث عن حد االشتغال: يقصد (8)
  1/473: شرح الرضي على الكافية )(9
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  :المناقشة والتحليل
فـي  " الزانية"يتضح من كالم الرضي السابق أنّه يعترض على سيبويه في إعرابه لكلمة             

  الفراء والمبرد، وهو إعراب جملـة       مذهب وف الخبر، مَؤيدا  ها مبتدأ محذ  على أن : اآلية الكريمة 

  . لذلك بأنّه يخلو من اإلضمار الذي في تقدير سيبويه، معلِّلًا)الزانية(ا للمبتدأ خبر": فاجلدوا"

  

الزانيةُ " ورد رفع   ،)1(}جلْـدة  مائَـةَ  منهمـا  واحـد  كُـلَّ  فَاجلدوا والزا�ي الزا�يةُ{: وفي اآلية الكريمة  

  :فَالْتَمس النحاة تخريج ذلك، ولهم في ورود الرفع ثالثة مذاهب على النحو اآلتي" والزاني

  

مبتـدأ  " الزانيـة "، إلى أن    )5(، وابن أبي ربيع   )4(، وابن خروف  )3(، واألخفش )2( ذهب سيبويه  :أولًا

، ونُـسب هـذا     "فاجلدوا: "الحكْم، فقال ، ثم استأنَفَ    "في الفرائض : "حذف خبره، والتقدير عندهم   

  .)6(المذهب إلى جمهور البصريين

  

 )8(}جلْـدة  مائَـةَ  منهمـا  واحـد  كُـلَّ  فَاجلـدوا  والزا�ـي  الزا�يـةُ {: وأما قوله عز وجلّ   : ")7(قال سيبويه 

، فإن هذا لم يبن على الفعل، ولكنّه جاء علـى        )9(}اأَيـديهم  فَاقْطَعوا والسارِقَةُ والسارِقُ{: وقوله تعالى 

، فيها كـذا    )11(}ماء من أَ�ْهار فيها{: ، ثُم قَاَل بعد   )10(}الْمتَّقُون وعد الَّتي الْجنة مثَلُ{: مثِل قوله تعالى  

                                                 
  24/2: سورة النُّور )(1
  143-1/142: الكتاب:  انظر)(2

  251-1/247: ، لألخفشمعاني القرآن:  انظر(3)
  414-1/413: شرح جمل الزجاجي: انظر(4) 

 عبيـد  بـن  أحمد بن اهللا عبيد:  وما بعدها، وابن أبي الربيع هو 571:  البسيط في شرح جمل الزجاجي     : انظر )(5

 كتبه من،  ندلسباأل إشبيلية أهل من ،زمانه في وحالن إمام: شبيلياإل العثماني األموي القرشي الربيع أبي ابن اهللا،

). هـ688ت(،  )البسيط في شرح جمل الزجاجي    (:  وسماه ،مجلدات ةعشر" الجمل شرح"و" سيبويه كتاب شرح"

 4/191: ، واألعالم1/190:  بغية الوعاة:انظر ترجمته في
  1/348: ، وهمع الهوامع1/244:  على تسهيل الفوائدالمساعد: انظر (6)
  143-1/142: الكتاب (7)
  24/2: سورة النُّور )(8
  5/38: سورة المائدة )(9

  47/15: سورة محمد )(10
  47/15: سورة محمد )(11
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ومن القَصصِ مثَُل   : ، فكأنّه قال   وأحاديثَ  للحديث الذي بعده، فذكر أخبارا     وكذا، فإنّما وضع المثَلُ   

. اإلضمار ونحوه، واهللا تعالى أعلـم الجنَّة، أو مما يقَص عليكم مثل الجنة، فهو محمول على هذا  

فـي الفـرائضِ   : (، قال)1(}وفَرضْـناها  أَ�ْزلْناها سورة{: ، كأنّه قال جّل ثناؤه "الزانية والزاني "كذلك  

فاجلدوا، فجاء بالفعل بعد أن مضى      : ، ثم قال  )الزانيةُ والزاني في الفرائضِ   (، أو   )الزانيةُ والزاني 

  )".السارِقُ والسارِقَةُ: (وكذلك... فيهما الرفع

  

أن يتقدم اسم، ويتََأخَّر عنه فعٌل، قد عمَل هذا         : هو، و )2(الحديثُ في المسألة عن االشتغال    

 مـررتُ   زيـدا ( و ) ضربتُه زيدا: (مثال المشْتَغل بالضمير  ف. في سببِه الفعل في ضمير االسم، أو      

به( ومث ،  بِيبل بالسال المشتغ) :ازيد  ها يختار فيه النصب م     ،) ضربتُ غالما إذا كان الفعـل     ومم

  .)3()اللهم عبدك ارحمه(، و) اضرِبهزيدا: (المشتغل طلبيا، نحو

  

من جملة  " فاجلدوا" أن الفعل    -عند الفراء والمبرد  – باب االشتغال    ية من فالذي أخرج اآل  

 أن الفعل المشتغل بضمير االسم المتقدم       -كما هو معروف  -ثانية مستقلة، ومن شروط االشتغال      

أو متعلقه، لو فُرغَ من ذلك المعمول وسلِّطَ على االسم المتقدم لنصبه، وال يتأتَّى ذلـك إذا كـان                   

  .ن جملة غير جملة االسم المتقدمالفعل م

  

على تقدير زيادة الفاء، أن الفاء ال       " الزانية" للمبتدأ   خبرا" فاجلدوا"من جعِل جملة    والمانع  

 تزاد فيما إذا كان المبتدأ اسما       تُزاد في الخبر في نحو هذا الموضع عند سيبويه ومن تبعه، وإنما           

  .ه فعٌل أو شبه جملة أو كان نكرةً موصوفةً معنى الشرط، وصلَتُموصولًا متضمنًا

  

وإلى ذلك أشار الخليل في جوابه لسيبويه حين سأله عن زيادة بعض الحـروف، قـال                

ـ ه، ِلم جاز دخول الفـاء ه      )مانِالذي يْأتيني فَلَه دره   : (وسألته عن قوله  : ")4(سيبويه الـذي  "ا، و نَ

إنّما يحسن في   : ؟ فقال )عبد اِهللا فَلَه درهمانِ   : (ز لك أن تقول   بمنزلة عبد اهللا، وأنتَ ال يجو     " يأتيني

                                                 
  24/1: سورة النور )(1
 . من هذا البحث64: سبقَ تعريف االشتغال، وأحكامه، وأحواله، وأقوال العلماء في كل حاٍل منه، انظر ص )(2
  2/94: ، شرح ابن عقيل2/133: ، وأوضح المسالك433: شرح شذور الذهب :انظر )(3

 103-3/102: الكتاب (4)
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ا كمـا   نَهبه يجب الدرهمان، فدخلت الفاء ه      لألول، وجعَل األول     ؛ ألنّه جعل اآلخر جوابا    "الذي"

)... لذي يأتيني له درهمان   ا: (، وإن شاء قال   )إن يأتني فله درهمان   : (دخلت في الجزاء، إذا قال    

مقولُهم  و ٍل يأتينا فله درهمان    : (ثُْل ذلكجٍل فله درهمانكلُّ: (، ولو قال )كلُّ رجحـاال  )  ركـان م 

  ".ألنّه لم يجئ بفعٍل وال بِعمٍل يكون له جواب

  

خبـر مبتـدأ؛ ألن     " فاجلدوا"و" فاقطعوا"ليس في قوله    : ")1( إلى ذلك  وقال األخفش مشيرا  

  ".ءخبر المبتدأ هكذا ال يكون بالفا

  

ر المبتدأ إذ كـان    الفاء تدخل في خب   : ")2(ووضح ذلك ابن أبي الربيع هذه المواضيع بقوله       

  : أو نكرة موصوفة بشروطالمبتدأ موصولًا

  

طان فـي    فال تدخل الفاء في الخبر إالّ بشروط أربعة، شـر          أما المبتدأ إذا كان موصولًا    

، وشرطان في   فعلية أو ظرفًا أو مجرورا    بر، وأن تكون جملة      في الخ  أن تكون سببا  : الصلة وهما 

  )".ِإن(َأالّ يكون الموصول األلف والالم، وَأالّ يدخل على الموصول عامٌل عدا : الموصول، وهما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  1/251: خفش، لألمعاني القرآن (1)
 ومـا بعـدها،     3/1140: ارتـشاف الـضرب   :  بتصرف، وانظر  1/573: شرح جمل الزجاجي  البسيط في    )(2

  349-1/348:  وما بعدها، وهمع الهوامع1/244:  على تسهيل الفوائدوالمساعد
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 )6(، والرضـي  )5(، وابـن مالـك    )4(، والخوارزمي )3(، والزجاج )2(، والمبرد )1( ذهب الفراء  :ثانًيا

 )8( زائدة، ونُسب هذا المذهب إلى الكـوفيين        والفاء }فَاجلـدوا {:  إلى أن الخبر جملة    )7(وغيرهم

  . من المفسرين)9( عطية ابن هذا المذهبواختار

  

رفعتهما بما عاد من ذكرهما في      ..." الزانيةُ والزاني : ")10(وقد أشار الفراء إلى ذلك بقوله     

 من زنَى -واُهللا أعلم–ذا؛ ألن تأويله الجزاء، ومعناه ، وال ينْصب مثل ه  }منهمـا  واحـد  كُـلَّ {: قوله

  ".فافعلوا به ذلك

  

 ، وإن لم تـضمر ورفعـت جـاز        " فََأكْرِمه وزيدا: "... )11( بقوله وأشار إليه المبرد أيضا   

وليس في حسنِ األول، ترفعه على االبتداء، وتصير األمر في موضع خبره، فأما قول اهللا جـّل                 

وعز :}ارِقُوارِقَةُ  السالـسـةُ {: ، وكذلك )12(}...ويا�ـي  الزا�الزفليس على هذا، والرفـع      )13(}...و ،

                                                 
  4/21: ، وشرح أبيات سيبويه105 و2/244 و،1/306: ، للفراءمعاني القرآن:  انظر)(1
  2/196: املالك:  انظر)(2

  1/348:  الهوامعهمع، و11/262: ، البن عطيةالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : انظر(3)
 الخوارزمي، أحمد بن الحسين بن القاسم: ، والخوارزمي هو  261 و 86: ترشيح العلل في شرح الجمل    :  انظر (4)

 شـرح : "منها كتب، له ،خوارزم أهل من ة،الحنفي فقهاء من بالعربية، عالم: األفاضل بصدر الملقب الدين، مجد

، قتلـه  للمعـري  الزنـد  سقط شرح في" السقط ضرام"و، "ترشيح العلل في شرح الجمل    " و ،"للزمخشري المفصل

  5/175: ، واألعالم2/252: ، وبغية الوعاة16/238: معجم األدباء: انظر ترجمته في). هـ617ت (التتار، 
  1/329: شرح التسهيل:  انظر(5)
  473-1/471: شرح الرضي على الكافية: نظر ا(6)
  1/348: ، وهمع الهوامع1/244: المساعد:  انظر(7)
 1/348: ، وهمع الهوامع1/244: المساعد:  انظر)(8
 الـرحمن  عبد بن غالب بن الحق عبدأبو محمد،   : ، وهو 11/262:  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز      )(9

 باألحكـام  فٌعـارِ ،  غرناطـة  أهل من أندلسي، فقيه، مفسر ،الغرناطي ،قيس محارب من المحاربي، عطية بن

: الوافي بالوفيـات  : انظر ترجمته في  ). هـ542ت   (،)العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر (:، له والحديث

  3/282: ، واألعالم2/73: ، وبغية الوعاة6/48
  2/244: ، للفراء معاني القرآن(10)
  2/196: الكامل (11)
  5/38: ورة المائدةس )(12
  24/2: سورة النُّور )(13
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 ع للسرق والجلْد للزنَـا    الزانية، أي التي تزني، فإنّما وجب القطْ      : الوجه؛ ألن معناه الجزاء كقوله    

  ".فهذا مجازاةٌ

  

زيادة الفاء في الخبر أن يكـون المبتـدأ بـأل           وهذا المذهب مبني على أن من مواضع        

  .الموصولة بمستقبل عام

  

وما كان األلـف    : ")1(قال الخوارزمي في معرِضِ تَعداده لمواضع زيادة الفاء في الخبر         

 والزا�ـي  الزا�يـةُ {: ، وقولـه  )2(}أَيـديهما  فَـاقْطَعوا  والـسارِقَةُ  والـسارِقُ {: في قولـه  " الذي"والالم بمعنى   
  ".، دخل الفاء في الخبر)3(}افَاجلدو

  

 اء على الخبر، كون المبتدأ واقعا     والمجوز لدخول الف  : ")4( إلى ذلك   مشيرا وقال ابن مالك  

الموصولة بما يقصد به االستقبال والعموم      " لا"ُأخْتها، فيتناول ذلك    " ما" أو   الشرطية،" من"موقع  

" من"شَبه " أل"، فلو قُصد به مضي أو عهد فارقَ    }أَيـديهما  فَـاقْطَعوا  والسارِقَةُ ارِقُوالس{: كقوله تعالى 

  ".فلم يْؤتَ بالفاء" ما"و

  

؛ ألن الفاء لمعنى الشرط، وال يعمل الجـواب         تخرج اآلية من باب االشتغال أيضا     وبذلك  

  .)5(ال يفسر عاملًاما، وما ال يعمل في الشرط، فكذلك ما أشبهه

  

وبناء على هذا المذهب؛ فال حاجة إلى تقدير خبر محذوف، وهـو مـا دفـع الرضـي                  

  .لترجيحه واالعتراض على سيبويه بأن هذا المذهب أقوى؛ لعدم اإلضمار فيه

  

                                                 
  86: ترشيح العلل في شرح الجمل (1)
  5/38: سورة المائدة )(2
  24/2: سورة النُّور )(3
 1/329:  شرح التسهيل)(4

  145-2/142: أوضح المسالك: انظر (5)
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 منزلة الذي سـرق   " السارق"ى تنزيل   وقد رد ابن أبي ربيع هذا المذهب بأنّه ال دليل عل          

فلم تدخل الفاء فـي     : ")1(ض تبيانه تنزيَل جملة الصلة منزلة جملة الشرط، إذ قال         وذلك في معر  

  والـصلة ظـرف أو مجـرور   الخبر حتى تكون الصلة جملة فعلية، وإنّما دخلت الفاء في الخبر        

 الذي استقر فـي الـدار،     : فالتقديرالذي في الدار،    : ألنّهما يتعلقان حينئذ بمحذوف فعٍل، فإذا قلت      

، إن الفـاء    }والـسارِقَةُ  والسارِقُ{: فيلزم عما ذكرتموه صحة قول المبرد في قوله تعالى        : لتَفإن ق 

مجـرور  " في الـدار  "ن  ليس مثله؛ أل  : دخلت في الخبر؛ ألن السارق في معنى الذي سرقَ، قلتُ         

، فظهـور عمـل   وب على الظرف، والنصب يطلب ناصبا   منص" عندك" فيه، وكذلك    يطلب عاملًا 

مرفوع باالبتداء، واالبتداء يختص باالسم، فلـيس للفعـل       " السارق"لفعل يتنزُل منزلة ظهوره، و    ا

" الذي فـي الـدار    "فال يلزم إذا نزلت العرب      ... ظهور؛ ألنّه ال عمل له ظاهر، وال هو موجود        

الّ تدخل الفاء في    ، واألصل أَ  "الذي سرقَ "منزلة  " السارق"أن تُنَزَل   " الذي استقر في الدار   "منزلة  

  ".، وهذا فَرقٌ ظاهراالخبر حتى تكون الصلة مما يجوز أن يكون شرطً

  

              الدليل على أن ما ذكره ابن أبي الربيع بأن دفـي  " أو الزاني " السارق"يبدو أنّه يمكن ر

قرون بأل، واسـم     منهما اسم فاعل م    سرقَ أو الذي زنَى، أن كُلًّا     الذي  : اآليتين الكريمتين بمعنى  

  .الفاعل المقرون بأل حالٌّ محلَّ فعله؛ بدليل إعماله دون قيد أو شرط

  

أقـوُل  : أن يكـون التقـدير  : " أجاز ابن األنباري وجهين آخرين في اآلية الكريمة، أحدهما   :ثالثًا

ـ  على المعنـى،     أن يكون محمولًا  : والثاني. المهمفاجلدوا، وحذْفُ القَوِل كثير في ك       ه يقـول  كأنّ

لْدقٌّ ِللْجتَحس2("الزانية والزاني كلُّ واحد منهما م(.  

  

       نْععلى م ا    وما ذهب إليه ابن األنباري مبنيخبر الطلبية الجملة وقوع وجمهور النحاة   ه ،

  .على جواز اإلخبار بها؛ لتحقق الفائدة

  

  

                                                 
  . بتصرف1/575: البسيط في شرح جمل الزجاجي (1)
  1/191: بن األنباري البيان في غريب إعراب القرآن، ال)(2
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 جازوا المذهبين اَألولَـين مثـل     رين أ  من المعرِبِين والمفَس   وتجدر اإلشارة إلى أن كثيرا    

كِّي1(م( خْشَرِيموالز )2(  ارِيوابن اَألنْب ،)3( رِيكْبوالع ،)4(    لَبِـيين الحموالـس ،)5(  يكانوالـشَّو ،)6( 

اوِيضي7(والب(.  

  

       ن، ولَيا سبق يتبين تجويز المفسرين للمذهبين اَألومـ م يرجلـم واهللا تعـالى أع   – ح-  أن 

  :المذهب الثاني وهو مذهب الفراء الذي اختاره الرضي أرجح اآلراء؛ لسببين

                                                 
 مختـار  بـن  محمـد  بن حموش طالب أبى بن يكِّمأبو محمد، : وهو، 2/508: مشكل إعراب القرآن  : انظر (1)

 المـشرق،  بالد بعض في وطاف فيها، ولد ،القيروان أهل من ،والعربية بالتفسير عالم مقرئ، القيسي، األندلسي

انظر ترجمته  ). هـ437ت  (،  جزآن) القرآن إعراب مشكل (:اأشهره كثيرة، كتب هل،  بها وأقرأ بلده، إلى وعاد

 7/286: ، واألعالم2/298: ، وبغية الوعاة2/120: وفيات األعيان: في
 4/256: الكشَّاف: انظر (2)
  1/191: البيان في غريب إعراب القرآن )(3

ـ كْالع اهللا عبـد  بـن  نالحـسي  بن اهللا عبدأبو البقاء،   : ، وهو 2/243: التبيان في إعراب القرآن   : انظر (4) يرِب 

 ومولـده  ،)دجلـة  على بليدة (اربكْع من أصله ،والحساب والفرائض واللغة باألدب عالم: الدين محب البغدادي،

 من الرحمن به من ما إمالء "ويسمى" القرآن إعراب في التبيان"و،  "المتنبي ديوان شرح" :كتبه من ،ببغداد ووفاته

، وبغيـة   1/266: عيـان وفيات األ : انظر ترجمته ). هـ616ت  (،  "القرآن جميع في تاءاوالقر اإلعراب وجوه

 4/80: ، واألعالم2/38: الوعاة
 ،الـدين  شـهاب  الحلبـي،  الـدايم  عبد بن يوسف بن أحمدأبو العباس   : ، وهو 2/208: الدر المصون : انظر (5)

 كتبه من ،القاهرة في واشتهر استقر ،بحل أهل من شافعي، ،تاءاوالقر بالعربية عالم مفسر،: بالسمين المعروف

: انظـر ترجمتـه فـي     ). هـ756ت   (ضخمان، مجلدان القرآن، إعراب في )المصون الدر(و ،)القرآن تفسير(

  1/274: ، واألعالم6/179: شذرات الذهب و،2/377: وبغية الوعاة ،3/183: النجوم الزاهرة
ـ براخ" الزانية"، وأجاز إعراب    4/4: فتح القدير : انظر )(6  بـن  محمـد : هوالشوكاني  و. مطلع السورة " سورة" ِل

 من (شوكان بهجرة ولد ،صنعاء أهل من اليمن، علماء كبار من مجتهد فقيه ،الشوكاني اهللا عبد بن محمد بن علي

 مـن  وطـار األ نيـل  (:منها ، مائة وأربعة عشر مؤلفًا    له،  بها حاكما ومات ،بصنعاء ونشأ) باليمن خوالن، بالد

، التفـسير  فـي ) رالقـدي  فـتح (و ،)الـسابع  القـرن  بعـد  من بمحاسن الطالع البدر(و ، )األخبار تقىمن أسرار

  6/298: ، واألعالم11/53: معجم المؤلفين: انظر ترجمته في). هـ1250ت(
ـ   : انظر )(7  بـن  عمـر  بن اهللا عبد: ، وهو 462": التأويل وأسرار التنزيل أنوار" :تفسير البيضاوي، الموسوم بِ

 المدينة في ولد،  عالمة مفسر، ،قاضٍ: البيضاوي الدين ناصر الخير، أبو أو ،سعيد أبو الشيرازي، علي نب محمد

 في" األنوار طوالع"و البيضاوي، بتفسير يعرف" التأويل وأسرار التنزيل أنوار ":تصانيفه نم ،)بفارس (البيضاء

: ومعجـم المـؤلفين    ،286: ، وبغية الوعاة  13/309: البداية والنهاية : انظر ترجمته في  ). هـ685ت   (التوحيد،

 4/110: ، واألعالم6/98
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أنّه يخلو من التقدير الذي في مذهب سيبويه، وعدم التقدير َأولَى من التقدير، وهذا هـو                 -1

  .األصل الذي بنَى الرضي اعتراضه عليه

ستقر ألخواتها الموصوالت مـن     الموصولة مما ا  " لا" ال وجه الستثناء     -فيما يبدو –أنّه   -2

 بالجملـة   -كما في اآليـة الكريمـة     –جواز زيادة الفاء في أخبارهن؛ ألن شَبه جملتها         

 والشيء إذا أشبه ،ة قوييطبه أخذَ شيًئاالشَّر هشبه حكمهالشيء وقوي نم .  
 

    تُشْ      " لا"وبيان ذلك أن قصد به االستقباُل والعمومبه اسـم الـشرط فـي       الموصولة بما ي

ن قيـد أو    عمومه ومدخولها اسم فاعل، وهو في هذه الحالة قوي الشبه بالفعل بدليل إعمالـه دو              

  . يشعر بالجزاءشرط وكون الخبر أمرا

  

    ومدخولها بمنزلة اسم الشرط وفعله، والخبر بمنزلة اسم الشرط وفعله          " لا"ويفيد ذلك أن

علـى حـد علمـي      -وذلك كله يَؤكِّـد      .زيادة الفاء في الخبر   والخبر بمنزلة الجواب، فَحقَّ لها      

  .اهة اعتراض الرضي على سيبويهج و-وفهمي
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  المسألة الثامنة

الشرط قْتَرِنِ بفاءَل المضارعِ المقَب مبتدٍأ محذوف تقدير  
  

لفظًـا  ) قَد(يا بغير   وإذا كان الجزاء ماض    ":الفاء في جواب الشرط   : قال ابن الحاجب في   

  .)1()"الفاء(فالوجهان، وإالّ فَـ) ال(ا بِـ أو منفيا مثبتًا، لم تجزِ الفاء، وإذا كان مضارعأو تقديرا

  

 لفاء بجواب الشرط إذا كان مضارًعا مجرًدا أو مـصدًرا          حكْم اقتران ا   قال الرضي مبينًا  

 فألنهما كانا قبل أداة الشرط صالحين لالستقبال، فال         ؛الفاءا  يجوز فيهما الفاء وتركه، أم    "": ال"بِـ

   تؤثر األداة فيهما تأثير فعلتُ: رت في ا، كما أثّ  ا ظاهر   لتقـدير تأثيرهـا    ف ؛ا تركه ، ولم أفعل، وأم

        م في المضارع  فيهما ألنهما كانا صالحين للحال واالستقبال، على ما تقد :صالحة لهمـا   ) ال (أن

 فَينـتَقم  عـاد  ومـن {: قال اهللا تعالى  و ...ا لالستقبال، وهو نوع تأثير    مهتْصلَّاة خَ على الصحيح، فاألد  
ُا هن2(}م( .  

  

 )3(ال حاجة إليه، قال ابن جعفـر      : د، وقال المبر  تقدير المبتدأ في األخير   : سيبويهومذهب  

 مبتدأ، لم تدخل عليه الفاء     ه خبر  إذ المضارع صالح للجزاء بنفسه، فلوال أن       ؛ أقيس مذهب سيبويه  

ـ قَْأل هذا التوجيـه لِ    طُقُس، ي )4(عليل دخول الفاء في مثْبت المضارع     وعلى ما ذكرنا من ت     يسة يوإن 

 إذ ال يمكن في مثله تقدير       ؛لم يكن لمذهب سيبويه وجه    ،  ) زيد وتُمي فَ تَب غ نِإ(:  نحو قولك  تَبثَ

  .)5("وأخواتها للضرورة) نَأ(، وبعد افة قياسالمخفّ) نَأ( إال بعد ز ضمير الشأن، وال يجومبتدأ إالَّ

  

                                                 
  4/109: شرح الرضي على الكافية: ، وانظر2/262: الكافية في النحو (1)
  5/95: سورة المائدة )(2
 علمـاء  مـن ،  هيوتَسرد بن محمد بن جعفر بن اهللا عبد: ، فاألرجح أنه  )ابن جعفر : (لم يزِد الرضي عن قوله     )(3

  2/36: بغية الوعاة: انظر). هـ347ت (، ببغداد وتوفي اشتهر ،األصل فارسي لغة،ال

 وه بغيـة  : انظر). هـ587ت  (محمد بن جعفر بن أحمد األنصاري المرسي البلنسي، من علماء المغرب،            : َأو

هـم متقـدمون   ، وكلّ يطلق عليهم ابن جعفرنم م السيوطي قد ترجم في بغية الوعاة لعدد   ذلك ألن ؛  1/68: الوعاة

 .على الرضي
4)( المضارع المثبت: أي.  

  113-4/112: شرح الرضي على الكافية (5)
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  :المناقشة والتحليل
  

يتبين من كالم الرضي السابق أنّه يعترض على سيبويه في القول بتقدير مبتدأ محـذوف               

، لم يكن لمذهبه    ) زيد وتُمي فَ تَب غ نِإ(: بعد الفاء، ليكون الجواب جملة اسمية؛ ألنه ِإن ثبتَ نحو         

 المخففـة قياسـا   " َأن"ز إالّ بعد    وجه، حيث يؤدي إلى تقدير ضمير شأن محذوف، وذلك ال يجو          

  .وأخواتها للضرورة" َأن"وبعد 

  

كَما وَأسقَطَ توجيه ابنِ جعفر لمذهب سيبويه بأن ترك الفاء إنما كان لتقدير تـأثير األداة                

 ود بالتأثير كما قـال فـي موضـع آخـر           التأثير، والمقص  في الجواب، واجتالبها لعدم وضوح    

  .)1("ضارعا وقلبه إليه إن كان ماضياتخليصه لالستقبال إن كان م"

  

، فإذا جـاء علـى هـذا     جواب الشرط أن يكون فعلًا صالحا لجعله شرطًا       إن األصل في    

وغيرهـا  " قَد"ا من   مجرد ربطه بالشرط، وذلك إذا كان ماضيا متصرفًا      األصل لم يحتج إلى فاء ت     

ـ فيا أو من  أو مضارعا مجردا   غير أن النحاة اختلفوا في هذا المضارع كما في قولـه            ".لم"و" ال" بِ

  : ولهم في ذلك مذهبان، هما)2(}منه اُ فَينتَقم عاد ومن{: تعالى

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  4/114:  على الكافيةشرح الرضي (1)
  5/95: سورة المائدة )(2
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  .الفاء؛ ليكون الجواب جملة اسمية ى تقدير مبتدأ بعد، إل)2(، وأكثر النحويين)1( ذَهب سيبويه:أولًا

 والسمين  )5(، وأبي حيان األندلسي   )4(، والفَخْر الرازي  )3(وإليه ذهب أكثر المفسرين، كالزمخْشَرِي    

  .)7(، واُأللُوسي)6(الحلبي

  

 أي الخليل [وقال  : "قال سيبويه) :[  كني فأكرمتأت ك، فال  : ، أي )ِإنمن رفـع     فأنا أكرم بد 

"كفأكرم "                 إذا سكتَّ عليه؛ ألنه جواب، وإنّما ارتفع ألنه مبني على مبتدأ، ومثل ذلك قولـه عـز

 فَـال  بِربه يؤمن فَمن{: ، ومثله )9(}اقَليلً فَأُمتِّعه كَفَر ومن قَالَ{: ، ومثله )8(}منه اُ فَينتَقم عاد ومن{: وجّل
خَافا يخْسال بقًا وه11(")10(}ر(.  

                                                 
  3/69: الكتاب: انظر )(1
 وتوضيح  ،4/1876: ، وارتشاف الضرب  195: ، ولمع األدلة  212-211: الجمل في النحو، للزجاجي   :  انظر )(2

  4/31: ، وشرح األشموني67-66: ، والجنى الداني3/1282:  والمسالكالمقاصد
 1/680: الكَشَّاف: انظر (3)
 التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمدأبو عبد اهللا    : ، وهو 6/103: التفسير الكبير ومفاتيح الغيب   : انظر )(4

ـ األوائل،   وعلوم والمنقول المعقول في هزمان أوحد ،المفسر اإلمام ،الرازي الدين فخر البكري، متـصانيفه  ن: 

ـ 606ت(،  )والصفات تعالى اهللا أسماء شرح في البينات لوامع(و الكريم، القرآن تفسير في) الغيب مفاتيح( ). هـ

  6/313: ، واألعالم1/246: ، وبغية الوعاة3/208: الوافي بالوفيات:  ترجمته فيانظر
 الدين أثير اإلمام ،انحي بن يوسف بن علي بن يوسف بن محمد حيان أبو:  وهو ،4/25: البحر المحيط : انظر )(5

 وشـيخ  ،العصر فريد ،العالمة ،الحافظ ،اإلمام ،البربر، الشيخ  من قبيلة إلى نسبة النفزي،  ،الغرناطي ،األندلسي

انظر ). هـ745ت(،  وأديبه ،ومؤرخه ،ومقرئه ،ومحدثه ،ومفسره ،هيوِغَلُو ،عصره نحوي،  النحاة وإمام ،الزمان

: ، وشـذرات الـذهب    1/280: وبغية الوعاة  ،10/111: والنجوم الزاهرة  ،2/282: فوات الوفيات : ترجمته في 

 153-7/152: ، واألعالم6/145
فـي اآليـة    " مـن "أن تكون   : وأجاز هو وأبو حيان   ،  4/428:  الكتاب المكنون  الدر المصون في علوم   : انظر )(6

ت الـشرط   وهذا التخريج ال ينطبق على أدوا     . ولة، والفاء زائدة في الخبر؛ ِلشَبه الموصول بالشرط       الكريمة موص 

 .التي ال تدل على العموم
 األلوسـي  أفنـدي  اهللا عبد السيد بن محمود الدين شهاب الشيخ لسيدا: ، وهو 42-5/41: روح المعاني : انظر )(7

، سـلفي   العلمـاء  فحـول  عـن  العلم أخذ المحدثين، ونخبة فسرينالم خاتمة تعالى اهللا رحمه كان وقد ،البغدادي

: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، لعبد الـرزاق البيطـار           : انظر ترجمته في  . االعتقاد، شافعي المذهب  

2/124  
  5/95: سورة المائدة )(8
  2/126: سورة البقرة )(9

10)( 72/13: سورة الجِن  
  3/69: الكتاب (11)
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       ـا       والذي دفعهم إلى هذا التقدير أنللـشرط دون    المضارع في هذه الحال يـصلح جواب 

  إلـى ذلـك    ، قال ابن مالك مشيرا    اقترانها به على أن ثمة محذوفًا     الحاجة إلى الربط بالفاء، فدّل      

 فاء، وجزم الفعل إن كان مـضارعا      الوينبغي أن يكون الفعل خبر مبتدأ، ولوال ذلك لحكم بزيادة           "

  العرب التزمت رفع المـضارع بعـدها       ألن الفاء على ذلك التقدير زائدة في تقدير السقوط، لكن         

  .)1("فَعلم أنّها غير زائدة، وأنها داخلة على مبتدأ مقدر، كما تدخل على مبتدأ مصرح به

  

  

  قال ابـن الحاجـب     ،جزم الجواب إلى أن األكثر فيه حذفُ الفاء و       )2(وأشار ابن الحاجب  

 لمبتدأ محذوف تعذّر تأثير حرف الشرط فيـه، فيتعـين           رع المثبت فإن جعلْتَه خبرا    وأما المضا "

 إِن{ :)3(دخول الفاء فيه، وليس بالكثير؛ ِلما يلزم من اإلضمار من غير حاجة، ومنه قراءة حمزة              
، وهو قليل، وإن قدرتَه بنفسه هو الجـواب تحقّـق تـأثير             )4(} األُخرى  إِحداهما فَتُذَكِّرإِحداهما  تَضلَّ  

  .)5("حرف الشرط فيه لالستقبال؛ فيتعين حذف الفاء، فلذلك جاز األمران في الموضعين
  

وورود قراءة حمزة التي استَشهد بها ابن الحاجب في هذا النص يرد اعتراض الرضـي               

، لم يكن لمذهب سيبويه وجه      ) زيد وتُمي فَ تَب غ نِإ(: ثبت نحو قولك  وإن  : "على سيبويه حين قال   

" َأن"، وبعد   جوز إالّ بعد أن المخفّفة قياسا     إذ ال يمكن في مثله تقدير مبتدأ إالّ ضمير الشأن، وال ي           

  . على تقدير ضمير شأن محذوف، حيث ال يمكن تخريج اآلية إال)6("وأخواتها للضرورة

  

وإن قُرِن المضارع بالفاء ارتفع على إضمار مبتـدأ         : " أبو حيان على ذلك، فقال     وقد أكَّد 

وإن ... فهو ينتقم منه: ، أي}منـه  اُ فَينـتَقم  عـاد  ومـن {: فإن تقدمه ما يعود عليه، فهو كقوله تعالى       

فهـو  : أي) يد فيقوم عمرو  ِإن قام ز  : (لم يتقدمه ما يعود عليه كان المحذوف ضمير األمر، نحو         
                                                 

  2/152: رح الكافية الشافية، البن مالكش : انظر(1)
 353: شرح الوافية نظم الكافية، البن الحاجب : انظر(2)
 مـوالي  من كان ،السبعة القراء أحد: اتيالز التيمي، إسماعيل بن عمارة بن حبيب بن حمزة ،أبو عمار : هو  (3)

 ترجمتـه   انظر). هـ156ت  (،  ولببالقَ قراءته لقيت على اإلجماع انعقد ،اءاتبالقر اعالم كان،  إليهم فنسب التيم

  2/277: ، واألعالم4/324: ، والوافي بالوفيات2/216: ، ووفيات األعيان1/27: نزهة األلباء: في
  1/213: إتحاف الفضالء البشر في القراءات األربعة عشر: ، وانظر قراءة حمزة في2/282: سورة البقرة (4)
 354-353: شرح الوافية نظم الكافية (5)

  4/113: شرح الرضي على الكافية (6) 
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، في )1(}أَن تَضلَّ إِحداهما فَتُـذَكِّر إِحـداهما األُخـرى      {: أي األمر والشأن يقوم عمرو، ومنه قوله تعالى       

  .)2("فهو أي األمر والشأن تُذَكّر: ، أي"فتذكِّر"ورفع " ِإن"قراءة من كسر همزة 

" َأن"ز إالّ بعد    ه ال يمكن تقدير مبتدأ إالّ ضمير الشأن، وال يجو         وأما إلزام الرضي سيبويه بأنّ    

وأخواتها للضرورة، فالحق أن حذف ضمير الشأن فـي غيـر هـذين             " َأن"، وبعد   المخففة قياسا 

  : في هذه المسألة؛ ألمور، إالّ أنّه يحسن اغتفاره)3(الموضعين غير معهود

  

  .ن المفسرين لمذهب سيبويهأن المعنى يقتضي ذلك بدليل تأييد كثير م -1

أن ضمير الشأن يستعمل في مواضع التفخيم والتعظيم، وهو مناسـب لآليـة الكريمـة                -2

 .وألسلوب الشرط بعامة

3-               ة مع أنوِيال األمرين السابقين يدعو إلى عدم الخضوع لسلطان القاعدة النَّحك ضمير أن

  .الشأن على خالف القياس أصلًا

ال يتجهوكل ما سبق يفيد أن على سيبويه اعتراض الرضي .  

  

 إلى أن الفعل المقترن بالفاء هو الجـواب، وال تقـدير فـي       )5( وابن عقيل  )4( ذهب الرضي  :ثانًيا

  .الجملة

  

 -ه المذكور في بداية المـسألة آنفًـا       كما اتضح من كالم   –واختيار الرضي لهذا المذهب     

ا، كمـا    ظاهر ا لالستقبال فلم تؤثر فيه تأثير     الحاعل المضارع كان قبل األداة ص     مبني على أن الف   

                                                 
  2/282: سورة البقرة )(1
 1877-4/1876: ارتشاف الضرب )(2
، 241و 2/149 و 1/85:  اللبيب مغنيو  وما بعدها،  2/334: شرح المفصل :  انظر موضوع ضمير الشأن في     )(3

 1/163: وشرح التسهيل
 113-4/112:  على الكافيةشرح الرضي (4)
(5) المالعقيلي، الهمداني،   يشمالها ،القرشي محمد بن اهللا عبد بن الرحمن عبد بن هللا ا بدع: ، وهو 3/152: دساع ،

 ،الشافعي ،النحاة أئمة من: عقيل ابن الدين بهاء المصري، مفـي  ووفاتـه  مولـده  ،طالب أبي بن عقيل نسل ن 

، له شرح على ألفيـة ابـن        "عقيٍل ابنِ نم ىحنَْأ اءالسم أديمِ تحتَ ما":  فيه انحي أبو قال،  )هـ769ت  (،  القاهرة

 شَمالك، ورالتسهيل ح امتوسطً اشرح ـبِ اهسم"المس215-6/214: شـذرات الـذهب   : انظر ترجمته في  . "داع ،

 4/96: ، واألعالم2/47: وبغية الوعاة
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دير تأثيرها فيـه؛ ألنـه      أثرت في فعلتُ ولم أفعل، فَاجتُلبتْ الفاء لربطه بالشرط، وأما تركها فلتق           

  . للحال واالستقبالكان صالحا

  

ويبدو أن هذا التفريق الذي ذكره الرضي فيه شيء من التكلُّف؛ فالمـضارع فـي هـذه                 

، بل إن وجودها قد يوقع      -على حد نظري  –سألة يتضح ارتباطه بالشرط دون حاجة إلى الفاء         الم

  .ف خاصة إذا كان فعل الشرط مضارعافي االلتباس بالعط

  

وإنّما رفع؛ ألنه خبر مبتدأ محذوف، أي فهـو         : "وأما ابن عقيل فقد عبر عن رأيه بقوله       

ـ   ينتقم فهو ال يخاف، هكذا قالوا، ويمكن         في الجملة االسمية، وال حذف     ) هي(جعل الفاء رابطة كَ

  .)1("بل  المقترن بالفاء هو الجواب

  

ولـو  : ")2(واستحسن أبو حيان األندلسي هذا المذهب مع تأييده مذهب سيبويه، حيث قال           

 لكـان   بالفاء ورفعه :  واآلخر بِجزمه،: قيل ربطُ الجملة الشرطية بالمضارع له طريقتان، أحدهما       

  ".قولًا

  

  :يأتيتبين مما سبق ما 

  : أن مذهب سيبويه أرجح؛ ألمور-1

   مـا  ، وهو أنّه لو كان المضارع جوابا أنّه مذهب أكثر النحاة، ودليلهم في ذلك قوي-     أ

  .        احتيج إلى الفاء لربطه بالشرط

  . أنّه مذهب أكثر المفسرين-   ب

   قد يوهم بأنـه معطوف على فعل  كان مضارعا مجردالفاء إذ  أن اقتران الجواب با-   ج

  .      الشرط خاصة إذا كان مضارعا  

  . أن اعتراض الرضي على سيبويه ال يتَّجِه، وقد رد عليه في موضعه-2

  

  

  

  

                                                 
 3/152: المساعد (1)
(2) ارتشاف الض4/1877: بر  
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  الفصل الرابع
  

  اعتراضات الرضي في المنصوبات

 :، وهير مسائلشْوفيه ع
  1 -ل النصب في المفعول:لَى المسألة اُألوعام.  

  . ناصب االسم المشغول عنه:المسألة الثانية - 2  

أو) كم(ور جواًبا ِلــالم الشهـوع أعـ وق:المسألة الثالثة - 3  

  ).متى(ِلـ       

  . العامل في المفعول معه:المسألة الرابعة - 4  

  .تام النصب في الصفة إذا كُرر الظرف ال:المسألة الخامسة - 5  

. إبدال المستثنى من ضمير المستثنى منه: المسألة السادسة- 6  

  .الحجازية" ما" الناصب لخبر :المسألة السابعة - 7  

  . إعمال المصدر المبدِل من فعله: المسألة الثامنة- 8  

 توجيـه نصب الفعل المضـارع بعد واو :المسألة التاسعة - 9  

  .      العطف

 .قبل تَمام الخبر" ِإن" العطف على موضع :رة المسألة العاش- 10 
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  :المسائل التي اعترض فيها الرضي في المنصوبات

  المسألة اُألولَى

  عامُل النَّصبِ في المفعول
  

 في ناصب المفعول   قال الرضي : "ـ  أو البصريين عند فالفعُل المفعول، ناصب اأم شبهه 

به هأنَّ على بناء قَتَيوللرفع، المقتضي المعنى م للنـصب  يالمقتـض  المعنى أو الفاعلية، :أي، أي 

 الفاعـل  هـو  :الكوفيين نم )1(معاوية بن هشام وقال والفاعل، فعلال هو :اءالفر وقال .المفعولية

ـ  عالمـة  النـصب  أن على بناء ؛)2(ىلَوَأ القولين هذين أن العامل دح في انَركَذَ وقد  ال لةضالفَ

  .)4("امفعولً هنُوكَ هعاملَ إن: الكوفيين نم )3(فٌلَخَ وقال. المفعولية عالمة

  

  :المناقشة والتحليل
  

، )ضرب محمد زيـدا   : ( يشبهه، مثل  ن أن ناصب المفعول هو الفعل أو ما       يرى البصريو 

 على ثالثة أقسام،    - على تقسيم الرضي   بناء– أما الكوفيون فكانوا     ).محمد ضارب زيدا  : (وكقولنا

هو رأي  : والثاني.  هما نَاصبا المفعول   الذي يرى بأن الفعل والفاعل معا     وهو رأي الفراء    : األول

تُنْـصب  ) ظننتُ زيدا قائمـا   : ( الفاعل، فإن قلنا   هشام الضرير الذي يرى أن ناصب المفعول هو       

ـ -عنده–" زيدا" كونـه  : أي– هو رأي خَلَف األحمر الذي يرى أن المفعولية          :واألخير". التاء" بِ

  .)5( هي سبب نصب المفعول-مفعولًا

                                                 
 عن أخذ،  الكوفة أهل من ، مشهور بهشام الضرير،   ضرير نحوي،: الكوفي معاوية بن شامه،  اهللا عبد  أبو :هو )(1

نزهـة   :انظر ترجمته في  ). هـ209ت  (،  النحو في كلهاو ،"القياس"و،  "المختصر"و ،"الحدود": كتبه من الكسائي

 8/88: ، واألعالم1/409: ، وبغية الوعاة2/196: وفيات األعيانو، 1/222: األلباء
 .، وسيأتي الكالم عنه في المناقشة والتحليل64-1/63: شرحه على الكافية: ر ذكْره ِلحد العامل فيانظ (2)
 معمر قال،  البصرة أهل من شاعر، ،باألدب عالم راوية،: باألحمر المعروف حيان بن خلفأبو محرِز،   :  هو (3)

 مـن  بالـشعر  أعلم اأحد أدرك لم": خفشاأل وقال. "البصرة أهل ومعلم األصمعي معلم األحمر خلف": المثنى بن

، ونزهـة   46: مراتب النحويين، ألبي الطيب اللُّغَوِي    : انظر ترجمته في  ). هـ180 حوت ن  (."واألصمعي خلف

 2/310: ، واألعالم1/242: ، وبغية الوعاة1/69: األلباء
 336-1/335: شرح الرضي على الكافية (4)
:  في شرح المفصل، البن الحاجـب      ، واإليضاح 76-72: ، واإلنصاف 64: يةأسرار العرب : انظر المسألة في   )(5

  115-2/108: ، وشرح ابن عقيل155-2/149: وأوضح المسالك ،1/245
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يتبين من كالم الرضي السابق أنّه يميل مع الفراء وهشام الضرير في رأيهمـا، الـذي                

 يؤكِّد  "ىلَوَأ القولين هذين أن العامل دح في انَركَذَ وقد": يرجحه على رأي البصريين، بدليل قوله     

 الفاعـل  مـع  الفعل هو: الفراء فقال الفضالت، ناصب في واختلف: ")1( في حد العامل   قولهذلك  

 كونها سبب امع فهما فضلة، صار اآلخر إلى أحدهما بإسناد إذ المذكور،  األصل على قريب وهو

 ألنـه  ببعيد سولي الفاعل، هو: معاوية بن هشام وقال .الفضلة عالمة سبب اأيض فيكونان، فضلة

 وقـال  .فضلة األسماء من غيره فصار ا،كالم إليه بانضمامه  األول الجزء هو الذي الفعل جعل

 على بناء أقرب الكوفيين وقول للفضالت، المقتضى كونه إلى انظر الفعل هو العامل: البصريون

  ".المذكور دهمالم األصل

  

ه، بدليل عدم تعليقه عليه بعـد موافقتـه   أما رأي خلف األحمر فيبدو أن الرضي ال يوافق        

  .لرأي الفراء وهشام الضرير

  

إنّما قلنا إن العامـَل فـي المفعـوِل النـصب الفعـُل             : "وكانت حجة الكوفيين أن قالوا    

، إالّ أن الفعل والفاعل      مفعول إالّ بعد فعل وفاعل، لفظًا أو تقديرا        ؛ وذلك ألنّه ال يكون    )2(والفاعل

  :كان من أهمهاف، ثم سرد الكوفيون َأوجه أدلتهم، )3("يء الواحدبمنزلة الش

  

يفعالنِ، وتَفعالنِ  : ( يقع بعده، نحو   )4( أن إعراب الفعل في الخمسة األمثلة      :الوجه األول "

ـ حرف من نَفْسِ الفعـل وإالَّ لَ      ، ولوال أن الفاعَل بمنزلة      )وتَفعلون، ويفعلون، وتَفعلين يا امرأة     ا م

  .جاز أن يقع إعرابه بعده

  

ضـربتُ  : ( أنّه يسكَّن الم الفعل إذا اتصل به ضـمير الفاعـل، نحـو             :والوجه الثاني 

؛ ِلَئالَّ يجتمع في كالمهم أربع متحركات متواليات في كلمة واحدة، ولـوال أن ضـمير                )وذهبتُ

  .تْ الم الفعل ألجله لَما سكِّنَزلة حرف من نفس الفعل، وِإلَّاالفاعل بمن

                                                 
  64-1/63: شرح الرضي على الكافية )(1

  .اهذا على رأي الفراء، ويدل هذا على أن جمهور الكوفة يتبنّى رأي الفراء، حسب ما أورده ابن األنباري هن (2)
  73-72: اإلنصاف (3)
(4) األفعال الخمسة: أي.  
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، فلوال أنّه يتنـزُل     ت التأنيث إذا كان الفاعُل مؤنثًا      أنّه يلحقُ الفعل عالما    :والوجه الثالث 

  .منزلةَ بعضه، وِإالّ لَما ُألْحقَ عالمةَ التأنيث؛ ألن الفعل ال يؤنّث، وإنّما يؤنّث االسم

  

، قـال اهللا    )قفْ قفْ (لتثنية، ألن المعنى    للواحد على ا  ) قفَا: ( أنّهم قالوا  :)1(والوجه الرابع 

خازن النار؛ فـدلَّ    " ماِلك" فَثَنَّى، وإن كان الخطاب ِلملَك واحد، وهو         )2(}جهـنم  فـي  أَلْقيـا { :تعالى

  .على أن الفاعل مع الفعل بمنزلة الشيء الواحد

  

ـ      وإذا كان الفعُل والفاعل كالشيء الواحد، وكان المفعول ال يقَ           هع إالّ بعدهما دّل على أنّ

؛ ألنّه ال يقع إالّ     )3(منصوب بهما، وصار هذا كما قُلْتُم في االبتداء والمبتدأ إنّهما يعمالنِ في الخبر            

  .بعدهما

  

والذي يدل على أنّه ال يجوز أن يكون الناصب للمفعول هو الفعل وحده؛ أنّه لو كان هو                 

، وال يجوز أن يفْصَل بينه وبينه؛ فلما جاز الفصل بينهما دلَّ            الناصب للمفعول لكان يجب أن يليه     

  .)4("أنّه ليس هو العامل فيه وحده، وإنّما العامل فيه الفعل والفاعل

  

إنّمـا قنـا إن     : "جميع ما سبق مرفوض عند أهل البصرة، وأقاموا حججهم القوية، فقالوا          

فاعل؛ وذلك  ألنّا أجمعنا على أن الفعل له تـأثير فـي             الناصب للمفعول هو الفعُل وحده دون ال      

          ال تعمل، وهو بـاق ا الفاعل فال تأثير له في العمل؛ ألنّه اسم؛ واألصل في األسماء أنالعمل، أم

على أصله في االسمية، فوجب أن ال يكون له تأثير في العمل، وإضافة ما ال تأثُّر له في العمـل           

  .)5(" أن يكون ال تأثير لهإلى ما له تأثير ينبغي

  

                                                 
 .حاها حول رالمسألةُ ، ولكنّي ذكرتُ األوجه المهمة التي تدور74:  اإلنصاف:هذا الوجه السابع في )(1

  50/24: سورة ق (2)
  1/149: ، وشرح األشموني40: اإلنصاف: انظر (3)
  75-73: اإلنصاف (4)
  75: المصدر السابق (5)
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أن الناصـب   : "أما قـولهم  : "وأما الجواب عن كالم الكوفيين، فَرد البصريون بأن قالوا        

هذا ال يدلُّ على أنّهما     : ، قلنا "للمفعول الفعل والفاعل؛ ألنّه ال يكون إالّ بعدهما إلى آخر ما قرروا           

      ،الفاعل اسم نّا أنا بيال تعملَ      العامالن فيه؛ ِلم 1( واألصل في األسماء أن(      ـنُل قوَل مطبوهذا ي ،

  .)2("ذهب منهم إلى أن الفاعل وحده هو العامل

  

والذي يدل على أنّه ال يجـوز أن يكـون   : "وأما رد البصريين على الكوفيين حينما قالوا   

           ؛ أنّه لو كان هو الناصب للمفعول لكانهالناصب للمفعول هو الفعل وحد      يليه، وال يجوز أن يجب 

أن يفْصَل بينه وبينه؛ فلما جاز الفصل بينهما دلَّ أنّه ليس هو العامل فيه وحده، وإنّما العامل فيه                  

ـ  : قلنا: "، فقال فيه البصريون   "الفعل والفاعل   ؛ فإنّا أجمعنا على أنّـه يجـوز أن        "ِإن"هذا يبطل بِ

 :، وقـال  )4(}آليـةً  ذَلـك  فـي  إِن{: ، قال اهللا تعالى   )3()ِإن عندنا لَعمرا  (، و )اِإن في الدارِ لَزيد   : (يقال
}ا  إِننيبِ   )5(}اأَ�ْكَالـً  لَـد االسم بـ، فَنَص"ِإن"     لم تله فكذلك ه وإن ،ا، وإذا لم يلزم ذلك في الحرف       نَه

يلزم ذلك في الفعِل، وهو أقوى كـان        وهو أضعف من الفعل؛ ألنّه فرع عليه في العمل، فََألن ال            

إن الفعَل قد وِلي؛ ألن الفعل لما كان أقوى من حـروف            : ذلك من طريق اَألولَى، على أنّا نقولُ      

المعاني صار يعمُل عملين، فهذا بذاته رافع للفاعل وناصب للمفعول؛ لزيادتـه علـى حـروف                

ينه وبين معموله فاصٌل، وإذا لم يكن بينه وبين معموله          المعاني، وتقديره تقدير ما عمَل، وليس ب      

هالعامل هو الفعُل وحد ل، فدلَّ على أنالعام هِليأنّه قد و ان6("فاصٌل ب(.  

  

أما رأي خلف األحمر الذي يقُول بِعمِل الفاعلية في الفاعل هي سبب الرفع، والمفعوليـة               

 البصريين، وكذلك لم يعلِّق عليه الرضـي الـذي          في المفعول هي سبب النصب، فهو فاسد عند       

وأما ما ذهب إليه خلف األحمر من إعمال معنـى  : ")7(يقول ابن األنباري. وافق الفراء والضرِير 

                   مـسال يرتفع ما لـم ي أن الفساد؛ ألنّه لو كان األمر كما زعم لوجب المفعولية والفاعلية فظاهر
                                                 

، وشـرح   228: المفصل: انظر. ء ال تعمل إالّ إذا شابهت الفعل، كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول           األسما )(1

  1/541: األشموني
  75: اإلنصاف )(2
  1/231: ، وشرح األشموني1/205: األصول في النحو: انظر )(3

  ).وقد وردت اآلية في تسع عشرة سورة أخرى من القرآن الكريم (2/248: سورة البقرة (4)
  73/12: سورة المزمل (5)
  76: اإلنصاف )(6

  76: المصدر السابق (7)
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لوجـود  ) ماتَ زيد : ( لعدم معنى الفاعلية وأن ينصب االسم في نحو        ؛)ضرِب زيد : (فاعله، نحو 

 المفعولية وارتفع االسم فـي نحـو      معنى المفعولية، فلما ارتفع ما لم يسم فاعلُه مع وجود معنى            

)اتَ زيدإليه) م بما ذَه ادلَّ على فَسمع عدمِ معنى الفاعلية، د."  

  

ومن رأى حسن مذهبهم فـي هـذه         ضح بعد رأي أهل الكوفة    بمجموع األدلة السابقة يت   

  .المسألة كالرضي، وأن مذهب البصريين هو األرجح باألدلّة الدامغة السابقة التي أوردوها
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  المسألة الثانية

نْهشْغُوِل عاالسمِ الم بنَاص  
  

 فيما يطلسالتَّ دصقَ عند واَألولَى ":ول عنه قال الرضي في حديثه عن ناصب االسم المشغ       

 المحدود االسم على هنيعبِ الفعل ذلك طَلَّسي أن جر، حرف بال الضمير قبمتعلّ رسفَالم فيه اشتغل

ـ  ازيد" ،)هالمغُ تُبرض ازيد(: في تقول كما ،االسم إلى امضافً قالمتعلّ ذلك تقدير بعد ضرتُب "

أحدهما: ضابطان حصل إذا: فنقول زيد، المغ :أي: أو فعٌل االسم بعد يكون أن شبهوالثاني ،ه: 

أو الفعُل يكون أن شبهنَ عن امشتغلً هالضمير قبمتعلّ أو ،بضميره االسم بِص فسواء قبـلَ  كان 

 أو ،شـبهه  أو ،الفعـل  ذلك نصب يمكن ا،محلًّ أو الفظً ،منصوب أو وعفمر آخر اسم االسم ذلك

  .)2("فيه الحكم يختلف ال ،)1(يكون ال وَأ ،اأيض االسم لذلك رفعه أو مناسبهما،

  

  :المناقشة والتحليل
أن يتقدم اسم، ويتََأخَّر عنه فعٌل، قد عمَل        : هو، و )3( المسألة عن االشتغال    هذه الحديثُ في 

 مررتُ  زيدا(و) ا ضربتُه زيد: (تَغل بالضمير فمثال المشْ . هذا الفعل في ضمير االسم، أو في سببِه       

به(، ومث   بِيبل بالسال المشتغ) :ازيد  ها يختار فيه النصب م     ،) ضربتُ غالما إذا كان الفعـل     ومم

  .)4()اللهم عبدك ارحمه(، و) اضرِبهزيدا: (، نحوالمشتغل طلبيا

  

محمـدا  : (ول، والمـشغول بـه، فقولنـا       عنه، والمشغ  المشغول: ، هي )5(ةولالشتغال أركان ثالث  

ـ )أكرمتُه المشغول بـه   ): الهاء(، و "المعمول"المشغول  ): أكرمتُ( المشغول عنه، و   :)محمدا(، فَ

  ".العامل"

  

  

                                                 
  ...".فسواء كان: "مقابل قوله ":أو ال يكون "(1)
 1/449: ةشرح الرضي على الكافي (2)
 . من هذا البحث64: ماء في كل حاٍل منه، انظر صسبقَ تعريف االشتغال، وأحكامه، وأحواله، وأقوال العل )(3
  2/94: ، وشرح ابن عقيل2/133: ، وأوضح المسالك433: رح شذور الذهبش :انظر )(4
  3/133: همع الهوامعو ،134-2/133: وأوضح المسالك ،1/76: المقتضب، و1/23 :الكتاب: انظر )5(
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، وقـد اختلـف     ناصب االسم المشغول عنـه     : هي  النقاش وبؤرة الموضوع التي حولها   

 )1(الكوفة على رأي مغاير، يقول ابن األنبـاري       ، فأهل البصرة على رأي، و     ناصبه  في النحويون

 وذهـب   ،منصوب بالفعـل الواقـع علـى الهـاء        )  ضربتُه زيدا: ( الكوفيون إلى أن قولَه    ذهب"

 ضربتُ زيـدا  : درٍ، والتقدير فيه  منصوب بفعٍل مق  ] االسم المشغول عنه  : أي[البصريون إلى أنّه    

تُهضرب."  

  

إنّما قلنا إنّه منصوب بالفعل الواقع على الهـاء         : "بنَّوه أن قالوا  كانت حجة الكوفيين ِلما تَ    

    يكْنالم يكـون          -الذي هو الهاء العائدة   –] الضمير[وذلك ألن ل في المعنى، فينبغـي أنهو اَألو 

  .)2()"وضربتُ أخاك عمرا(، و)أكرمتُ أباك زيدا: (، كما قالوا بهصوبامن

  

إنّما قلنا إنّه منصوب بفعٍل مقدر؛ وذلك ألن فـي       : "ت حجتهم أن قالوا   أما البصريون فكان  

 وقبله مـا    أخراالذي ظهر داللة عليه، فجاز إضماره استغناء بالفعل الظاهرِ عنه، كما لو كان مت             

  .)3("يدلُّ عليه

  

بالفعـل    الكوفيون من نصب االسم المشغول عنـه       ذهب إليه لكن البصريين رفضوا ما     

منصوب بالفعل الواقع على     إنّما قلنا إنّه  : ")4(قولهم: "واقع على الهاء، وأجاب أهُل البصرة فقالوا      ال

أكرمتُ أباك  (صوبا به، كقولهم    الهاء وذلك ألن المكْني هو اَألول في المعنى، فينبغي أن يكون من           

ا  (، و )ازيدرمع تُ أخاكوضرب "(ا    : قلنا في قـولهم    " يدز"نتصاب  هذا فاسد؛ وذلك ألن)  ُأكرمـت

ز أن يكـون  ؛ ألنّه تأخّر على المبدِل منه؛ إذْ ال يجـو      على البدل، وجاز أن يكون بدلًا     ) أباك زيدا 

 فال يجوز أن يكون بـدلًا     . ى الهاء عل" زيد"ا فقد تقدم    نَه على المبدِل منه، وأما ه     البدُل إالَّ متأخرا  

إن العامَل في البـدل عنـدنا       : "قدم البدل على المبدل منه، على َأنَّا نقول       منه؛ ألنّه ال يجوز أن يت     

، والذي يدّل على ذلك إظهاره في البدل      "غير العامل في المبدل منه، على تقدير التكرير في البدل         

 آمـن  لمـن  استُـضْعفُوا  للَّـذين  هقَومـ  مـن  اسـتَكْبروا  الَّـذين  الْمـألُ  قَـالَ {: كما ُأظْهِر في المبدل منه، قال اهللا تعالى       
                                                 

: وأوضح المسالك  ،50: ، والمفصل في صنعة اإلعراب    2/76: المقتضب: ، وانظر المسألة في   77: اإلنصاف )(1

  1/332: ، وشرح األشموني101-2/94: ن عقيل، وشرح اب2/133
  77: اإلنصاف )(2

  77: المصدر السابق (3)
4)( قول الكوفيين: أي.  
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مهن{: ، قوله  )1(}منمل نآم  مهـنم{   ٌل من قولهدب : } ينلَّـذفُوا  لتُـضْعالعامل في البدل، كما      }اس فظهر ،

 من سقُفًا لبيوتهِم بِالرحمنِ يكْفُر نلم لَجعلْنا واحدة أُمةً الناس يكُون أَن ولَوال{ أظهره في المبدل منه، وقال تعالى
ضَّةف ارِجعم{ ، فقوله )2(}وهِموتيبقُفًا لس نم ضَّةف{   ٌل من قولهدب :}نمل كْفُرنِ يمحالعامـَل    }بِالر رفأظْه 

، وأن العامل في البدل هـو       في البدل كما َأظْهره في المبدل منه؛ فدلَّ على أنّه في تقدير التكرير            

  .)3("غير العامل في المبدِل منه

  

هو الرأي الـراجح، وهـو مـا عليـه           وقد اعتبر ابن عقيل أن ما ذهب إليه البصريون        

 أن إلى ]:البصريون: أي [الجمهور ذهب: ")4(الجمهور، ورد على الكوفيين ما قالوه، حيث يقول       

 في اموافقً المضمر الفعل ويكون ،رسفَوالم رسفَالم بين يجمع ال ألنه ؛اوجوب رمضم فعٌل ناصبه

ـ  ازيـد ( : في قولك نحو ،الفظً وافق ما ُلمشْي وهذا ،رهِظْالم لذلك المعنى ضرتُبالتقـدير  نِِإ )ه 

)ضرتُب ازيد ضرتُبه(، فْلَ دون ىمعنً وافق ومافي كقولك ،ظ: )ـ  ازيد مرـ  تُر  التقـدير  نِِإ )هبِ

)جاوتُز ازيد مربِ تُره.(  

  

 هؤالء واختلفَ ،كوفي مذهب وهذا ،بعده المذكور بالفعل منصوب هأنّ :الثاني والمذهب

 اناصـب  "تُبرض "كان )هتُبرض ازيد( :قلتَ فإذا ،امع االسم وفي الضمير في ملاع هإنّ :قوم فقال

 وقـال  ،هرِهِِظْمو اسم ضمير في واحد عامٌل يعمل ال هبأنّ المذهب اهذ درو ،"لهاءا"ـِلو "زيد"ـِل

والضمير الظاهر في عامٌل هو :قوم ىغًلْم، ورد ىغَلْتُ ال األسماء بأن بالعوامل اتصالها بعد."  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  7/75:  سورة األعراف(1)
  43/33:  سورة الزخْرف(2)
  78: اإلنصاف )(3

  96-2/95: شرح ابن عقيل (4)
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  المسألة الثالثة

الم الشُّهِلـور جواًباوقوع َأع )كَم (ِلـ َأو)تَىم(  
  

ـ و مِرحكالم الشهور أسماء: )1(سيبويه وقال ":في شرحه للمفعول فيه   قال الرضي    رفَص 

 تكـون  :أي ،واَألبد والنهار، ،والليل ر،هكالد فهي ،)2(رهالشَّ اسم إليها فْضي لم إذا آخرها، إلى

كَ(ـِل اجواب3(قال غير، ال )م( :ألنهم جلُعوهِل واحدةً جملةً نعدقلت أنكك ،األيام ة :) ـ سعليـه  ير 

 صـارت  "اشهر "إليها أضفت ولو ر،يالس فيستغرقها ،)صفر عليه يرس(: قلت إذا ،)ايوم الثالثون

 عـن  روايـة  إلى ادنتَسم كان نِإف ،هكالم هذا ا،أيض )ىتَم(ـِل اجواب )4(تْحلَصو الجمعة، كيوم

ـ ( :يـلَ ق كأنه: )5(قوله المعنى؟ حيث نم بينهما قرفَ فََأي إالّو ،تْمعنو اهبِفَ العرب سعليـه  ير 

 رعشِْكال ىتَمِل اجواب وقوعه نم بمانعٍ الزمان اختصاص مع العدد تعيين ليس :قلنا )ايوم الثالثون

لاألو م6("ذكرنا ما على رمضان، ن(.  

  

  :المناقشة والتحليل
إن أعـالم الـشهور إذا لـم        : بويه في قوله   أن الرضي يعترض على سي     يتبين مما سبق  

فْ إليها لفظ    يا " شهر"ضـ تكون جواب صلَحتْ جوابا  " شهر" إليها لفظ    ال غير، وإذا أضيف   ) كَم( ِل

 نى إالّ إذا كان سيبويه مـستندا       أنّه ال فَرقَ بينهما من حيث المع        يرى الرضي  ، و أيضا) متَى(ِلـ

غيرِ المضاف إليه لفظُ    -يين العدد مع االختصاص في علَمِ الشهرِ        إلى كالم عن العرب، وبأن تع     

  .أيضا) متَى( ال يمتنع من وقوعه جوابا ِلـ-"شهر"

  

                                                 
 1/217: الكتاب: انظر قول سيبويه في (1)
(2) شهر"لفظ : أي."  
 .سيبويه: صديق )(3
 الْجسد صلَح صلَحتْ ِإذَا مضغَةً الْجسد في وِإن َأال": بفتح الالم؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم      " صلَحتْ"الصواب   )(4

ِإذَا كُلُّهتْ ودفَس دفَس دسالْج َأال كُلُّه يهو 8/450: بلسان العر : ، وانظر )50 (1/90: صحيح البخاري . "الْقَلْب 

  ).دمَل (11/250و) مضغَ(
5)( ُل سيبويه: أيقَو. 

  1/494:  شرح الرضي على الكافية(6)
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إلى ما يأتإن مقَس1(ي ظرف الزمان ي(:  

) حـين : (، مثـل  "متـى "، وال في جواب     "كَم"وهو ما ال يصح وقوعه في جواب        : مبهم -1

  ).زمان(و

2- خْتَصيوم الجمعة: (، مثل"متى"وهو ما يصح وقوعه في جواب : م.( 

 ).يومين: (، مثل"كم"وهو ما يصح وقوعه في جواب : معدود -3

4- خْتَصود مدعا   : مـ وهو ما يصلح جواب العـشْر اَألول مـن شـهر    : (، مثل "متى"و" كم" ِل

 ).رمضان
 

ـ وما كان جوابا   ـ بافعل يتناوله كلّه، وما كان جوا     فال" كم" ِل فالفعل يقع في بعضه وقد     " متى" ِل

ـ  كونها واقعة  وقد اختلف النحاة في أعالم الشهور من حيث        .يتناوله كله  ، ولهـم   "متى"َأو  " كم" ِل

  :ذلك ثالثة مذاهب على النحو اآلتيفي 

  

لفـظ    ليها   إلى أن أعالم الشهور إذا لم يضف إ        )4(، والسهيلي )3(، والسيرافي )2( ذهب سيبويه  :أولًا

  .-"متى"و" كم"ِلـ: أي– لهما ، وإذا ُأضيف إليها صلحت جوابا"مك" ِلـصلَحتْ جوابا" شهر"

  

ـ  الظرف في امتصلً إالّ الظروف من فيه العمل يكون ال اومم: "قال سيبويه   قولـك  ه،كلّ

)سالليَل عليه ير، والنهار، والدهر، واألبد( .وهذا لقوله جواب :)عليه؟ سير كم.( ..ُأ اوممرِجي 

مجاَأل ىربوالنهار ،والليل ،والدهر ،د :المحرم وفَصر وجمذي إلـى  الشهور أسماء وسائر ى،اد 

 قلـت  ولو ،)ايوم الثالثون عليه سير(: قالوا كأنهم أيام، لعدة واحدة جملة جعلوهن ألنهم الحجة؛

 جـواب  ولـصار  والليلـة،  والبارحة عةالجم يوم بمنزلة لكان الحجة ذي شهر أو رمضان شهر

                                                 
  200-2/198: أوضح المسالك:  انظر)(1

  218-1/216: الكتاب: انظر (2)
  193-4/192: شرح كتاب سيبويه، للسيرافي: انظر (3)
حافظ، عالم باللغة   :  اهللا بن أحمد الخثعمي السهيلي     عبد الرحمن بن عبد   : وهو،  386-382: نتائج الفكر :  انظر )(4

اإليضاح والتبيين ِلما ُأبهِم من     "في شرح السيرة النبوية البن هشام، و      " الروض اَألنف : "والسير، ضرير من كتبه   

: عيانوفيات األ و،  2/162: إنباه الرواة  :انظر ترجمته في  ). هـ581ت  (،  "نتائج الفكر "، و "تفسير الكتاب المبين  

 3/312: ، واألعالم4/137: ، وتذكرة الحفَّاظ1/280
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ـ  "كـم " علـى  مجـرى  يكون ،"متى" على يكون امم لك ذكرتُ ما وجميع. "متى"  وغيـر  اظرفً

  .)1("ظرف

  

      اج إلى أنرة سيبويه في ذلك استعمال العرب لـه       "وأشار ابن السجأكّـد عليـه    ، و )2("ح

كأنّهم جعلوا قولهم المحـرم     ة رواها،   وهذه رواي : ")3( نص سيبويه السابق   السيرافي إذ قال شارحا   

ـ     )سير الثالثون يوما  : (هو لو قالوا  ، و الثالثين يوما : نائبا مناب قولهم   ّل يـوم   ، لكان السير في ك

 منزلة يوم الجمعة، فإن قـال قائـل        للوقت بعينه، فصار ب    جعلوه اسما " شهرا"منهن، وإذا أدخلوا    

 أن يكون أحدهما يدل     -وإن كانا لمعنى واحد   –قد يجوز   : ل له فكيف اختلفا وهما لمعنى واحد؟ قي     

) سير عليه يوم الجمعة   : (عليه من طريق الكمية، واآلخر من طريق التوقيت، َأال ترى أنّا إذا قلنا            

كـون  ، لم يجز أن ي    )سير عليه ساعاتُ يومِ الجمعة    : (يجوز أن يكون السير في بعضه، وإذا قلنا       

  ".السير في ساعة منها، وساعاتُ يوم الجمعة في معنى يوم الجمعة

  

يتناوله الفعل  " شهر"وواضح مما سبق أنّهم يرون أن علَم الشهر غير المضاف إليه لفظ             

  .بأكمله، أما إذا ُأضيف إليه فقد يقع الفعل في بعضه

  

 فيـه  أُ�ْـزِلَ  الَّـذي  رمـضَان  رشـه {: وقد استدّل السهيلي على ذلك بـالفرق بـين قولـه تعـالى            
آن4(}الْقُر(   وقوله ، :" انًامِإي انضمر امص نابً مـستاحا و")قَاَل: ")6(، إذ قال)5 رمضان الذي : لَو

أنزل فيه القرآن، القتضى اللفظ وقوع اإلنزال على جميعه كما تقدم من قـول سـيبويه، وهـذا                  

ل كان في ليلة واحدة منه في ساعة منها، فكيف يتناول جميع الـشهر؟              خالف المعنى؛ ألن اإلنزا   

كْرلَم موافقًافكان ذا قوله...  للمعنى الشهر الذي هو غير عوأم : " رمـضان صام نففـي  "م ،

                                                 
  218-1/216: الكتاب )(1
  1/191: األصول في النحو )(2
زهير عبـد   : ، تحقيق ب سيبويه، ِلَألعلَم الشَّنْتَمرِي   ات في تفسير كت   كَ، والنُّ 193-4/192: شرح كتاب سيبويه   )(3

  1/315: المحسن سلطان
  2/185: سورة البقرة )(4

 تَقَـدم  ما لَه غُفر اواحتساًب ِإيمانًا رمضان صام من": ، والحديث الشريف كاملًا   )37 (1/67: صحيح البخاري  (5)

نم ذَنْبِه."  
 . بتصرف385-383: تائج الفكرن )(6
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، لـصار   "هر رمضان من صام ش  : "حذْف الشهر فائدة، وهو تناول الصيام لجميع الشهر، فلو قال         

  ".في ولم يتناول الصيام جميعه بِظرفًا مقَدرا

  

، وأبـو حيـان   )4(، وابن أبي الربيع)3(، والرضي)2(، وابن مالك )1( ذهب أبو إسحاق الزجاج    :ثانًيا

مضاف أو غير   " شهر" إليه لفظ     بين علَمِ الشهر مضافًا     إلى أنّه ال فرقَ    )6(، والسيوطي )5(األندلسي

  ".متَى"وِلـ" كَم"ِلـ ا جوابايه، من حيث جواز وقوعهمإل

  

 )7(واعتمد أبو إسحاق الزجاج في ذلك على أن ال فرق بينهما في المعنى، قال الـسيرافي            

  ".فأبو إسحاق عنده أن قولك المحرم وشهر المحرم بمنزلة واحدة"

  

 وإالّ فـأي فـرق  : ")8(وواضح أن الرضي قد تبعه حين قال في اعتراضه على سـيبويه       

  ".بينهما من حيث المعنى

  

 فيتفقون مع أصـحاب     -عدا الرضي –أما ابن مالك ومن تاله من أصحاب هذا المذهب          

" شـهر " في المعنى، وهو أن علَم الشهر غير مضاف إليه لفظ            مذهب األول في أن بينهما فرقًا     ال

 ميعه وأن يكون في بعـضه     لعمل في ج  يكون العمل في جميعه، وإذا أضيف إليه جاز أن يكون ا          

  .مع اعتبار الفرق في المعنى" متَى"وِلـ" كَم" ِلـنهم بتجويز وقوعهما كليهما جواباويختلفون ع

  

                                                 
  2/108: ، وهمع الهوامع3/1398: ، وارتشاف الضرب4/193: شرح كتاب سيبويه: انظر (1)
 2/205: شرح التسهيل: انظر (2)
 1/494: شرح الرضي على الكافية: انظر (3)
  489-1/488: البسيط في شرح جمل الزجاجي: انظر (4)
  1400-3/1397: ارتشاف الضرب: انظر )(5
  عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري الـسيوطي   :، وهو 2/108: همع الهوامع :  انظر )(6

ناس، وخال بنفسه فـي  ، ولما بلغ أربعين سنة اعتزل المؤرخ أديب، نشأ في القاهرة يتيماظ إمام حاف : جالل الدين 

ت (،  "االقتـراح "و" همـع الهوامـع   "، و "بغية الوعاة : " له نحو ستمائة مصنف، منها     ، على النيل  روضة المقياس 

  3/30: ألعالم، وا8/51: شذرات الذهبو، 4/65: ، للسخاويالضوء الالمع :انظر ترجمته في). هـ911
  4/193: شرح كتاب سيبويه (7)
 1/494: شرح الرضي على الكافية )(8
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واقع في جميعـه    " كَم"ـ لِ ومظروف ما يصلح جوابا   : ")1( إلى ذلك  يقول ابن مالك مشيرا   

ـ تعميما أو تقسيطًا، وكذا مظروف ما يصلح جوابا         كان اسم شهر غير مضاف إليـه        إن" متَى" ِل

، فجائز فيه التعميم والتبعيض إن صلح المظـروف         "متى"وما سوى ما ذكر من جواب       ... شهر

  ".لهما

وإذا كان الظرفُ اسم شَهرٍ غير مضاف إليه        : ")2(وقال ابن مالك في شرحه لنصه السابق      

سطٌ من العمل؛ ألن كل واحـد مـن أعـالم           فلجميع أجزائه ق  ) اعتكَفْتُ رمضان : (شَهر، كقولك 

 اواحتساًب ِإيمانًا رمضان قَام من :"؛ ولذلك قال النبي     إذا أطلق فهو بمنزلة ثالثين يوما     الشهور  

رغُف لَه نا  مم ذَنْبِه متَقَد  ا تََأخَّرمصام شه  : ولم يقل . )3(" و نمل ر رمضان؛ إذ لو قال ذلك الحت      م

، وإنما كان   )4(}الْقُـرآن  فيـه  أُ�ْـزِلَ  الَّـذي  رمضَان شهر{: أن يريد الشهر وأن يريد بعضه، كما قال تعالى        

  ".اإلنزال في ليلة منه، وهي ليلة القَدرِ

ما ُأخذَ عـن العـرب، ولـيس        وهذا بال شك إنّ   : ")5(وأكّد ابن أبي الربيع على ذلك بقوله      

 إِ�َّـا { :، وقال تعالى  }الْقُـرآن  فيـه  أُ�ْـزِلَ  الَّذي رمضَان شهر{:  بالنظر، قال اهللا تعالى     بالقياس وال  مأخوذًا
اهلْني أَ�ْزف لَةلَي كَةاربإِ�َّا{:  وقال تعالى ،)6(}م اهلْني أَ�ْزف لَةرِلَيهذه اآليِ )7(} القَد نل مالليلـة   فيتحص أن

قُ فيها كلُّ أمرٍ حكيم هي ليلة القَدر، وأن القرآن ُأنْزَِل فيها، ولـم ينـزل فـي                  رالمباركة التي يفَ  

  ."الشهر كلّه

 إلى أن التفريق بين معناهمـا هـو مـذهب           )9(، والسيوطي )8(وأشار أبو حيان األندلسي   

 وما ذكرناه من التفرقة بين علم الشهور وإضافة شهر إليـه هـو            : ")10(الجمهور، قال أبو حيان   

  ".مذهب الجمهور، وذهب الزجاج إلى أنّه ال فرق بينهما

                                                 
  205-2/204:  شرح التسهيل)(1
  2/205: شرح التسهيل )(2

 ِإيمانًـا  رمـضان  قَام من":  كما ذَكَره ابن مالك هنا، وإنما لفظه في البخاري وكتب الصحاح            لم يذْكَر الحديث   (3)

 4/144: صـحيح مـسلم   : انظـر و ،)1870 (7/134: صحيح البخـاري   ."ذَنْبِه من تَقَدم ما لَه غُفر واحتساًبا

)1266(  
  2/185: سورة البقرة (4)
  491-1/490: البسيط في شرح جمل الزجاجي (5)
  44/3: سورة الدخَان (6)
  97/1: سورة القَدر (7)
  3/1398: ارتشاف الضرب: انظر (8)
  2/108: مع الهوامعه: انظر (9)

  3/1398: ارتشاف الضرب (10)
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مجموع ما سبق يتّضح نم:  

1- أنّه ال وجوإال: " لقول الرضيه فَ فََأيربينهما ق م؟المعنى حيث ن."  

أن الفرقَ في المعنى الذي قال به جمهور النحويين يسوغُ التفريق في الحكـم النحـوي                 -2

 اختـصاص  مع العدد تعيين ليس: "ومن تبعه؛ لذا فقوُل الرضي    بينهما كما ذهب سيبويه     

 .غير قَوِي" ىتَمِل اجواب وقوعه نم بمانعٍ الزمان
 

غير مضاف إليه لفظ شـهر يقـع         إلى أن علَم الشهر      )2(، والدماميني )1( ذهب ابن عصفُور   :ثالثًا

ـ " كَم"ِلـ جوابا  مع التفريق بينهما في   " متَى" هذا اللفظ وقع في جواب       ُأضيف إليه وإذا  " متَى"َأو ِل

 "متـى "و" كم" فيقع في جواب     ومعدودا وقد يكون الظَّرفُ مختصا   : ")3(المعنى، قال ابن عصفور   

، فإن َأضفْتَه إلى ما تصح      ذا لم تُضفْ إلى شيء منها شهرا      المحرم وسائر أسماء الشهور إ    : نحو

فمـا كـان منهـا      ) شهر رمضان (: ، نحو وصار مختصا " متى" كان في جواب     اإضافته إليه منه  

سرتُ : ( كان أو غير مختص، فالعمل في جميعه إالّ َأن تريد التكثير، نحو قولك             معدودا، مختصا 

  في جميعـه    غير معدود فالعمل قد يقع     ذْ ذاك في بعضه، وما كان مختصا      ، فيكزن العمل إ   )سنةً

  ".بعضهوقد يقع في 

  

  :يتبين مما سبق ما يلي

  :أن مذهب سيبويه ومن تبعه أرجح المذاهب لسببين -1

أنّه مبني على مالحظة الفروق اللُّغوية الدقيقة فيما ورد من القرآن الكريم والسنة               - أ

 .النبوية المطَهرة

 .لك ومن تبعه من المحترزات التي ذكرها ابن ما أنّه يمنح القاعدة تيسيرا وخُلُوا - ب

في  كما تبين    أن اعتراض الرضي على سيبويه ال يتَّجِه؛ ألنّه مبني على دليٍل ال ينهض،             -2

  .موضعه

                                                 
 1/146: ب، البن عصفورالمقَر: انظر (1)
محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بـن محمـد،             :  هو والدماميني،  187-2/186: حاشية الصبان : انظر )(2

، ولـد فـي اإلسـكندرية،       عالم بالشريعة وفنون األدب   : المخزومي القرشي، بدر الدين المعروف بابن الدماميني      

تحفـة  : "ثم تحول إلى دمشق، من كتبـه      . وتصدر إلقراء العربية باألزهر   . واستوطن القاهرة والزم ابن خلدون    

" شَرح تسهيل الفوائد  "وهو شَرح للخزرجية في العروض، و     " العيون الغامزة "وهو شَرح لمغني اللبيب، و    " الغريب

: شـذرات الـذهب   و،  1/258: ، وحسن المحاضرة  27: بغية الوعاة  :انظر ترجمته في  ). هـ827ت  (مخطوط،  

  6/55: ، واألعالم7/181
3)( قَر1/146: بالم  
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  المسألة الرابعة

  العامُل في المفعول معه
  

 أن ،)1(النحـاة  جمهـور  مـذهب  أن اعلم" :قال الرضي في شرحه ألحكام المفعول معه      

 الـواو  وضـعوا  وإنمـا  ،"مع "بمعنى التي الواو بتوسط معناه أو الفعل: معه المفعول في العامل

 فيـه  الذي العطفاو  و: الواو هذه وأصل ا،لفظً رصخَْأ هنلكو ؛المواضع بعض في "مع "موضع

 فـي  قلنـا  كمـا  امعنوي العامل فيكون الفالخ على منصوب هو: الكوفيون وقال. الجمع معنى

ـ  لـم  مـا  اللفظي العامل على العمل إحالة اَألولَىو .)2(أالمبتد خبر الواقع الظرف يطَضإلـى  ر 

ـ  جـاء : قلتَ ككأنَّ الواو، بعد ٍلعف بإضمارِ منصوب هو الزجاج وقال .المعنوي البرد ـ و  سالبِ

  .)4("ِلصاَأل الفُخ واإلضمار .غيره في وكذا ،اهبصاح وَأ )3(ةَساِليالطَّ

  

  :لالمناقشة والتحلي
 "المعيةواو  "، وهذه الواو تُسمى     "مع"بمعنى  " واو"تَصب بعد   نْمالسم  اال:  هو المفعول معه 

أعجبنـي سـيرك    (و) زيد سائر والطريقَ  (و) سرتُ والطريقَ مسرعة  : (مثل". واو المصاحبة "و

  .الفتحة الظاهرة منصوب وعالمة نصبه مفعول معه: في األمثلة السابقة) الطريق(، فـ)والطريقَ

  

استَوى : (وذهب الكوفيون إلى أن المفعول معه منصوب على الخالف، مثل قول العرب           

، وذهب البصريون إلى أنّه منصوب بالفعل الذي قبله         )5()جاء البرد والطَّياِلسةَ  (، و )الماء والخَشَبةَ 

  طساج    "الواو"بِتَوجا الزالبصريين –، أم نوتقـديره    ذهب إلى أنّه منصوب بتقدير عامـل        فقد -م 

  يعمل في المفعول وبينهما الـواو      والبِس الطَّياِلسةَ؛ ألن الفعل ال    : هو) جاء البرد والطَّياِلسةَ  : (في

                                                 
 1/517:  تعليق محقق شرح الرضي على الكافية:انظر. جمهور البصريين: يقصد )(1

  250-1/248: شرح الرضي على الكافية: انظر (2)
: جمهرة األمثال ، و 2/640 و 1/126: سر صناعة اإلعراب   :انظره في ". سةَجاء البرد والطَّيالِ  : "أصل المثال  (3)

  115: ، ولمع األدلة1/50
  . بتصرف518-1/517: شرح الرضي على الكافية )(4

  115: ، ولمع األدلة1/50: ألمثالجمهرة ا، و2/640، و1/126: سر صناعة اإلعراب : القولَين في انظر(5)
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" مـع " إلى أن ما بعد الواو ينْتَصب بانتصابِ         -من البصريين كذلك  –وذهب أبو الحسن األخفش     

  .)1()هجِْئتُ مع: (في مثل

  

 ا قال ألنّه إذ "إن المفعول معه منصوب على الخالف؛ وذلك        : وقد احتج الكوفيون بقولهم   

استوى المـاء واسـتوت الخـشبةُ؛ ألن        : ال يحسن تكرير الفعل، فَيقَال    ) استَوى الماء والخَشَبةَ  (

) جاء زيد وعمرو  : (ما يحسن في  الخشبةَ لم تكن معوجة، فَتَستَوِي، فلما لم يحسن تكرير الفعل ك          

على الخالف َل، فانتصبفقد خالَفَ الثاني األو.  

  

فعـٌل  ) استوى، وجاء : (والذي يدّل على أن الفعَل المتقدم ال يجوز أن يعمَل فيه أن نحو            

الزم، والفعل الالزم ال يجوز أن ينصب هذا النوع من األسماء، فدّل علـى صـحة مـا ذهبنَـا            

  .)2("يهإل

  

أنّه : ، هما -في نصبهم للمفعول معه على الخالف     –اعتمد الكوفيون على أمرين اثنين      لقد  

ال يحسن تكرير الفعل في أمثلة المفعول معه، وأن الفعل المتقدم على المفعول معـه هـو فعـل                   

عـل  الف "يـسمونه علماء النحـو    والزم، ومعلوم أن الفعل الالزم ال يتعدى إلى مفعولين بنفسه،           

  .)3("القاصر

  

ألن هـذا   "أما البصريون الذين ذهبوا إلى أن العامل في المفعول معه هو الفعل؛ وذلـك               

                 يـدا عى إلى االسم، فنصبه، كَمبالواو، فتعد يإالّ أنّه قُو متعد كان في األصل غير الفعَل وإن 

، وكَما عـدي    )خَرجتُ المتاع : (، وكما عدي بالتضعيف، نحو    )أخرجتُ زيدا : (بالهمزة، في نحو  

إالّ أن الواو ال تعمل؛ ألن الواو في األصـل حـرفُ عطـف              ) خَرجتُ بِه : (بحرف الجر، نحو  

             عتْ موضعضا ووحرف العطف ال يعمل، وفيه معنيان؛ العطف ومعنى الجمع، فلم"عـتْ  " معخُل

العطف واإلتبـاع فـإذا     : ةُ العطف، وُأخْلصتْ للجمع، كما أن فاء العطف فيها معنيان         عنها دالل 

                                                 
، 2/48: ، وشرح المفـصل   206: ، واإلنصاف 108: ، وأسرار العربية  59-58: المفصل :انظر المسألة في   (1)

، وشـرح   204-2/201: ، وأوضـح المـسالك    1/343: وشرح التـصريح   ،263-262: وشرح شذور الذهب  

  1/382: ، وشرح األشموني151-2/150: ، وشرح ابن عقيل2/249: التسهيل
  207: اإلنصاف )(2

 2/107: شرح ابن عقيل:  انظر(3)
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هاء يا  (وقعت في جواب الشرط خلعت عنها داللة وُأخْلصتْ لإلتباع، وكذلك همزة الخطاب في              

 ما نحـن  فإنّها إذا ألحقتها الكاف جردتها من الخطاب؛ ألنّه يصير بعدها في الكاف ونظير ) رجُل

ا؛ المفعول  نَهفكذلك ه " إالّ"المتقدم بتقوية   فيه من كُلِّ وجه نصبهم االسم في باب االستثناء بالفعل           

وهذا هـو المـذهب المعتمـد عنـد         . )1("معه منصوب بالفعل المتقدم بتقوية الواو، على ما بينَّا        

  ". النحاةمذهب جمهور: " البصريين، وهو الذي أشار له الرضي بقوله

  

تساعد " الواو"؛ ألن   "الواو"لقد اعتبر البصريون أن الفعل قد نصب المفعول معه بواسطة           

  .الفعل على التعدية، كما يفعل التضعيف والهمزة

  

بتقـدير عامـٍل، وتقـديره       وأما الذي ذهب إليه الزجاج من أن المفعول معه منـصوب          

ألن مـا   "لبصريين باطل، وأن ما ذهبوا إليه هو اَألولَى؛         فقد اعتبره جمهور ا   ) والبِس الطيالسةَ (

  .)2("ذهب إليه يفتقر إلى تقدير، وما ذهب إليه األكثرون َأولَى؛ ألن ما ذهب يفتقر إلى تقدير

  

جِْئـتُ  : (، مثـل  "مع"وأما ما ذهب إليه األخفش إلى أن المفعول معه ينْتَصب بانتصابِ            

هعم(   ر البصريين ضعيف؛    ، فقد اعتبره جمهو"  ظرف، والمفعول معه في نحو      " مع"ألن) ىتَواس

 علـى   ظرف، وال يجـوز أن يجعـَل منـصوبا        ليس ب ) جاء البرد والطَّياِلسةَ  (، و )الماء والخَشَبةَ 

  .)3("الظرف

  

ألنّه ال يحسن   "إن المفعول معه منصوب على الخالف؛ وذلك        : "أما الكوفيون الذين قالوا   

هذا : "فاعتبره البصريون باطل فقالوا   " رير الفعل، فخالفَ الثاني األوَل، فانتصب على الخالف       تك

ما مررتُ بزيد   (و) ما قام زيد لكن عمرو    : (باطٌل بالعطف الذي يخالف بين المعنيين، نحو قولك       

 كْرب ـ     " لكن"وما بعد   ) لكن  مـا بعـدها      أن يكون  يلزم" لكن"يخالفُ ما قبلها، وليس بمنصوب، فَ

 ِلما قبلها على كلِّ حاٍل، سواء لَزِمتْ العطف في النفي عندنا، أو جاز بها العطـفُ فـي                   مخالفًا

ا  وإذ  لمخالفته األولَ  ن ال يكون ما بعدها إالّ منصوبا      اإليجاب عندكم، فلو كان كَما زعمتم لوجب أ       

 ِلما قبلها كـان     ال يجب أن يكون ما بعدها مخالفًا       للنصب مع الواو التي      كان الخالفُ ليس موجبا   
                                                 

 208-207: اإلنصاف (1)
  209: المصدر السابق )(2
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ـ  من طريق اَألولَى، وكذلك أيضا    ذلك   مررتُ بزيد  (، و )قام زيد ال عمرو   : (في قولك " ال" يبطل بِ

ـ   " ال"وما بعد   ) ال عمرٍو   على أن الخالف ال يكون      ، وليس بمنصوب، فدلَّ   "لكن"يخالف ما قبلها كَ

  .)1(" للنصبموجبا

  

فقـد  " إن الفعل المتقدم الزم، فال يجوز أن يعمل في المفعول معه          : "وكذلك قول الكوفيين  

ة الواو، فخرج عن كونـه      إالّ أنّه تعدى بتقوي   : " حينما قالوا   جمهور البصرة آنفًا   -أيضا–رد عليه   

  .)2("، على ما بينَّاالزما

  

نّما قطعتْ صوتَ كلِّ كـوفي؛ ألن جميـع         كأ بمجموع األدلة السابقة يتضح أن البصرة     

          أن نللمفعول معه الفعُل الذي قبلـه        األدلة تُوافق ما ذهب إليه جمهور البصريين م أو –الناصب

  .، وله وجاهتهلِّهح؛ لذلك فاعتراض الرضي على الكوفيين في م"الواو" بِتَوسط -ما يشبهه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  209: اإلنصاف (1)
  209: المصدر السابق (2)
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  المسألة الخامسة

  صب في الصفَة إذا كُرر الظَّرفُ التَّامالنَّ
  

 قال الرضي:" إذا أنه اعلم َأل يصلح واحد، ظرف رتكريكون ن ِل اخبرفـي  مبتدأ هو ام 

 وانتـصابه  المبتـدأ،  ذلك عن خبر أنه على ارتفاعه، يجوز ما طهماوتوس األصل، في أو الحال

 عاقبتَهما فَكَان{ :تعالى وقوله ،)1(}فيها خالدين الْجنة فَفي سعدوا ذينالَّ وأَما{: تعالى كقوله الحال على
 لـو  ألنك ؛اآليتين في كما الحال على )3(انتصابه يوجبون فالكوفيون. )2(}فيهـا  خالـدينِ  النارِ في أَ�َّهما

  .فائدة للثاني يكن لم به، الظرفين قتوعلَّ اخبر رفعته

  

البصريين، عند اوأم راجِ ةفالحالييكـون  -إذن– االسم ألن ؛واجبةٌ ال الخبرية على ةٌح 

اَأل الظرف يكون أو بالخبر، قمتعلِّ الثاني والظرف ،خبرٍ بعد اخبربعـده  الذي بالخبر امتعلقً لو 

  .)4("كالمهم في عزيزٍ غير والتأكيد ل،ولَأل تأكيد والثاني

  

  :ليلالمناقشة والتح
 لظرفُ التام، وهو خبر المبتدأِ    يرى الكوفيون إلى أن النصب واجب في النعت إذا كُرر ا          

ويرى البصريون إلى أن النصب غيـر واجـب إذا          ).  فيها في الدارِ زيد قائما   : (نحو قولك وذلك  

ا على أنّه إذا    كُرر الظرف وهو خبر المبتدأ، بل يجوز فيه الرفع كما يجوز فيه النصب، وأجمعو             

  .)5(لم يكَررِ الظرفُ أنّه يجوز فيه الرفع والنصب

  

النقُل والقياس، أما النقل    : الدليُل على أن النصب واجب    : "وكانت حجة الكوفيين أن قالوا    

 وال حال منصوب بال  }ينخالـد { : فقوله }فيها خالدين الْجنة فَفي سعدوا الَّذين وأَما{ :فقد قال اهللا تعالى   

                                                 
  11/108:  سورة هود(1)
  59/17:  سورة الحشْر(2)
(3) ط: أيذلك االسم المتوس. 
  2/28: شرح الرضي على الكافية (4)
، وشرح الرضـي علـى      2/259:  القرآن، للعكبري  ، والتبيان في إعراب   217: اإلنصاف: انظر المسألة في   (5)

  2/28: الكافية
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 اآليتين  ، ووجه الدليل من هاتين    }فيها خالدينِ النارِ في أَ�َّهما عاقبتَهما فَكَان{ :يجوز غيره، وقال تعالى   

  .)1(أن القراء أجمعوا فيهما على النصب، ولم يرو عن أحد منهم أنّه قرأ في واحدة منهما بالرفع

  

 إنّما قلنا إنّه ال يجوز إالّ النصب؛ وذلك ألن الفائدة في الظرف الثاني            : الواوأما القياس فق  

إنّما تحصل إذا حملْنَاه على النـصب، ال إذا حملنـاه علـى         )  فيها في الدارِ زيد قائما   : (في قولك 

 ثاني ظرفًا نصب يكون الظرفُ اَألوُل خبرا للمبتدأ، ويكون ال       الرفع، َأال ترى أنّه إذا حملناه على ال       

 لم يلْغَ منـه شـيء؟       عما قبله، فيكون على هذا كالما مستقيما       لحال، ويكون الصلة لقائمٍ منقطعا    ل

فإنّه تبطل فائدة في الثانية؛ لنيابة      ) في الدارِ زيد قائم فيها    : (بخالف ما إذا حملناه على الرفع فقلنا      

 فائدة أشبه بالحكمة من حمله على ما ليس فيـه  اُألولَى عنها في الثانية، وحمل الكالم على ما فيه        

  .)2("فائدة

  

يتـين الكـريمتين    أنّه قد أجمع القراء على النصب في اآل       : هوما ارتكز عليه الكوفيون     

 من  ، وادعى الكوفيون أنّه لم يروِ أحد      }نِيخالـد {و }خالـدين { :، في قوله تعالى   المذكورتين سابقًا 

  .الرواة بالرفع

  

ال يجوز النصب؛ ألن الفائدة في الظرف الثاني تحـصل إذا حملنـاه             : وفي القياس قالوا  

  ). فيهافي الدارِ زيد قائما: (في قولناعلى النصب فقط، ال إذا حملناه على الرفع، وذلك 

  

 إذا  الدليل على أن الرفع جائز أنَّا أجمعنَا على أنّه        : "أما البصريون فكانت حجتهم أن قالوا     

ن قصارى ما نقدر أن يكـون       لم يكَررِ الظرفُ أنّه يجوز فيه الرفع والنصب، فكذلك إذا كُرر؛ أل           

؛ ألن اُألولَى   ية، وهذا ال يصلح أن يكون مانعا      اُألولَى ما تفيد الثان   " في" تَكَرر الظرف؛ ألن     مانعا

 تُذْكَر على سبيل التوكيد، والتوكيد شائع فـي كـالم           وإن كانت تفيد ما تفيده الثانية، إالّ أن الثانية        

                                                 
: فـي إعـراب القـرآن      التبيـان : انظر. على أنّه خبر  " خالدان: "ذكر العكبري أن هناك قراءة أخرى بالرفع       (1)

2/259  
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وال ) فيك زيد راغب فيـك    : (العرب مستعمل في لغتهم، وهذا ال خالف فيه، وصار هذا كقولهم          

 أن شك"يكلَى تفيد ما تفيده الثانية، ومع هذ" فاُألوا لم يمتنع صحة المسألة، فكذلك ه1("انَه(.  

  

 }فيهـا  خالـدين  الْجنـة  فَفـي  سعدوا الَّذين وأَما{ :جاج الكوفيين بقوله تعالى   وأما الجواب عن احت   
ال حجةَ لهـم فـي   : "، فقال فيه البصريون}فيهـا  خالـدينِ  النـارِ  في أَ�َّهما عاقبتَهما فَكَان{: وقوله تعالى 

ال يجوز الرفع وإنّما فيهمـا داللـةٌ علـى جـواز            هاتين اآليتين؛ إذْ ليس فيهما ما يدل على أنّه          

  .)2("النصب، ونحن نقول به

  

رد عليه  " إنّه لم يرو عن أحد من القراء قرأ بالرفع، فوجب أنّه ال يجوز            : "وقول الكوفيين 

 دونالـ خ{:  أنّـه قـرأ    )3(ال نُسلِّم؛ فإنّه قد روِي عن اَألعمـشِ       : "البصريون بعدم التسليم، فقالوا   
ـ ف4(}ايه(                 ضرورة أنّه لم يقرأ به أحـد نهذا االستدالل فاسد؛ وذلك ألنّه ليس م بالرفع، على أن  

 تَرك  -عز وجلَّ -، َأال ترى أنّه لم يأت في كتاب اهللا          من القراء أن ال يكون كالما جائزا فصيحا       

 فيما ليس بمشهور وِإن     إال) ما عمرو ذاهب  (و،  )ائمما زيد ق  : (في المبتدأ والخبر، نحو   " ما"عمِل  

، ثم لم يدل ذلك علـى أنّهـا         )5(كانت لغة مشهورة معروفة صحيحة فصيحة، وهي لغة بني تميم         

  .)6("انَه فصيحة مشهورة مستعملة؟ فكذلك هليست

  

لـى أن   إنَّا لو حملناه على الرفع ألدى ذلـك إ        : "كذلك لم يسلِّم البصريون بقول الكوفيين     

هذا فاسد؛ وذلـك    : "ووصفوه بالفساد، فقالوا  " تبطَل فائدةٌ في الثانية؛ لنيابة اُألولَى عنها في الفائدة        

                                                 
  218: اإلنصاف (1)
  218:  السابقالمصدر )(2

 الـري،  بالد من أصله ،مشهور تابعي،: باألعمش الملقب بالوالء، سدياأل مهران بن سليمانأبو محمد،   : هو (3)

 كان": الذهبي قال حديث، 1300 نحو يروي والفرائض، والحديث بالقرآن اعالم كان ،الكوفة في ووفاته ومنشأه

واألعـالم  1/213: وفيات األعيـان  : انظر ترجمته في  ). هـ148ت  (،  "الصالح والعمل النافع العلم في ارأس ، :
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                    ـنم ذلك ال يدل على بطالن فائدة الثانية؛ ألن لَى تفيد ما تفيده الثانية إالّ أنكانت اُألو ألنّه وإن

) مـرا ضـربتُ عمـرا ع  (، و)لقيتُ زيدا زيدا  : (ون بتكريره، فيقول  مذاهب العرب أن يَؤكَّد اللفظُ    

 وَهُـم { :، وإن كان اَألول قد وقعتْ به الفائدة، وقد قال اهللا تعـالى            )1( لَألول فيكون المكَرر توكيدا  
 رَةبِـاآلخ  رُونَ  هُـمـ )2(}كَـاف ، في أحـد    )وهم باآلخرة كافرون  : (الثانية تكرير للتوكيد، والتقدير   " هم"، فَ

 يَـا  قُـلْ { و )3(}الـرحمن { :ا، ومن تدبر سورة   نَهال يقال إنّه ال يجوز، فكذلك ه      الوجهين، ومع هذا ف   
  أن التكرير للتوكيد ال ينْكَر في كالمهم؟ ِلما فيه من الفائدة، وكثرة ذلك              علم قطعا  )4(}الْكَـافرُونَ  أَيهَـا 

م العرب، وشهرته في استعمالهم، تُغْنـي عـن اإلسـهاب والتطويـل             في كتاب اهللا تعالى وكال    

  .)5("بالشواهد؛ إذْ كان ذلك أكثر من أن يحصى، وأشهر من أن يظهر

  

إن اللفظ الثاني ال يصح أن يقال إنّه بال فائدة، ودليل ذلك تكرار اللفظ في مثـل قولنـا                   

)   محمد تُ على محمدا   ون اللفظ ا  فهل يك ) سلّمهذا الموضوع له بـاب        لثاني بال فائدة؟ قطع ال، إن 

ـ      هـم  بِـاآلخرة  وهـم { :كذلك اسـتدلوا بقولـه تعـالى      ). التوكيد اللفظي (من أبواب النحو، موسوم بِ
ونرفَـ }كَاف"مللتوكيد " ه الثانية تكرير–أي :كافرون وهم باآلخرة: ( والتقدير-توكيد لفظي.(  

  

: الرضي الذي وافقهم، يفْهم ذلك من خالل قوله       وجاهة رأي البصريين و    يؤكّد   هذا كله و

"والتأكيد 6("كالمهم في عزيزٍ غير(.  

  

  

  

  

  

                                                 
  3/157: ، وشرح ابن عقيل111: المفصل: انظر. وهو ما يسمى بالتوكيد اللفظي )(1

  41/7: ، وسورة فُصلَت12/37: يوسف، وسورة 11/19: سورة هود:  اآلية في(2)
  55/1:  سورة الرحمن(3)
  109/1:  سورة الكافرون(4)
  220-219: اإلنصاف )(5
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  المسألة السادسة

نْهضمير المستثنى م نستثنى مال المدِإب  
  

" ِإالَّ"ويجوز فيه النصب، ويخْتار البدُل فيما بعـد          ":قال ابن الحاجب في إبدال المستثنى     

  .)1()"علُوه إالّ قليٌل وإالّ قليلًاما فَ: (في كالم غَيرِ موجبٍ ذُكر فيه المستثنى منه، نحو

  

 رأيتُ ما(: قلتَ إذا: سيبويه قال ":قال الرضي إال ذلك يقوُل اأحد بمعنى "رأيت"و ،)ازيد 

 فـي  ابأس أرى ال أناو قوله، هذا .االبتداء نواسخ نم ليس ألنه ؛المستثنى نصب بجو أبصرت،

ـ  إذا منه، لإلبدال يصلح ما إلى راجعٍ ضميرٍ نم بدالاإل في -اأيض– االبتداء نواسخِ غيرِ  َلمشَ

النفي عَلام لَّكَ ما(: نحو ،الضميرِ ذلكتُم اأحد نْيفُصإال ين أنصفني ما(: المعنى ألن ؛)زيد أحد 

  :زيد بن عدي قول ومنه ،)زيد تُه إالّملَّكَ

ــًد ــا َأح ى بِهــر ــة ال نَ ــي لَيلَ ــا   اف ــا إالَّ كَواكبهـ ــي علَينَـ  )2(يحكـ

نَ"وىر" موفي العين، يةؤر ن جعله مـ نَ -سـيبويه  إليه ذهب كما- القلب رؤية ن ـ  ؛ٌرظَ لكونه 

 اأحـد  يذوُأ ال(: قلتَ لو -ىلَب- ىمعنً منفيان )3(والحكاية نصاففاإل البيت، معنى لظاهر امخالفً

يوحإالّ تعالى اَهللا د لم ،)ازيد ياإلبدال زِج مضمير ن "يو؛"دح بـل  بمنفـي،  لـيس  التوحيد ألن 

  .)5("فقط )4(ىاألذ

  

  

  

  

  
                                                 

  2/91: شرح الرضي على الكافية: ، وانظر1/230:  الكافية في النحو)(1
،  دهـاة العـرب وشـجعانهم      نشاعر جاهلي، م  ،  ح بن الحرِيش األوسي   حة بن الجالّ  ُأحي البيت ألبي عمرو،     (2)

، 2/289: ، وشرح التسهيل  1/295: ، واألصول في النحو   4/402: المقتضب:  في والبيت له . .)هـ. ق 129ت(

أنّـه تـصفح    : لبغدادي بعد أن أورد البيـت     ، قال ا  2/213: الكتاب: ، ولعدي بن زيد في    3/348: وخزانة األدب 

  .ديوان عدي بن زيدولم أقف عليه في . ديوان عدي بن زيد فلم يجد فيه هذا الشعر
  ...".يحكي علينا: "في المثال، والحكاية مستفادة من قول الشاعر..." ينصفني: "اإلنصاف مستفاد من قوله (3)
  ...".وذيال أ: "اإليذاء؛ ألنه ذكر في المثال: يقصد (4)
 93-2/92: شرح الرضي على الكافية (5)
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  :المناقشة والتحليل
  :يتضح من هذا النص أن الرضي يعترض على سيبويه في أمرين

أن يكون المستثنى   –نى من ضمير عائد على المستثنى منه        اشتراطه لجواز إبدال المستث    -1

 فال يرى الرضي مانعا في غير نواسـخ االبتـداء           -أحد نواسخه  لالبتداء أو    منه معمولًا 

  .أيضا

 لف لظاهر معنى البيـت ه مخا؛ ألنـ بصرِيةفي الشـاهـد الشعري السابق " ىتر"جعله   -2

 .عنده

  

ـ    :  هو )1(واالستثناءإن حديث المسألة عن االستثناء،        بإحـدى   أو" إالَّ"إخراج شـيء بِـ

) جاء الطـالب إالّ زيـدا     : (مثل. ل فيما قبلها، أو مما كان في منزلة الداخ        أخواتها مما كان داخلًا   

مستثنى وهو  : فَفَرسا) جاء الطالب إالّ فَرسا   : (ومثل" الطالب" مستثنى وهو داخل فيما قبله       فزيدا

وهناك تعريفات ذات أهمية يجب معرفتها قبل الدخول في أحكام االسم الواقع            .  الداخل في منزلة 

  :، وهذه التعريفات هي"إالّ"بعد 

  

1-  ا      :االستثناء التامـ فَ: (مثل.  في الكالم   وهو ما كان المستثنى منه مذكور  م الطـالب إالّ   هِ

  .مستثنى: مستثنى منه، وزيدا: ، فالطالب)زيدا

فهم الطالب إالّ   : (مثل. موهو أالّ يتقدم الجملة نفي أو نهي أو استفها        : جباالستثناء المو  -2

فهذه جملـة   )  فهم الطالب إالّ زيد أو زيدا      ما: (فهذه جملة استثناء تام موجب، أما     ) زيدا

 .استثناء تام غير موجب

مثل قوله  . وجبوهو إذا كان الكالم غير تام وغير م       ": المفَرغ"االستثناء الناقص المنفي     -3

 .)2(}رسولٌ إِلَّا محمد وما{: تعالى

فهم الطالب إالّ   : (مثل. هوهو ما كان المستثنى من جنس المستثنى من       : االستثناء المتصل  -4

 ).عليا

فهم الطالب  : (مثل. وهو ما لم يكن المستثنى من جنس المستثنى منه        : االستثناء المنقطع  -5

 ).إالّ فَرسا
 

                                                 
-283: وشرح شـذور الـذهب     ،92-1/91: أسرار العربية : انظر موضوع االستثناء وأحواله وأحكامه في      )(1

 162-2/155:  ابن عقيل وشرح،226-2/210: ، وأوضح المسالك289
  3/144: سورة آل عمران (2)
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  :فهي ثالثة أحكام" ِإالَّ" االسم الواقع بعد أما أحكام

  :في ثالثة حاالت" إالّ" يجب نصب االسم الواقع بعد :وجوب النصب: أولًا

  ).جاء األوالد إالّ محمدا: (مثل. إذا كان الكالم تاما موجبا  - أ

.  غير موجب   أو تثنى منه  سواء كان الكالم موجبا       إذا تقدم المستثنى على المس     - ب

 ). الطالبما جاء إالّ محمدا(، و)ء إالّ محمدا الطالبجا: (مثل

ال يختـار غيـر     : أي–، راجح عند غيرهم     -النصب: أي–وهذا واجب عند البصريين     

 من المستثنى منه؛ ألن     د غيرهم، فَهم ال يعربونه بدلًا      وما دام هو الراجح عن     - النصب البصريين

" إالّ"لواقع بعـد     التوابع، ولكنّهم يشغلون العامل باالسم ا      البدل ال يتقدم على المبدل منه، فهو من       

ـ : (فلو قلنا. لفعل، ويعربون المستثنى منه بدلًا     ل فيعربونه فاعلًا  ال يـصح  ) البجاء إالّ محمد الط

وهذا خالف  . ملغاة: هنا" إالّ"، و "محمد"بدل من   " الطالب"، و بدلًا، بل تعرب فاعلًا   " محمد"إعراب  

  .)1(النصب كما عند البصريينالمختار وهو 

   ما حضر القوم إال: (مثل.  موجب والكالم تام غير إذا كان االستثناء منقطعا - ت

  ).     فرسا

 فيقولـون   -البدل: أي–وهذا عليه العرب باإلجماع ما عدا تميم، فإنهم يجيزون اإلتْباع           

فَهـم  ". أحـد "بـدل مـن     : وحمارمستثنى منصوب،   : ، فحمارا )د إالّ حمارا أو حمار    ما قام أح  (

  .)2(يجيزون اإلتباع مع العلم أنّه استثناء منقطع

  

  :تباعواز النصب واإلتباع مع ترجيح اإلج: ثانًيا

 : مثـل  إذا كان الكالم تاما غير موجب واالستثناء متصلًا       :  واحد، وهو  وذلك في موضعٍ  

) أ ما نجح  إال زيد احد  ا)  أو زيدمستثنى منصو : فزيد   ب، وهو المرجوح، وزيد :    ـنأحـد "بدل م "

: ومثـل . على االستثناء أو البدل   ) تُ أحدا إالّ زيدا أو زيدا     أيرما  : (ومثل. هو الراجح مرفوع، و 

  ). أو زيدما مررتُ بأحد إالّ زيدا(

  

  :إعرابه حسب موقعه في الجملة: ثالثًا

 إِالَّ محمـد  ومـا {: تعـالى ، مثـل قولـه      وضع واحد، إذا كان الكالم مفرغًـا      وذلك في م  
  .)3(}رسولٌ

                                                 
  161-2/160: ، وشرح ابن عقيل225-2/216: المسالك، وأوضح 289-288: شرح شذور الذهب: انظر (1)
  161-2/160: ، وشرح ابن عقيل226-2/216: ، وأوضح المسالك289-288: شرح شذور الذهب: انظر (2)
  3/144: سورة آل عمران (3)
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بالرجوع إلى صلْبِ المسألة، فإنّه إذا عاد على المستثنى منه ضـمير قَبـَل المـستثنى                

ـ               ا الصالح لإلتباع جاز إتباع المستثنى لذلك الضمير العائد، بشرط أن يكون المستثنى منه معمولً

هذا هو ما يعنينا في     وفريق آخر ال يشترط ذلك، و     لالبتداء أو أحد نواسخه عند فريق من النحاة،         

هو اَألولَى  ) نى منه المستث( على أن النحاة قاطبة متفقون على أن اإلبدال من الظاهر            هذه المسألة 

  . في اللفظ والمعنىكونه منفيا

  

 على  -في الشاهد المذكور آنفًا   -" كواكب"فقد بينوا أن اَألولَى في الشاهد المذكور نصب         

 إالّ أن ورود القافية مرفوعـة       ، ويحسنه كون االستثناء منقطعا    أو على االستثناء  " أحد"بدل من   ال

، والدليل على كون القافية مرفوعـة       )1(العائد على المستثنى منه   ) يحكي(ألزم اإلبدال من ضمير     

  :)2(البيتان اللذان قبل الشاهد، وهما

ــا   ما َأحسن الجِيـد مـن ملَيكَـةَ والْــ ــا تَراِئبهــ ــات ِإذْ زانَهــ  لَبــ

ــا ــع النَّ جـــةً ِإذَا ه ــي لَيلَ تَنــا لَي ا    يهبــاح ــالب صـ ــام الكـ  س ونَـ

  

               ـنط إلبدال المستثنى الـصالح لإلتبـاع مشتروإليك التفصيل في اختالف النحاة فيما ي

  :ضمير المستثنى منه

  

 إلـي   )8(، وغيـرهم  )7(، والسيرافي )6(، وابن السراج  )5(، والمبرد )4( وسيبويه ،)3( ذهب الخليل  :اأولً

 شرط أن يكون المستثنى منه معمولًـا      جواز إبدال المستثنى من ضمير عائد على المستثنى منه ب         

  .لالبتداء أو أحد نواسخه

                                                 
:  علـى تـسهيل الفوائـد      ، والمساعد 2/289: ، وشرح التسهيل  4/403: ، والمقتضب 2/312: الكتاب:  انظر )(1

  2/192: ، وهمع الهوامع2/92: ، وشرح الرضي على الكافية1/564-566
  3/352: ، وخزانة األدب2/128: شرح أبيات سيبويه، البن السيرافي:  انظر(2)
 2/314: الكتاب: انظر (3)
  314-2/312: المصدر السابق: انظر (4)
 403-4/402: المقتضب: انظر (5)
  296-1/295: األصول في النحو: انظر (6)
  129-2/128:  شرح أبيات سيبويه، البن السيرافي:انظر )(7
، 290-2/289: ، وشرح التسهيل  3/1515: وارتشاف الضرب  ،2/964: شرح الجمل، البن خروف   : رانظ )(8

 193-2/192: ، وهمع الهوامع566-1/564: والمساعد
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 يقـوُل   حداما رأيتُ أ  (، و ) عبد اهللاِ  ما مررتُ بأحد يقوُل ذلك إالّ     : (وتقول: ")1(قال سيبويه 

ي هذا وجه الكالم، وإن حملْتَه على اإلضمار الـذ        ). ما رأيتُ ذاك إالّ زيدا    (، و ) ذلك إالّ عبد اهللاِ   

تُ أحدا  ملما ع : (ورفعتَ فجائز حسن، وكذلك   )  يقوُل ذاك إالّ زيد    ما رأيتُ أحدا  : (في الفعل فقلت  

  :قال الشاعر، وهو عدي بن زيد .بي، وإن شئتَ رفعتَ فعر) يقوُل ذاك إالّ زيدا

ــًد ــا َأح ى بِهــر ــة ال نَ ــي لَيلَ ــا   اف ــا إالَّ كَواكبهـ ــي علَينَـ  )2(يحكـ

ما علمتُ  : (ائز حسن، وكذلك  ، وإن رفعتَ فج   )ما أظن أحدا يقوُل ذاك إالّ زيدا      : (وكذلك

  ".، وإن شئتَ رفعتَ)ُل ذاك إالّ زيدا يقوأحدا

  

وأكّد على أن االختيار هو اإلبدال من الظاهر؛ ألنه المنفي، وبين أن المسوغ لإلبدال من               

الضمير كونه منفيا في المعنى فانطبق عليه حكم االستثناء المنفي، ونظَّر لذلك بالمضاف إلى اسم               

وإنمـا اختيـر    : ")3( عنه في المعنى، إذ قال     ان مستفهما االستفهام في اكتسابه حكم الصدارة لما ك      

  إال من منفى    وأن ال يكون بدلًا    النصب هنا؛ ألنهم أرادوا أن يجعلوا المستثنى بمنزلة المبدل منه،         

 منه؛ ألنـه هـو      فأرادوا أن يجعلوا المستثنى بدلًا    فالمبدل منه منصوب منفي، ومضمره مرفوع،       

 لمنفـي كمـا   ن وصـفًا ي إذا كاالمنفي، وهذا وصف أو خبر، وقد تكلّموا باآلخر؛ ألن معناه النف    

  ".، ِلما ذكرتُ لك؛ ألن معناه معنى المستفهم عنه)4()قد عرفتُ زيد أبو من هو: (قالوا

  

 أنه ال يجوز اإلبدال من ضمير المستثنى منه المعمول لفعل غير ناسـخ؛ ألن  وبين أيضا 

 )5(ومدخوله، إذ قـال   النفي يتوجه إلى ذلك الفعل فحسب، بخالف الفعل الناسخ فإن النفي يشملُه             

، ال يكون في ذا إال النصب؛ وذلك ألنك أردتَ في           )ما ضربتُ أحدا يقوُل ذاك إالّ زيدا      : (وتقول"

هذا الموضع أن تخبر بموقع فعلك، ولم ترد أن تخبر أنّه ليس يقول ذاك إال زيد ولكنك أخبـرتَ                   

 دتَ أنه ليس يقول ذاك إالَّ زيـد       ي اَألول أنَّك أر   ، والمعني ف  ممن يقوُل ذاك إالَّ زيدا    أنَّك ضربتَ   

" رأيتُ"رأيتُ أو ظننتُ أو نحوهما؛ لتجعَل ذلك فيما رأيتَ وفيما ظننتَ، ولو جعلتَ              : ولكنّك قلت 

  ".رؤية العين كان بمنزلة ضربت

                                                 
 313-2/312: الكتاب (1)
  . من هذا البحث164:  سبق تخريج البيت، ص(2)
  2/313: الكتاب )(3

 على  التعليقة ": كتابه مرفوعة في كتاب سيبويه، ولعله خطأ طباعي، فأبو علي الفارسي في          " زيد"جاءت    هكذا (4)

  2/47: التعليقة على كتاب سيبويه، ألبي علي الفارسي: انظر. نصبها؛ ألنها مفعول به" كتاب سيبويه
 314-2/313: الكتاب )(5
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وقد ي،  رِصي ال ب  ملْفي بيت عدي ع   ) نرى(ويستفاد مما سبق أن سيبويه يرى أن الفعل         

وافقه على ذلك أكثر النحاة كالمبرد، وابن السراج، والسيرافي، واَألعلَم، وابن عـصفور وابـن               

  .)1(مالك، وأبي حيان األندلسي، والسيوطي

  

 )2(وقد نقل سيبويه عن شيخه الخليل ما يقوي هذا المذهب، إذ أردفَ النص السابق بقوله              

ما ظننتُه يقولُـه إالّ     (، و )ما رأيتُه يقوُل ذاك إالّ زيد     : ( أال ترى أنّك تقول    :رحمه اهللا قال الخليل   "

موضع فعـل   " عبد اهللا "فهذا يدلّك على أنّك إنّما انتحيتَ على القول، ولم ترد أن تجعل             ). عمرو

  ".كضربتُ وقتلتُ، ولكنه فعٌل بمنزلة ليس يجيء لمعنى، وإنما يدل على ما في علمك

  

مـا  : (مسألة الرفع في   أن يقوي بهذه ال    -)3( الكتاب يحركما يتضح من شَ   –ومراده بذلك   

، وأن جواز الرفع في باب رأيتُ وظننتُ ونحوه ليس كجوازه في            ) يقوُل ذاك إالّ زيد    رأيتُ أحدا 

باب ضربت، وإن كان في كل واحدة من المسألتين ضمير قد يمكن أن يبدل منه؛ وذلك أن الهاء                  

مـا  : (معنى علمت، واالعتماد على ما بعد رأيته وأظنّه فكأنه قال         ضمير األمر والشأن، ورأيت ب    

   إالّ زيد ذي في يقول في قولك مـا ظننـت         ، فهذا يدل على جواز البدل من الضمير ال        )يقوُل ذلك

  . يقول ذاك إالّ زيد، وهذه الهاء ال تقع في باب ضربتأحدا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 من هـذا    167:  التي ذُكرت آنفًا، ص    -...لخليل وسيبويه والمبرد و    مذهب ا  –مصادر المذهب األول    : انظر (1)

 .البحث
  2/314: الكتاب )(2

 1/616: ت في تفسير كتاب سيبويه، لألعلم الشنتمريكَ، والن2/48ُّ: التعليقة على كتاب سيبويه: انظر (3)
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 جـواز    إلى )4(، والرضي )3(، والصميرِي )2(لفارسي، وأبو علي ا   )1(يمر ذهب أبو عمر الج    :نًياثا

اإبداله في غير النواسخ أيض.  

  

ا إلى بعده، وأن الوجه هـو مـذهب         ارشَغير أن أبا عمر الجرمي، وأبا على الفارسي أَ        

 ترى  أال: يجوز الرفع من وجه بعيد، قال     : وقال أبو عمر  : "سيبويه؛ إذ ورد في المسائل المنثورة     

يجوز الرفـع ووجـه     : ، قال شيخنا أبو علي    فأنتَ لم تضرب أحدا   ) ما ضربتُ أحدا  : (ولأنّك تق 

 فـي    ففيـه نفْـي    -وإن كان مضمرا  –؛ ألنّه   "يقوُل ذاك "تجويزه أن تبدله من المضمر الذي في        

  .)5(" في المعنى جاز ذلك، والوجه أالّ يجوز على ما قال سيبويهالمعنى، فَمن حيث كان نفيا

  

ضح من هذا النص أن النفي المعنوي هو المسوغ لجواز اإلبدال في هذه المسألة وهو               يتّ  

الرضي طَه6("إذا شمل النفي عامل ذلك الضمير: "ما شَر(.  

  

ـ وي اأحـد  يذوُأ ال(: قلتَ لو ىلَب: ")7(وإذا لم يشمله لم يجز، كما قال الرضي        حإالّ تعـالى  اَهللا د 

لم ،)ازيد ياإلبدال زِج مضمير ن "يو؛"دح فقطى األذ بل بمنفي، ليس التوحيد ألن."  

  

                                                 
 فقيه،  إسحاق، الجرمي بالوالء،  أبو عمر، صالح بن     : وهو،  60: المسائل المنثورة، ألبي علي الفارسي    : انظر (1)

" غريـب سـيبويه   "، و "كتاب األبنيـة  "، و "السير: "عالم بالنحو واللغة، من أهل البصرة، سكن بغداد، له كتاب في          

ـ 225ت  (،"العروض"وكتاب في    ، وبغيـة   1/228: ، وفيات األعيان  206: نزهة األلباء  :انظر ترجمته في  ).  ه

 3/189: ، واألعالم268: الوعاة
  60: المسائل المنثورة: ظران (2)
 أئمـة  أحـد  الفقيـه،  علي بن الحسن ي،رِيمالص اهللا عبد أبو: وهو،  377-1/376: التبصرة والتذكرة : انظر (3)

 مـن   حديث، صاحب ثقة وكان الكرخ، ربع قضاء وولي وطبقته، الزهري الفض أبي عن روى. ببغداد الحنفية

العبر في خَبرِ مـن غَبـر،       :  انظر ترجمته في   .سنة وثمانون خمس وله شوال، في مات القرن الرابع الهجري،  

 2/474: ، والوافي بالوفيات1/200: للحافظ الذهبي
 93-2/92: شرح الرضي على الكافية: انظر (4)
 60: ، ألبي علي الفارسيالمسائل المنثورة )(5

  2/92:  شرح الرضي على الكافية(6)
 2/93: المصدر السابق (7)
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في الحكم النحوي عند أصحاب هذا المذهب؛ لذا لم يـشيروا إليـه       " نرى"وال أثر لمعنى    

     ا     سوى الرضي؛ إذ نصرؤية العين معترض نعلى قول سيبويه إنّها علمية لمخالفـة        على أنها م 

  .معنى البيت

  

  :ألدلة السابقة يتبينبمجموع ا

  : أن مذهب سيبويه أرجح؛ ألمرين-1

   أنّه ال يرد عليه شيء؛ ألنه مشروط بكون الجملة معمولةً لفعل ناسخ، والفعل النـاسخ -     أ

        –كما هو معلوم- يدخل لمعنى في الجملة، فإذا نُفي توجه النفي إلى المعنى المنعقد من   

   :  فإذا قلتَ مثلًافنفي الفعل الناسخ إذن يتوجه إلى خبره،  إلى المبتدأ،        إسنـــاد الخبر

  بنجاحه، وهذا يؤكد لنا أن النفي يشمل عامل فأنتَ نفيتَ علمك ) ما علمتُ زيدا ناجحا(        

          الضمير العائد على المستثنى منه في هذه المسألة؛ ألن جملته خبر فـي األصل، وال 

ـًا  يحصل ذلك عندما يكون فعل الجملة          . على الفعلغير نـاسخ، بل يكـون النفي وقف

  . أنّه مذهب أكثر النحاة-    ب

  :؛ ألمرينراض الرضي على سيبويه ال يتّجه أن اعت-2

  . أنّه ال يطّرد في كل األمثلة كمذهب سيبويه، وطرد القــاعدة َأولَى من عدم طردها-     أ

  كما قال سيبويه، وادعـاء الرضي " ظنية"علْمية " نرى"عنى الشاهد يقتضي تقدير  أن م-   ب

نبأنّه يخالف معنى البيت ال يتّجه، كما تبي         .  
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  المسألة السابعة

  الحجازِية" ما"النَّاصب ِلخَبرِ 
  

 هو المسند بعد دخولهمـا، وهـي        ،"لَيس"ـالمشَبهتَان بِ  "ال"و" ما"خبر   ":قال ابن الحاجب  

ـ  الخبر، بم، أو تقد"الَِّإ"بِـ النفي ، أو انتقض"ما"، مع "نِإ"حجازية، وإذا زيدت   ـ  العَلطَ وإذا ُلم ،

1("عطف عليه بموجب فالرفع(.  

  

 بنـزع  الثـاني  وانتـصاب  وخبر، مبتدأ ":ما" بعد االسمان :الكوفيون قال ":قال الرضي 

 اوأيض محذوفة بأنها مكَحي لم تْبثْتَ لم فإذا زائدة، الباء ألن ؛يءبش وليس ،"الباء" يأعن الخافض

 فـي  كما إليه الفعل ووصول الجار حذف مع بالمفعولية بصتَنْي حتى امفعولً بها المجرور ليس

)افَغْتَسنْذَ اَهللا تُروذلك ؛)2()اب نَ ليس الناصب ألنـ  أو الفعل وه الناصب بل الخافض، عز شبهه 

امحلًّ المجرور نصبي لكونظَ الجار، عدم فإذا الجار، بسبب الفظً نصبه يمكن ال إذ ا،مفعولً ههر 

 )نَأ( مـع  إالَّ بقيـاسٍ  ليس -اأيض– بعده المفعول بصنَو الجارِ فَذْح أن عم هذا المقدر، عمله

َأ(و3()"ن(.  

  

  :المناقشة والتحليل
في النفي وفي العمل، فترفع االسم ويـسمى        ) ما، ال، التَ، ِإن   : (المشَبهة بليس الحروف  

  .ويسمى خبرها اسمها، وتنصب الخبر

  

                                                 
 2/184: شرح الرضي على الكافية: ، وانظر1/226: كافية في النحوال )1(

  :إشارة إلى البيت الشعريلعله  )(2

ــَأ ــا اَهللا رفغْتَسـ ــستُذَنًْبـ ــلَـ ــالع ربُ  هصيمحـ ــلَِإ ادبـ ــالو هيـ ــو هجـ  ُلالعمـ

) مـن ( معنى   فقد جاء البيت متضمنًا   ) ذنبٍمن  : (فض، فاألصل اسم منصوب على نزع الخا    ) ذنبا: (والشاهد فيه 

يتعـدى بنفـسه إلـى    " أستغفر" لكن الذي رجحه كثير من العلماء أن   ).أستغفر اَهللا من ذنبٍ   : (االبتدائية، والتقدير 

: األصول فـي النحـو    :  انظر .على أنّه مفعول به حقيقة، ال على نزع الخافض        " ذنبا"مفعولين، فيكون انتصاب    

  2/415: ، والمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية، للعيني2/303: ح المسالك، وأوض1/21
 2/190: شرح الرضي على الكافية (3)
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ال تعمـُل   " مـا "أن  : ، ولغة بني تميم   الحجازِية" ما" المسألة عن ناصب خبر       هذه وحديث

ير مختص عندهم؛ لدخوله على االسم، مثـل        حرفٌ غ " ما"؛ ألن   -أنّهم أبطلوا عملها  : أي-ا،  شيًئ

)  قائم (خبره، ولدخوله على الفعل، مثل    : مبتدأ، وقائم : ، فزيد )ما زيد :    زيـد ومـا ال    )ما يقـوم ،

  .يختص فَحقُّه أالَّ يعمَل

  

في الجملة االسمية؛ ألنّها تُشْبِهها فـي النفـي         " ليس"أما أهل الحجاز فيعملونها كإعمال      

العاملة عمل  " ما"اسم  : ، فزيد )ما زيد قائما  : (صبون الخبر، نحو  يرفعون بها االسم وين   ، ف "المعنى"

العاملة عمل ليس منصوب وعالمة نـصبه       " ما"خبر  : ا مرفوع وعالمة رفعه الضمة، وقائم     ليس

  .)1(الفتحة

  

           ذهبون إلى أنالكوفيين ي السابق أن ن من كالم الرضيال في لغة أهل الحجـاز      " ما"يتبي

تعمل في الخبر، فالخبر منصوب بحذْف حرف الخَفْضِ، أما البصريون فيذهبون إلى أنّها تعمـل               

  .)2(في الخبر، وهو منصوب بها

  

إنّما قلنا إنّها ال تعمل في الخبر؛ وذلك ألن القياس فيها أن            : "أقام الكوفيون حجتهم فقالوا   

، كحـرف الخفـض لَمـا       )3( إذا كان مختصا   عاملًاة؛ ألن الحرفَ إنّما يكون      ال تكون عاملة البتّ   

               مختص َل فيها، وإذا كان غيرمباألفعال ع ا اختصالجزم لَم َل فيها، وحرفمباألسماء ع اختص

 )ما زيد قـائم   : (على االسم، نحو  فوجب أن ال يعمل كحرف االستفهام والعطف؛ ألنّه تارةً يدخل           

 وجـب أن    )4(، فلما كانت مشتركةً بين االسم والفعل      )ما يقوم زيد  (: وتارة يدخل على الفعل، نحو    

ال تعمل؛ ولهذا كانت مهملة غير معملة في لغة بني تميمٍ، وهو القياس وإنّما أعملها أهل الحجاز                 

ـ    ، وهو شَبه ضعيفٌ فال تقوى على العمل في         )5(من وجهة المعنى  " ليس"عندكم؛ ألنّهم شَبهوها بِ

حرف والحرف أضعفُ من الفعـل، فبطـل أن         " ما"فعل، و " ليس"؛ ألن   "ليس" كما عملَتْ    الخبر

                                                 
 244-1/240: ، شرح ابن عقيل250-1/242: ، وأوضح المسالك224-222: شرح شذور الذهب :انظر (1)
وشـرح   ،144: ، واإلنـصاف  90: ربية، وأسرار الع  4/188: ، والمقتضب 1/28: الكتاب: انظر المسألة في   (2)

  1/201: ، وشرح األشموني1/196: التصريح
 244-1/240: وشرح ابن عقيل ،250-1/242: أوضح المسالكو ،91 :أسرار العربية :انظر (3)
  244-1/240: وشرح ابن عقيل ،250-1/242: أوضح المسالكو ،91 :أسرار العربية: انظر (4)
  1/201: ، وشرح األشموني2/215: صل، البن الحاجب في شرح المفاإليضاح: انظر (5)
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ـ يكون منصوبا   حرف الخفض على حذف   ) ما بقائمٍ : (، بحذف حرف الخفض؛ ألن األصل     "ما" بِ

حـرفُ  ، فلما حذفَ    )ما زيد بقائمٍ  : ( بحذف حرف الخفض؛ ألن األصلَ     ووجب أن يكون منصوبا   

  منهـا  ، فلما ذهبت أبقت خلفًا    )1(؛ ألن الصفات منتصباتُ األنفسِ     وجب أن يكون منصوبا    الخفض

ما زيـد   : (فُ االستثناء، نحو  أو دخل حر  ) ما قائم زيد  : (ولهذا لم يجز النصب إذا قُدم الخبر نحو       

فـدلَّ  )  بقـائمٍ  ما زيد إال  (، و )ما بقائمٍ زيد  (: ؛ ألنّه ال يحسن دخول الباء معهما؛ فال يقال        ) قائم إال

  .)2("على ما قلناه

  

    َأى الكوفيون أن؛ لدخوله على االسم،     " ما"رمختص ما ويدخل على الفعـل     ك حرفٌ غير 

 يعمل، وهذا ما جعلهم يرون أن خبرها منصوب على نزع الخافض، وهو حرف الجر               فوجب َألَّا 

  ).ما زيد بقائمٍ(: هو) ما زيد قائما: (ر عندهم في، والتقدي"الباء"

  

" مـا "الـدليل علـى أن      : " على قَالَة الكوفيين أن قالوا     أما البصريون فكانت حجتهم ردا    

     ؛ وذلك أنالخبر تْ  " ما"تنصبهأن تعمل عمل      "ليس"َأشْب الرفـع  " لـيس "، وعمل   "ليس"، فوجب

 المبتدأ والخبـر، كمـا أن       أنّها تدخل على  : ، أحدهما )3(والنصب، ووجه الشبه بينهما من وجهين     

تنفـي مـا فـي      " ليس"أنّها تنفي ما في الحال كما أن        : تدخل على المبتدأ والخبر، والثاني    " ليس"

 "ليس"في خبرها، كما تدخل في خبر       الحال، ويقوي الشبه بينهما من هذين الوجهين دخوُل الباء          

 فوجب أن تجري مجراه؛ ألنّهم يجرون الشيء        من هذين الوجهين،  " ليس"فإذا ثبتَ أنّها قد أشبهتْ      

فال نُـسلِّم، وإنّمـا     ) ما زيد بقائمٍ  (مجرى الشيء إذا شابهه من وجهين، وأما دعواهم أن األصَل           

لتكون في خبر   :  للنفي والثاني  دخلَتْ توكيدا أنّها أُ : األصل عدمها، وإنّما ُأدخلَتْ لوجهين، أحدهما     

مـا  : (في خبرها، نحو  " الباء"، فجعلتَ   "إن"تنفي ما تثبته    " ما"؛ ألن   "إن"اء الالّم في خبر     بإز" ما"

 "لـن "كما جعلَتْ السين جواب     )  لقائم إن زيدا : (، نحو "إن"م في خبر    ؛ لتكون بإزاء الال   )زيد بقائمٍ 

، أال ترى   "لما"جواب  " قد"علت  ؟ وكذلك ج  )سيفعُل(، فيكون الجواب    )لن يفعلَ : (أال ترى أنّك تقول   

                                                 
: جودة مبـروك  : تعليق محقق اإلنصاف  : انظر. وهنا يعني أن الظروف منصوبة    الظروف،  : يريد بالصفات  (1)

146  
  145-144: اإلنصاف (2)
 1/210: ، وشرح ابن عقيل91: ، وأسرار العربية4/188: المقتضب: انظر )(3



 175

 )1("لَمـا "جـواب   " قـد "؟ فدّل على أن     "قد"من غير   ) فَعَل: (، لكان الجواب  )لَما يفعل : (أنّك تقول 

فكذلك ه2("انَه(.  

  

  وجهين أساسيين، األول   " ليس"تشبه  " ما"إن نم :  تدخل على المبتدأ والخبر فترفع     " ما"أن

وأما . فإنها تنفي ما في الحال    " ليس"تنفي الحال، وكذلك    " ما"أن  :  والثاني ،"ليس"وتنصب، وكذلك   

". إن"في خبر   " الالم"كَما  " ما"فإنّما دخولها لتوكيد النفي، وكذلك لتكون في خبر         " الباء"عن دخول   

 جتهم بذلك قوية"ليس"عاملة عمل " ما"بهذا اعتمد البصريون على أنحو ،.  

  

؛ ألن الـصفات    حرفُ الخفض وجب أن يكـون منـصوبا       لما حذفَ   : "ينأما قول الكوفي  

فكان جواب البصريين عليه أن وصـفوه بالفـساد     "  منها تُ األنفسِ، فلما ذهبت أبقت خلفًا     منتصبا

هذا فاسد؛ ألن الباء في نفسها كانت مكسورةً غير مفتوحة، وليس فيها إعـراب ألن               : "حيث قالوا 

  كما زعمـوا              اإلعراب ال يقع النصب وجِبعلى حروف المعاني، لو كان حذف حرف الخفض ي 

 من األسـماء تـدخلها حـروف        ضع يحذف فيه، وال خالف أن كثيرا      لكان ذلك يجب في كلِّ مو     

، ولـو   )4(}�َـصريا  بِاللَّـه  وكَفَـى { ،  )3(}شـهِيدا  بِاللَّه وكَفَى{ :الخفض وال تنتصب بحذفها، كقوله تعالى     

ا  : (ف الخفض لقلتَ  ذَفْتَ حر حا  (، و )كفى اُهللا شهيدكفى اُهللا نصير (        ـنبالرفع كما قـال رجـل م

  :اَألزد

 )5( مـا تَعيـا بِـه كَعـب        كَفَى اُهللا كَعًبا    لَمــا تَعيــا بِــالقَلُوصِ ورحلهــا

  :وقال عبد بني الحسحاس

 )6(كَفَى الشَّيب واِإلسالم ِللْمـرء نَاهيـا       زتَ غَاديــا ودع ِإن تَجهــعميــرةُ

  :وقال اآلخر
                                                 

 8/109: شرح المفصل:  انظر(1)
  146-145:  اإلنصاف)(2

  48/28: ، وسورة الفتح166 و4/79: سورة النساء: اآلية في (3)
  4/45:  سورة النساء(4)
  2/293:  ديوان الحماسة، للمرزوقيشرح:  البيت لعبد اهللا الحوالي في(5)
ر مجيد، عـرِفَ بغزلـه       البيت ِلسحيم، عبد حبشي اشتراه بنو الحسحاس، وهم بطن من بني أسد، وهو شاع              (6)

 صـناعة   ، وسـر  1/167: ، والكامـل  4/25 و 2/26: الكتاب، و 16: البيت في ديوانه  و). هـ40ت  (الصريح،  

 ،3/76:  والمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية، للعيني        ،2/115: ، وشرح المفصل  1/141: اإلعراب

  90: أسرار العربية: ، وبال نسبة في1/267: والخزانة
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ــه ــك بركُ ِإذْ ح رهــد ــي ال ــان علَ ـا          َأعيكَاف بِـي كَّلْتَـهو لَـو ره1(كَفَى الد( 

  :قال الشاعر، و)ما جاءني من أحد(، و)بِحسبِك زيد: (وكذلك قالوا

ــاِئم    بِحــسبِك َأن قَــد ســدتَ َأخْــزم كُلَّهــا عدةٌ وــاد ــاسٍ س ــلِّ ُأنَ  )2(ِلكُ

  :وقال اآلخر

ــيالنًا ــا ُأص هيــتُ ف ــاِئلُهاوقَفْ اًبا   ُأسوتْ جيَأع       ـدَأح ـنعِ مبا بِـالرم3( و( 

بالرفع ال غير وكذلك جميع ما      ) ما جاءني أحد  (، و )حسبك زيد : (وإذا حذفوا حرف الخفض قالوا    

، فلَما وقع اإلجماع على الرفع      ا زعموا لوجب أن يكون منصوبا     جاء من هذا النحو، ولو كان كم      

  .)4("دلَّ على فساد ما ادعوه

  

 المـذهب   هو -ومن تبعهم كالرضي  –بمجموع األدلة يتّضح أن ما ذهب إليه البصريون         

  .الراجح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  1/105: شرح ديوان الحماسة: لبيت بال نسبة في ا(1)
  1/449: شرح ديوان الحماسة: البيت بال نسبة في(2) 
وشرح  ،119 :، وأسرار العربية  2/85: ، والمقتضب 2/321: الكتاب، و 20: بياني في ديوانه   البيت للنابغة الذ   (3)

 4/122: وخزانـة األدب   ،3/536 :والمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية، للعيني        ،2/85: مفصلال

  11/36و
  . بتصرف148-146: اإلنصاف )(4
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  المسألة الثامنة

  ِإعمال المصدرِ المبدِل من فعله
  

 فعند االزم احذفً الفعل حذفتَ إذا ":قال الرضي في شرحه عن المصدر المبدل من فعله         

 ازيد اضرب :أي ،)ازيد كبرض(: نحو الفعل، امقَم كالقائمِ هنوكَِل ؛المصدر هو الناصب: سيبويه

فالمصدر ا،ضرب عكَِل ؛المفعول في َلمونَأبِ لتأويله ال كالفعل، هوالظاهر ...والفعل ن مكـالم  ن 

 هـو  هـل  خـالف،  فيه ا،جائز أو الحذفُ كان امالزِ فعله، المحذوف المطلق المفعول أن اةحالن

 بقائمٍ ليس المصدر إذ ؛حال كل على للفعل ملالع: قالي أن ىلَوواَأل؟  العامل هو الفعل أو ؟العامل

قامهم1("قامه حقيقة، بل هو كالقائم م(.  

  

  :المناقشة والتحليل
  

يتبين من كالم الرضي هذا أنّه يعترض على سيبويه في إعمال المصدر المبدل من فعله               

 بأن المصدر لـيس بقـائم        لذلك مل إلى الفعل معلِّلًا   إذ يرى أن اَألولَى عدم إعماله وأن ينسب الع        

مقامهقام الفعل حقيقة، بل هو كالقائم م.  

  

عجبتُ من ضـربِك    (كَـ" أن"يعمل المصدر عمل فعله إن كان يحلُّ محلَّه فعل، إما مع            

" مـا "أن ضـربته وأن تـضربه، وإمـا مـع           : ، أي )يعجبني ضربك زيدا غدا   (، و )زيدا أمسِ 

ما تضربه، وقد اختلف النحاة في إعمال المصدر المبـدل          : ، أي )آلن ا يعجبني ضربك زيدا  (كَـ

  : ولهم في ذلك مذهبان على النحو التالي،من فعله

  

  

  

  

  

  

                                                 
  411-3/410: شرح الرضي على الكافية (1)
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، وغيـرهم أن    )5(، وأبو علي الفارسي   )4(، والزجاج )3(، واألخفش )2(، والفراء )1( يرى سيبويه  :أولًا

  .)6(النحاةالمصدر يعمل عمل فعله، ونُسب هذا المذهب إلى جمهور 

  

هذا باب ما جرى في االستفهام من أسـماء         : "يفهم رأي سيبويه من حديثه في باب سماه       

ومما أجـري  : ")7(، قال فيه"الفاعلين والمفعولين مجرى الفعل، كما يجري في غيره مجرى الفعل  

  :مجرى الفعل من المصادر قول الشاعر

ونــر منابِ يهــد ــخفَال ــاافً يعهقَاِئـبِ          ْمابالح ـرجب ارِيـند ـنم نجِعريو 

مـورِهـلُّ ُأمج ى النَّـاسَألْه نيلَى حلًا  عـالَ    فَنَدـقُ الميراِلـبِ     زَل الثَّع8( نَـد( 

  :اُنْدْل، وقال المرار األسدي: كأنّه قال

ــدما ــد بعــ ــةً ُأم الولَيــ ــسِ   َأعالقَــ خْلــامِ الم ــك كَالثَّغَ ْأسر ــان  )9(َأفْنَ

  :وقال

يبٍ بِالــسرمٍوبِــضقَــو ُؤوسر ــلِ    ف يقــنِ الم ع نهــام ــا ه  ")10(َأزلْنَ

  

  

  

                                                 
  116-1/115: الكتاب: انظر )1(
  3/128: ، شرح التسهيل5/2255: ارتشاف الضرب :انظر )2(

  3/128: ، شرح التسهيل5/2255: ارتشاف الضرب: انظر )(3
  2/244: ، والمساعد5/2255: ارتشاف الضرب: انظر (4)
  2/244: ، والمساعد5/2255: ارتشاف الضرب: انظر(5) 
، 1/129: البـن عـصفور   : ب، والمقر 4/74: وشرح المفصل  ،2/623: شرح الجمل، البن خروف    :انظر (6)

  129-3/128: وشرح التسهيل
 116-1/115: الكتاب (7)
، 1/167: األصـول فـي النحـو     :  في  له البيتو،  يصف لصوصا :  البيت ألعشى همدان يصف تجارا، وقيل      (8)

وأوضح  ،5/2253: وارتشاف الضرب  ،118:  الشنتمري ، لألعلم  من معدن جوهر األدب    وتحصيل عين الذهب  

، والمقاصد النحوية فـي شـرح       132-2/131: ، وشرح ابن عقيل   3/128:  وشرح التسهيل  ،2/184: المسالك

  3/20: شواهد شروح األلفية، للعيني
  3/128: ، وشرح التسهيل5/2254: وارتشاف الضرب ،2/54: المقتضب:  فيت للمرار الفَقْعسي البي(9)

: ، وشرح ابـن عقيـل     3/129: ، وشرح التسهيل  4/76: شرح المفصل :  البيت للمرار بن منقذ التميمي في      (10)

  3/7: ، والمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية، للعيني3/69
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  :يويدل على أن ذلك مذهبه ما يأت

؛ حيث يدل على أن المصدر َأخَذَ حكـم         "ومما أجري مجرى الفعل من المصادر     : "قوله -1

  .الفعل في العمل فجرى مجراه

ذكره هذا النص في باب إعمال اسم الفاعل واسم المفعول، ووجه الشبه بينهما وبين هذه                -2

 .المسألة مشابهة االسم للفعل في جريانه عليه فعمل بمقتضى تلك المشابهة

المبدل مـن   ؛ ليبين أن المصدر     "بِضربٍ بِالسيوف رُؤوس قَومٍ   ": استشهاده بقول الشاعر   -3

 .عامل" ضرب"فعله عامل كما أن المصدر 
 

 فظاهر كالم   " زريقُ الماَل نَدَل الثَّعاِلبِ    فَنَدلًا": وأما قوله : ")1(وقد أكّد على ذلك السيرافي بقوله     

  ".نَدل"بالمصدر " المال"نصب : أي)". ندلًا(بِـ) الماَل(ويه أن ينصب سيب

مد عليه سيبويه هو أن المصدر لما أجري مجرى فعله ناب عنـه             ويبدو أن السبب الذي اعت    

قال ابن يعيش مشيرا إلـى ذلـك        .  هذا المذهب  في العمل، وهذا ما اعتمد عليه أتباعه في نصرة        

ـ : " له بعمل الظرف في الحال لنيابته عن الفعل مع أن الظرف مقـدر العامـل          ومنظِّرا د وال يبع

 اء كقولـك   في زيد؛ لنيابته عن الفعل ال بحكم أنّه مصدر، وج          عندي أن يكون هذا المصدر عاملًا     

؛ وذلك لنيابته عـن     ، فالعامل في الحال الظرف الموجود ال الفعل العامل فيه         )زيد في الدارِ قائما   (

الفعل كذلك ه2(..."انَه(.  

  

ع الحرف المـصدري    أن المصدر الصريح يعمل إذ صح أن يحلَّ محلَّه فعٌل م           ب وقَد اُستُدلَّ أيضا  

 ى باإلعمال، قال ابن مالك مشيرا     ؛ فهو َأولَ   فعله واقع موقع فعل صار منسيا      والمصدر المبدل من  

مـساويين  " عالقـة "و" نـدلًا "فجعل  : " سيبويه في المسألة   إلى ذلك في معرِض تعليقه على نص      

؛ ألن في   "ضرب"ن إعمال    م َأولى" عالقة"و" ندلًا"، وكذلك ينبغي، بل إعمال      "فضربٍ بالسيو "ِلـ

 ع فعلـين محـضين    من وجود أصالة الفعل إالّ أنّهما واقعان موق       " ضرب"ما في   " عالقة"و" ندلًا"

واقع موقع حرف وفعل، وال يمنع من ذلك كون الفعل ال يستغنى عن تقدير عامليته               " ضرب"وبِـ

ب الظرف بعامل مقـدر ورفـع الظـرف         بالنسبة إلى نصب المصدر كما يمتنع عند األكثر نص        

 ن ينسب العمل إليه؛ لكونـه صـالحا       ، بل ناصب الظرف أحقّ بأ     )زيد عندك (الضمير، في نحو    

                                                 
  3/221: يبويهشرح كتاب س )(1
  4/74: شرح المفصل )(2
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لإلظهار قريب العهد باإلضمار بخالف عامل المصدر المشار إليه؛ فإنه غير صالح لإلظهار وال              

  .)1("هد باإلضمار، فقد صار نَسيا منْسياقريب الع
 

، وابـن  )6(، والرضـي )5(، وابـن الحاجـب  )4(، والسيرافي)3(، وابن السراج )2( يرى المبرد  :اثانًي

 أن المصدر ال يعمل عمل فعله، وأن العامل في المعمول بعده هو فعله المقدر، وعـزاه                 )7(هشام

  .)8(ابن يعيش إلى المحققين

  

 قولـك  وذلـك ... الفعل عمل هأعملتَ وصلتها "أن" معنى في يكن لم فإن: ")9(قال المبرد 

)اضرب ازيد(، قلت شئتَ وإن :)ازيد َأ" معنى في ليس هألن ؛)اضربفقولـك  .أمـر  هو إنما ،"ن 

)اضرب (: قلتَ ككأنّ باألمر، ينتصب )ازيدالفعل من ابدلً صار أنه إالّ ،)اضرب حذفته الم".  

  

     النحويين اعتادوا أن ن السيرافي أنا    ينسبوا الع  وبيعوحقيقة العمل   مل إلى المصدر توس ،

 اضرب ضربا زيـدا   : فتقديره) زيدا ضربا: (اعلم أنّك إذا قلت   : ")10(للفعل المضمرِ، حيث يقول   

 ، وقد جرت عادة   منصوبا به أيضا  ) زيد(ر، فينبغي أن يكون     منصوب بالفعل المضم  ) ضرب(فَـ

رب، وحقيقة ما ذكرتُه لك، غير أنّهم توسعوا لمـا          منصوب بالض " زيدا"إن  : النحويين أن يقولوا  

  ".ناب المصدر عن الفعل الذي هو عامل أن يقولوا إنّه عامل

  

                                                 
 1/296: شرح الكافية الشافية، البن مالك: ، وانظر3/129: شرح التسهيل )(1
 4/157: المقتضب: انظر )(2
 167 و1/131: األصول في النحو: انظر )(3

  222-3/221: شرح كتاب سيبويه: انظر(4)  
  1/634: اإليضاح في شرح المفصل: انظر )(5

  411-3/410:  الرضي على الكافيةشرح: انظر (6)
 291: شرح القطر: انظر )(7

  4/73: شرح المفصل: انظر (8)
  4/157: المقتضب (9)

 . بتصرف222-3/221: شرح كتاب سيبويه (10)
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          ن المصدر ليس بقائم مفي اعتراضه على سيبويه بكو قامه حقيقة بل هو    واستدّل الرضي

 قامهكالقائم م .    الرضي رادم ح1( قولُه في هذا البـاب     -بقوله هذا -ويوض(" : المفعـول  أن اعلـم 

 مـن  بـدل  له يقال وإنما،  قبله الفعل رِدقَي لم )2(انكَ ولَ ذِْإ حقيقة، الفعل من ابدلً يكون ال المطلق

 الفعل وبين بينه يجمع أن يجز لم الم منه بدل هفكأنّ مكانة، الفعل إظهار يجز لم إذا ا،مجاز الفعل

  ".منه لوالمبد البدل بين جمعي ال كما ا،لفظً

  

والحقيقة أن النحاة لم ينكروا وجود ذلك الفعل؛ ألن أثره باق في مصدره، ويبدو أنّهم لما                

ـ  أنابت عنه المصدر فأغنى عنه لفظًا     رأوا العرب حذفت ذلك الفعل في مواضع معينة، و          ى ومعنً

  .حكموا عليه بأنّه بدٌل من الفعِل ونائب عنه

  

ا سبق يتبينمم:  

  :بويه هو الراجح؛ ألسبابأن مذهب سي -1

 ا وتقتضي مفعولًا إن كـان متعـديا       قتضي فاعلً  أن داللة المصدر على الحدث ت       - أ

 .وذلك يسوغ له أن يطلب ما بعده بالمفعولية

 أنّهم يعملون المصدر الصريح إذا صح أن يحلَّ محلّـه فعـل مـع الحـرف                 - ب

  من فعلـه أقـوى شَـبها       مصدر المبدل المصدري مع أنّه في موضع االسم وال      

 .بالفعل؛ ألنّه في موضعه، فإعماله َأولَى

أن اعتراض الرضي على سيبويه ال يتَّجِه؛ ألنّه اعتمد على دليل ال ينهض له، بل يقوى                 -2

 مـن    تعطي الشيء إذا أشبه الـشيء بعـضا        االستدالل به لمذهب سيبويه؛ ألن العرب     

  .واُهللا تعالى أعلم. معانابه في اللفظ والمعنى  محكامه، فما بالُك إذا كان نائباأ

  

  

  

  

  

  

                                                 
  3/410: شرح الرضي على الكافية (1)
(2) ابدلً كان لو إذ :أي.  
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  المسألة التاسعة

  تَوجِيه نَصب الفعل المضارع بعد واو العطْف
  

الشاعر قول في سيبويه وقال ":قال الرضي:  

ما ِللـشَّ  نَا أَ ويالَّـذ ءينَـ لَـي سعــ  ياف ــضبويغْ ــ منْ ص هــبِاح  )1(ِلوُؤي بِقَ

 إن )2(علي أبو هعبِتَو سيبويه، وقال... الصلة على فلعطفه الرفع اأم ونصبه، "يغضب" رفع يجوز

 بِضغَ بِبسمِل: أي ،منه صاحبي بضغَ الذي :أي ،"يءالش" على معطوف المنصوب "يغضب"

 ومـا (: نىالمع فيكون النافع، غير يءالش إلي يرجع "منه" في الضمير ألن ؛نظر وفيه .صاحبي

 .الكـالم  لهذا معنى وال ،)ينفعني ال الذي الكالم من صاحبي بضغَ يحدثُ منه يءلش وٍلُؤقَبِ أنا

ـ  إلـى  أضـفته  ماإنّ كألنّ ؛المقدر المضاف إلى الضمير يرجع أن يجوز وال  أن لـيعلم  بِضالغَ

 كقوِل وحنَ أن: ِلمجال إلى المضافة الظروف في نابي كما ،"منه" لفظ إلى يحتاج فال منه، الغضب

)يوتَ مسود فيه الوجوه( َبِقيح")3(.  

  

  :المناقشة والتحليل
بـالعطف  " يغضب"واضح من كالم الرضي أنّه يعترض على سيبويه في توجيهه نصب            

  بأنّه يؤدي إلى ما ال معنـى لـه؛ ِلعـود           معلِّلًا" الشيء"واو العاطفة على    مضمرة بعد ال  " َأن"بِـ

  .إلى الشيء غيرِ النافعِ" منه"الضمير في 

  

  :، هي)4( في خمسة مواضعاوجوبمضمرة " َأن"ينصب الفعل المضارع بِـ

 اللَّه كَان وما{: وهي الالم المسبوقة بِكَونٍ منْفي ناقصٍ، مثل قوله تعالى       ": الم الجحود "بعد   -1
مهمظْليل نلَككَا�ُوا و مهأَ�ْفُس يونم5(}ظْل(.  

                                                 
كان يكثر من اقتبـاس     ،  هل الطبقة الثانية  شاعر مخضرم مجيد من أ     كعب بن سعد بن عمرو الغنوي،      البيت ل  (1)

، 2/19: ، والمقتـضب  3/46: الكتاب:  في  له والبيت.). هـ.ق 5ت  (،   بكعب األمثال  فَرِعاألمثال في شعره، فَ   

  8/570: ، وخزانة األدب4/76: ، البن أبي الربيع، والبسيط في شرح جمل الزجاجي4/254: وشرح المفصل
  . من هذا البحث56: انظر ص.  سبقت ترجمتهأبو علي الفارسي، وقد: يقصد (2)
  77-4/76: شرح الرضي على الكافية (3)
  8-4/7: ، شرح ابن عقيل158-4/149: ، وأوضح المسالك322-318: شرح شذور الذهب :انظر (4)
  29/40: العنكبوتسورة  (5)
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 :وذلك في موضعين": أو"بعد  -2

  :، كقول الشاعر"حتى"إذا صلَح في موضعها   - أ

بعــص ــسهِلَن ال ــىَأو ُأدرِكَألستَ ــصابِرِ    المنَ ــاُل ِإالَّ ِل اآلم تــاد ــا انْقَ 1(فَم( 

 :، كقول الشاعر"إالّ" إذا صلح في موضعها  - ب

 )2(َأو تَــستَقيماكَــسرتُ كُعوبهــا    اةَ قَــومٍوكُنْــتُ ِإذَا غَمــزتُ قَنَــ

 
 :وذلك في موضعين": حتَّى"بعد  -3

َأطـعِ  : (، وذلك إذا كان ما قبلها علّة ِلما بعدها، مثل         "كي"إذا صلح في موضعها       - أ

 ). برضاهحتى تفوزاَهللا 

كقولـه  :  قبلهـا  ، وذلك إذا كان ما بعدها غاية ِلما       "ِإلى" إذا صلح في موضعها      - ب

 .)3(}موسى إِلَينا يرجِع حتَّى عاكفني علَيه �َبرح لَن قَالُوا{: تعالى
 

  .وهي التي تدل على أن ما قبلها سبب ِلما بعدها": فاء السببية"بعد  -4

 .وهي التي تدل على المصاحبة، وتفيد حصول ما قبلها مع ما بعدها": واو المعية"بعد  -5

  : في موضعينمضمرة وجوبا" َأن"عدهما بِـب المضارع بوينص

 مـن   النفي الخالص تماما  : في المحض هو  والن: أن تكونا مسبوقتين بنفيٍ محضٍ      - أ

 يقْضَى ال جهنم �َار لَهم كَفَروا والَّذين{: قوله تعالى " فاء السببية "مثال النفي مع     .اإلثبات
 هِملَـيوتُـوا  عم{: قوله تعالى " واو المعية "مثال النفي مع    و .)4(}فَيأَم  تُمبـسح لُوا  أَنختَـد 
 .)5(}الصابِرِين ويعلَم منكُم جاهدوا الَّذين اللَّه يعلَمِ ولَما الْجنةَ

                                                 
 ،4/7:  عقيـل شـرح ابـن  و، 4/151: ، وأوضـح المـسالك  318: شرح شذور الذهب : البيت بال نسبة في    (1)

: وحاشـية الـصبان    ،2/10: وهمع الهوامع  ،3/350: والمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية، للعيني       

1/29  
 من شعراء الدولة األموية وأحد فحول الشعر العربي بخراسان، كانت           ، زياد األعجم   أمامة العبدي  يبأل  البيت (2)

  في لسانه عجـ 100ت  (،  ة فلقب باألعجم  م ، 319: وشرح شـذور الـذهب     ،3/48: الكتاب: والبيت له في  ).  ه

: ، والمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية، للعينـي         4/7: ، وشرح ابن عقيل   4/152: وأوضح المسالك 

3/350  
  20/91: سورة طَه (3)
  35/36: سورة فاطر (4)
  3/142: سورة آل عمران (5)
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وأنواع الطلب المحض   : -بفعل صريح : أي– أن تكونا مسبوقتين بِطَلَبٍ محضٍ       - ب

 ، والترجـي  مر، والنهـي، والـدعاء، واالسـتفهام، والتمنـي        األ: (ثمانية، هي 

 ).والعرض، والتحضيض

" فاء الـسببية  "ومثال النهي مع    :  لتوضيحهما، وهو النهي   سأضرب مثالًا على طلب واحد    

 .)1(}غَضَبِي علَيكُم فَيحلَّ فيه تَطْغَوا وال رزَقْناكُم ما طَيبات من كُلُوا{: قوله تعالى

  :قول الشاعر" واو المعية"ومثال النهي مع 

ــق ــن خُلُ ع ــه ــْأتيال تَنْ ــهوتَ ــيم     مثْلَ ظــتَ ع ــك ِإذَا فَعلْ لَيــاٌر ع 2(ع( 

  :، هما)3(ا في موضعينمضمرة جواز" َأن"وينصب الفعل المضارع بِـ

 وأُمر�َـا {كقوله تعالى   : الزائدة" ال"، و "النافية" ال"بشرط أالّ تأتي بعدها     ": الم التعليل "بعد   -1
ملسنل برل نيالَم4(}الْع(.  

 :بشرطين" ثم"، أو "أو"، أو "الفاء"، أو "الواو"إذا وقعت بعد  -2

أن يتجرد كلٌّ من هذه الحروف من المعنى الذي يوجب اإلضمار، كالسببية مـع                - أ

 .الفاء، والمعية مع الواو

سما خالصا ليس فيه تأويل الفعل، سواء كان مصدرا          أن يكون المعطوف عليه ا     - ب

  ،ذَات ا{: كقوله تعالى  أو اسممو رٍ كَانشبل أَن  ـهكَلِّمي  ـا  إِالَّ اللَّـهيحو أَو  ـنم اءرـابٍ  وجح أَو 
  .)5(}ارسولً يرسلَ

 

  :إن الشاهد الذي ذكره الرضي

ما ِللـشَّ  نَا أَ ويالَّـذ ءينَـ لَـي سعياف  ــو ــضبيغْ ــ منْ ص هــبِاح  ِلوُؤي بِقَ

                                                 
  20/81: سورة طه (1)
 اودتابعي، واضع علم النحو، كان معد     : ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الكناني        الدؤلي،    البيت ألبي األسود   (2)

 ،404: ، والبيت في ديوانه   )هـ69ت  (،  من الفقهاء واألعيان واألمراء والشعراء والفرسان والحاضري الجواب       

وشـرح ابـن    ،  4/158: ، وأوضح المسالك  331: وشرح شذور الذهب   ،2/16: ، والمقتضب 1/424: الكتابو

  3/357: ، والمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية، للعيني4/12: عقيل
  18-4/16: ، شرح ابن عقيل170-4/167: ، وأوضح المسالك335-332: شرح شذور الذهب :انظر (3)
  6/71: سورة األنعام (4)
  42/51: سورة الشُّورى (5)
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مضمرة، وقد اختلف النحاة في توجيهه، مع أنّهـم         " َأن"بِـ" يغضب"شاهد على نصب المضارع     

، وكان لهم فـي توجيـه النـصب         على أن رفعه َأولَى، إما عطفًا على الصلة أو استئنافًا         متفقون  

  :ياآلت على النحو انهبمذ

  

 إلـى أنّـه     )5( وغيـرهم  )4(، وابن يعيش  )3(، وأبو علي الفارسي   )2(، والمبرد )1( ذهب سيبويه  :أولًا

  .مضمرة بعد الواو العاطفة على الشيء" َأن"منصوب بِـ

  

  :الغنوي لكعب وهو العرب، من البيت هذا ينشد من وسمعنا: ")6(قال سيبويه

ما ِللـشَّ  نَا أَ ويالَّـذ ءينَـ لَـي سعياف  ــو ــضبيغْ ــ منْ ص هــبِاح  ِلوُؤي بِقَ

والرفع اأيض جائز حساداخلً يكون أن على رفعه ويجوز الشيء، على معطوف "يغضب"و... ن 

  ".)الذي( صلة في

  

ـ    وقد ساق سيبويه هذا البيت شاهدا      مضمرة الـذي وسـمه     " َأن" لباب نصب المضارع بِ

؛ لذا قدم النصب على الرفع، ولم يرد بذلك أن النصب هو الوجه، كمـا               "لواوهذا باب ا  : ")7(بقوله

  .)8(يقول شُراح كتَابه

  :وقد شعر موافقوه بالبعد في هذا التخريج المتمثل في أمرين

1-  ا" الشيء"أن؛ فالعطف عليه غير سائغليس مصدر.  

 .ا يؤدي إليهأن المعنى غير مستقيم؛ ألن الغضب ال يقال، وإنّما يقال م -2

 باالسـم   بنعتهـا " الـشيء "لذا التمسوا ما يدفع هذا البعد؛ فسوغوا العطف على لفظـة            

  . لتصحيح المعنىالموصول، وقدروا مضافًا محذوفًا

                                                 
  3/46: الكتاب: انظر (1)
 2/19: المقتضب:  انظر(2)
 150: المسائل المنثورة:  انظر(3)
 4/255: شرح المفصل:  انظر(4)
 1/234: ، والبسيط في شرح جمل الزجاجي، البن أبي الربيع2/28: اإليضاح في شرح المفصل: انظر(5) 

  3/46: الكتاب )(6
  3/45: الكتاب (7)
 720-1/719:  كتاب سيبويه، النُّكَت في تفسير400: تحصيل عين الذهب من معدن جوهر األدب: انظر )(8
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 على  معطوفًا" يغضب"النصب فإنّما يجعل    ومن أجاز   : ")1(وقد أشار إلى ذلك المبرد بقوله     

وما أنا للشيء    : (منعوت، فكان تقديره  " الشيء" وإنّما جاز ألن     ، وذلك جائز، ولكنّه بعيد،    "الشيء"

وهو كالم محمول على معناه؛ ألنّه ليس يقول الغـضب          ). الذي هذه حاله؛ وَألن يغْضب صاحبي     

  ".إنّما يقول ما يوجب الغضب، ومثل هذا يجوز

  

 ألن الضمير   واعترض الرضي على هذا المذهب؛ ألنّه كما قال يؤدي إلى فساد المعنى؛           

وما أنا بقؤول لشيء منه يحدث غـضب      : (يرجع إلى الشيء غير النافع، فيكون المعنى      " منه"في  

 أنّه ال يجـوز أن يرجـع        وبين أيضا  .، وال معنى لهذا الكالم    )صاحبي من الكالم الذي ال ينفعني     

  .الضمير إلى المضاف المقدر؛ ألن اإلضافة مغنية عنه

  

ـ    ذهب الرضي إل   :اثانًي  ".وما أنـا  "مضمرة بعد واو المعية في سياق النفي        " َأن"ى أنّه منصوب بِ

 المعنـى  يكـون  ألنه ؛المعني يفسد فال "أنا ما": هو الذي النفي سياق في جعلناه إذا اوأم": )2(قال

ـ  بانتفائهما اإم وذلك ،)منه صاحبي غضب مع ينفعني ال الذي القول ينِّم يكون ال( :إذن أو امع 

  ".مجموعهما بانتفاء ينتفي كما جزأيه أحد بانتفاء ينتفي المركب ألن ؛أحدهما اءبانتف

  

غَير أن هذا المذهب رده ابن الحاجب قبُل بأنّه يؤدي إلى فساد المعنى؛ ألن اعتبار الواو                

للمعية يقتضي اجتماع األمرين في الشاهد، وهما الشيء غير النافع وغضب صاحبه، وال يمنـع               

أحدهما دون اآلخر، حيث قال بعد أن بين فساد المعنى عند تقدير الواو للمعية في سـياق                 حدوث  

  .)3("ليس نافعي"النفي 

  

   قوَل الرضي ذلك: "وهذا يفيد أن بانتفائهما اإم ينتفـي  المركب ألن أحدهما بانتفاء أو امع 

 ورمٍ به، ويؤيد ذلك معنى المثال المشه      غير مسلَّ " مجموعهما بانتفاء ينتفي كما جزأيه أحد بانتفاء

                                                 
  2/19: المقتضب (1)
  4/76: شرح الرضي على الكافية (2)
 2/28: اإليضاح في شرح المفصل (3)
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يترتّب عليه من    ِلما   د النهي عن القيام بالفعلين معا     ؛ إذ المقصو  )1("نلب الَّ برشْتَك و مِل الس كُْأال تَ "

  .اللبنِ وشربِ السمك أكِل بين تجمع ال:  أي.ضرر، وليس النهي عن القيام بأحدهما دون اآلخر

    

خر، وهو تأخير مـا ذُكـر        آ فسادا"الحاجب أيضا إلى أن في هذا المذهب        وقد أشار ابن    

  .)2(" بقؤول، وشرطه التقديم على واو الجمع:، وهو قولهمنفيا

  

  :ه سيبويه هو أرجح المذاهب؛ ألسبابٍ، هييتبين مما سبق أن ما ذهب إلي

 .أنّه مذهب أكثر النحاة -1

  .التي ذُكرتْأنّه األكثر قوة في اإلقناع، بأدلته  -2

 .أنّه أحسن المذاهب من حيث المعنى -3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 219 و1/145: جمهرة األمثال، للعسكري: انظر )(1

  2/28: اإليضاح في شرح المفصل(2) 
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  المسألة العاشرة

  قَبَل تَمامِ الخبر" ِإن"العطْفُ على موضعِ 
  

 إن زيـدا  : ( يجوز عنـد البـصريين     ال "":ِإن"قال الرضي في شرحه للعطف على اسم        

  .)1("، وَأجازه الكسائي)وعمرو قائمانِ

  

  :المناقشة والتحليل
 وعمرو  إن زيدا : ( تمام الخبر، فيقولون   قبَل" إن" العطفُ على موضع      الكوفيين ديجوز عن 

أنّه ال يجوز العطفُ على الموضع قبَل تمام       ، وذهب البصريون إلى   )إنَّك وزيد ذاهبان  (، و )قائمان

  .)2() ذاهبانإنَّك وزيدا(، و)انرا قائم وعمإن زيدا: ( كُلِّ حاٍل، فيقولونالخبر على

  

الدليل على جواز ذلـك     : "احتج الكوفيون على جواز ما ذهبوا إليه بالنقل والقياس، فقالوا         

، وجه )3(}والنصارى والصابِئُون هادوا والَّذين آمنوا الَّذين إِن{ :النقل والقياس؛ أما النَّقْل، فقد قال اهللا تعالى

 والْيـومِ  بِاللَّـه  آمـن  مـن {  :قبَل تمام الخبر، وهـو قولـه      " ِإن"على موضع   " الصابئين"لدليل أنّه عطَفَ    ا
، وقد ذكره سـيبويه     )إنَّك وزيد ذاهبانِ  : ()4(، وقد جاء عن بعض العرب فيما رواه الثِّقَات        }اآلخـرِ 

  .غة العرب، فهذان دليالن من كتاب اهللا تعالى، ولُ)5(في كتابه

  

أجمعنَا على أنّه يجوز العطف على الموضع قبل تمام الخبر          : وأما من جهة القياس فقالوا    

" ِإن"؛ ألنّها بمنزلتها، وإن كانت      "ِإن"، وكذلك مع    )ال رجَل وال امرأةٌ أفضُل منك     : (، نحو "ال"مع  
                                                 

  4/354: شرح الرضي على الكافية )(1
 فـي شـرح     ، واإليـضاح  8/69: ، وشرح المفـصل   158: نصاف، واإل 95: أسرار العربية : انظر المسألة  )(2

: ، وشـرح ابـن عقيـل      317-1/306: ، وأوضح المسالك  230-1/228: وشرح التصريح  ،2/181: المفصل

  2/140: ، وخزانة األدب1/243: ، وشرح األشموني1/297-298
هـادوا والـصابِئُون والنـصارى مـن آمـن بِاللَّـه والْيـومِ اآلخـرِ وعمـلَ                  إِن الَّـذين آمنـوا والَّـذين        {: ، واآلية كاملة  5/69:  سورة المائدة  (3)

ُون�زحي مال هو هِملَيع فوا فَال خحالص{.  
 1/245: شرح األشموني: انظر )(4
  2/144: الكتاب: انظر )(5
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حملونه على نظيره، يدل عليـه أنَّـا        للنفي؛ ألنّهم يحملون الشيء على ضده كما ي       " ال"لإلثبات، و 

أجمعنا على أنّه يجوز العطف على االسم بعد تمام الخبر، فكذلك قبل تمام الخبر؛ ألنّه ال فـرقَ                  

         مذهبنا أن رِفَ عنبينهما عندنا، وأنّه قد ع"ال تعمل في الخبر لضعفها، وإنّما يرتفع بما كان         " ِإن

ر يرتفع بما كان يرتفع به قبَل دخولها، فال إحالة إذَن؛ ألنّـه             يرتفع به قبل دخولها، وإذا كان الخب      

         قلنا إن لو أن دإنّما كانت المسألة تَفْس"عامالن، فيكون محالًـا     هي العاملة في الخ   " ِإن بر، فيجتمع 

  .)1("ونحن ال نذهب إلى ذلك، فصح ما ذهبنَا إليه

  

إنَّـك  : ( من سورة المائدة، وكذلك بقول العرب      باآلية المذكورة آنفًا  - الكوفيون   لقد استند 

في ) الصابئون: (قبل تمام الخبر، حيث جاءت    " إن" على جواز العطف على محّل       -)وزيد ذاهبانِ 

مرفوعتان، هذا من جهة النقل، ومن جهة القياس فقـد          : في المثال ) زيد: (اآلية الكريمة، وكذلك  

، فما دام أنّه قد جاز العطف على الموضع قبـل           )ةٌ أفضُل منك  ال رجَل وال امرأ   ( :استدلوا بقولنا 

  .قبل تمام خبر" إن"هنا، فإنّه كذلك يجوز العطف على موضع " ال"تمام الخبر مع 

  

الدليل على أن ذلك ال يجوز، أنّـك إذا         : "أما البصريون فقد فَنَّدوا حجج الكوفيين، فقالوا      

عاملةً في خبر الكاف، وقد اجتمعـا       " إن"، وتكون   "زيد" أن يكون    وجب) إنّك وزيد قائمان  : (قلتَ

ألدى ذلـك إلـى أن      " إنّه يجوز فيه العطفُ قبل تمام الخبر      : "في لفظ واحد، وذلك محاٌل فلو قلنا      

 نـوا آم الَّذين إِن{ :أما احتجاجهم بقوله تعالى   : يعمَل في اسمٍ واحد، وأما الجواب عن كلمات الكوفيين        
ينالَّذوا واده ابِئُونالصى وارصالنو{ فال حةَجثالثة نلهم فيه م هجَأو :  

  

 هـادوا  والَّـذين  آمنـوا  الَّـذين  إِن{ :في هذه اآلية تقديم وتأخير، والتقدير فيهـا       :  أنّا نقول  :أحدها
ابِئُونالصى وارصالنو نم نآم  مِ  بِاللَّـهـوالْيـرِ  وـلَ  اآلخمعا  وحـالفَـال  ص  فـوخ  هِملَـيال عو  ـمه  ُـون�زحوالـصابئون  : }ي

  :، كما قال الشاعر)2(والنصارى كذلك

ــةٌ ــرم طَعنَ ــنِ َأص ــتْ الب ــداةَ َأحلَّ  )3(حصينٍ عبِيطَات الـسداِئف والخَمـر       غَ

                                                 
  159-158:  اإلنصاف)(1

 ".كذلك: " تقديرهمبتدأ، وخبره محذوف" الصابئون: "أي (2)
، والمقاصد النحوية فـي  1/274: ، وشرح التصريح1/99: الكامل: في، و1/254: لفرزدق في ديوانه   البيت ل  (3)

  1/32: شرح الفصل: ، وبال نسبة في2/207: شرح شواهد شروح األلفية، للعيني



 190

 االس" الخمر"فرفع عتئناف، فكأنّه قالم) :كذلك وقال اآلخر)والخمر ،:  

عـدي لَـم انوـرم نا بانٍ يمز ضعـالِ   والم نتًا   محـسلَّـفُ    ِإالَّ مجم 1( َأو( 

 لَّفُ"فرفعجعلى االستئناف، فكأنّه قال" م) :لَّفٌ كذلكجم وهذا كثير في كالمهم)أو ،.  

  

 للـصابئين    خبـرا  }اآلخـرِ  والْيـومِ  بِاللَّـه  آمـن  مـن { :أن تجعَل قولـه تعـالى      :ثانيوالوجه ال   

ـ    ذي َأظْهرتَ للصابئين والنـصارى    ال:  مثْلَ  خبرا "هـادوا  والَّـذين  آمنوا الَّذين" :والنصارى، وتُضمر ِل

 آخر مثْـَل    لزيد خبرا : را لعمرٍو، وتُضمر  فتجعل قائما خب  ) زيد وعمرو قائم  : (َأال ترى أنّك تقول   

 آخـر، وقـال     مرتَ ِلعمرٍو خبرا   لزيد، وَأض  ؟ وإن شْئتَ أيضا جعلتَه خبرا     الذي َأظْهرتَ لعمرٍو  

  :الشاعر، وهو بِشْر بن أبي خَازِم

ــتُم ــا وَأنْــ ــاعلَموا َأنَّــ ــي   وِإالَّ فَــ ــا ف ــا بقينَ ــاةٌ م ــقَاقبغَ 2( ش( 

  

 ش غَاة: "ْئتَ جعلْتَ قوله  فِإنا    " بل خبرا للثاني، وأضمرتَ لألووإالّ : (، ويكون التقدير  خبر

 علـى مـا     )3(، وإن شئتَ جعلتَه خبرا لألول، وأضمرتَ للثاني خبرا        )بغاةٌفاعلموا أنَّا بغاةٌ، وأنتم     

نيب.  

  

بمعنـى  " هـادوا "، و "هادوا"لمضمر المرفوع في     على ا   أن يكون عطفًا   :والوجه الثالث 

  .تَابوا

  

 وهذا الوجه        نرِ المرفوع ممضالعطف على الم عندي ضعيفٌ؛ ألن     وإن غير تأكيد قبيح 

  . للكوفيين؛ ألن العطف على المضمر المرفوع عندهم ليس بقبيحٍكان الزما

                                                 
 2/346: لـسان العـرب   ، و 1/99: الخصائصو،  2/338: العقد الفريد ، و 1/26: لبيت للفرزدق في ديوانه    ا (1)

  2/347، و1/155: ، وخزانة األدب)سحتَ(
شاعر جاهلي فحل، من الشجعان، من أهـل         دي،ر بن أبي خازم عمرو بن عوف األس       شْ بِ ، نوفل يب البيت أل  (2)

: وأسرار العربيـة  ،2/156: الكتاب، و165: لبيت في ديوانه  وا.). هـ. ق 22 ت(،  نجد، من بني أسد بن خزيمة     

، والمقاصد النحويـة    314-1/313: ، وأوضح المسالك  1/228: وشرح التصريح  ،8/69: لمفصل، وشرح ا  95

  4/315: وخزانة األدب ،2/66: في شرح شواهد شروح األلفية، للعيني
  ".أنّا بغاةٌ، وأنتم كذلك: "، وعلى التقدير الثاني"أنَّا بغاةٌ، وأنتم بغاةٌ: "على التقدير األول المذكور (3)
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فقد ذكره سيبويه، أنّه غَلَـطٌ مـن        ) اهبانِإنَّك وزيد ذ  : (وأما ما حكَوه عن بعض العرب     

 وهذا ألن العربي يتَكَلَّم بالكلمة إذا استَهواه ضرب من الغَلَـط، فيعـدُل عـن قيـاس                  ؛)1(العرب

  .)2("كالمه

  

أجمعنَا على أنّه يجوز العطف على الموضع قبل تمام الخبـر مـع             : "وعن قول الكوفيين  

ال تعمـل فـي     " ال"ألن  " ال"إنّما جاز ذلك مع     : "، فقد أجاب البصريون فقالوا    "إن"، فكذلك مع    "ال"

، فلم يجتمع فيه عامالن، فجاز معها العطفُ على الموضع قبل تمـام الخبـر       "إن"الخبر، بخالف   

  .)3("على ما بينَّا" إن"دون 

  

 وفساد  هم هو الراجح،  يتّضح من مجموع األدلة السابقة التي ذكرها البصريون، أن مذهب         

  .ما ذَهب إليه الكوفيون

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  2/155: الكتاب: انظر (1)
  161-160: اإلنصاف (2)
  163: المصدر السابق )(3
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  الفصل الخامس
  

  اعتراضات الرضي في المجرورات
  

  :، وهي ثالث مسائلفيهو

  
  .إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان -1  

  .الفصل بين المتضايفَين بالمضاف إلى محذوف -2   

 بغير الظرف في اف والمضـاف إليـهـبين المضالفصل  -3   

  .        الضرورة
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  :المسائل التي اعترض فيها الرضي في المجرورات

  المسألة اُألولَى

  إضافة الشيء إلى نَفْسه إذا اختلفَ اللفظان
  

ـ   ": في إضافة الصفة إلى الموصوف، وما يتـصل بـذلك          قال ابن الحاجب   ضاف وال ي

 )جانـب الغربـي  (، و)مـسجد الجـامع  (: ونحوها، لى صفته، وال صفة إلى موصوف    موصوف إ 

ل، وال   متـأو  )ثيـاب أخـالق   (و) د قطيفة رج(: لثْم، و ٌلوَأتَ م )بقلة الحمقاء (و،  )ىلَوصالة األُ (و

؛ لعـدم   )عنْم و ،سب وأسد، وح  ،ليث(ـالعموم والخصوص كَ    اسم مماثل للمضاف إليه في     فيضا

 ونحـوه  )سـعيد كـرز  (: وقـولهم فإنه يخـتص،  ) الشيءعين (و) كل الدراهم (:  بخالف الفائدة

1("لمتأو(.  

  

ل وا لألَ زوا إضافة الموصوف إلى صفته، وبالعكس، استشهاد      الكوفيون جو  ":قال الرضي 

 ، وقالوا ) ثياب أخالقُ( و ) قطيفة درج(: ، وللثاني بنحو  )2() الغربي جانب(، و ) الجامع مسجد( بنحو

 ، أو بحـذف الـالم     )جرد قطيفـة  ( :مضاف بحذف التنوين، كما في     لتخفيف ال  ؛إن اإلضافة فيه  

، والمسجد الجامع، وهذه اإلضافة ليـست كإضـافة         در قطيفة ج  :إذ أصلهما  ،)مسجد الجامع (ـكَ

              الصفة إلى معمولها عندهم، إذ تلك ال تخصص وال تعرف، بخالف هذه فإن األول هـ ه ا هـو   نَ

ـ رعتَ الثاني و  صصخَتُفته، فَ  ألنهما موصوف وص   ؛الثاني من حيث المعنى    ـ ، ي هفُ  َلو األَ صصخَ

ويعفُره الحسن(ـ، فَ )الحسن الوجه (: ا نحو ، وأم:( ـ      وإن ـ    ى، إالّ  كان هو الوجه معنً ه  أنـك جعلتَ

          لغيره في الظاهر بسبب الضمير المستتر فيه، الراجع إلى غيره، فبعه في اللفظ عن المجـرور      تَد

 ال برفع الصفة، والبصريون، قـالوا   ) هذا مسجد الجامع الطيب   (: د، فعلى هذا نقول   به غاية التبعي  

المرفـوع بالـصفة إذا أريـد        يجوز إضافة الصفة إلى الموصوف، وال العكس، ولهذا ينصبون        

 الصفة والموصوف واقعان على شيء واحـد         وذلك ألن  ؛)حسن الوجه (: اإلضافة إليه، في نحو   

؛ ألنهم يجوزون إضافة الـشيء إلـى         لهم هذا مع الكوفيين    ه، وال يتم   إلى نفس  فهو إضافة الشيء  

 ألن  هـذا  ازجا، لَ زوه أيض  من مذهب الفراء، ولو لم يجو      ما يجيء نفسه، مع اختالف اللفظين، ك    

                                                 
 2/238: شرح الرضي على الكافية: ، وانظر1/285: الكافية في النحو (1)
(2)  جزء مالرابعة واألربعين     اآلية ن مسورة القَ ن ا{ :ص، واآلية كاملةصمو  ـتـبِ  كُنا�بِج  بِـيا  إِذْ الْغَرنـ  إِلَـى  قَـضَيوسىم 
را الْأَممو تكُن نم ينداهسورة القَ. }الش28/44: صص 
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 توافق الصفة    ألن ؛)1(ال يجوز ذلك  : ، وقال المصنف  )نفس زيد (:  كما في  ، فائدة في أحدهما زيادةَ  

ـ    يق ذلك إنما يكون إذا ب      ألن ؛ءوليس بشي إلعراب واجب،   والموصوف في ا   ا ا على حالهما، فأم

بقلـة  ( : نحـو  زاع، فعنـد البـصريين    م له، وهو موضع النِّ    لِّسمع طلب التخفيف باإلضافة فال نُ     

  المضاف إليه في الحقيقة هو موصوف هذا المجـرور، إالّ          :، أي )2()سيف شجاع (ـ، كَ )الحمقاء

 ألنها تنبـت    ؛قمما نسبوها إلى الح   ، وإنّ )ة الحمقاء بقلة الحب ( :قامه، أي  صفته م  أقيمتْ و فَذه ح أنّ

 وذلك الوقت هو يوم الجمعـة،   ؛)3() الجامع  الوقت مسجد(في مجاري السيول، ومواطئ األقدام، و     

صالة الساعة األُ  (، و )جانب المكان الغربي  (و  هذا اليوم جامع للناس في مسجد للصالة،       كأنىلَو( 

أَ أي ؛ ألن  )خاتم فـضة  (ـ بالتأويل، كَ  )جرد قطيفة (: ل ساعة بعد زوال الشمس، ويجعلون نحو      و

، ثم حذف الموصوف وأضيفت صفته إلى جنسها للتبيين، إذ الجرد           اٍل ب :د، أي ر ج شيء: المعنى

ومـن  ا أن يكون مـن الفـضة        محتملً) خاتم(يحتمل أن يكون من القطيفة ومن غيرها، كما كان          

  ."نم" :غيرها، فاإلضافة بمعنى

  

 وذلك  ؛ طور سيناء  : باب ن تكون أمثلة إضافة الموصوف إلى صفته م        أن ويجوز عندي  

   بأن يجعل الجامع مسجد ا مخصوص  ا، والغربي جانب ا، واألُ ا مخصوصى صـالة مخـصوصة     لَو

 انـب، والـصالة   والج ، المسجد : فهي من الصفات الغالبة، ثم يضاف      ،ة مخصوصة لَقْوالحمقاء ب 

لَة لَقْوالبتَمح4(ة الم(   لَى "تكون   لفائدة التخصيص، ف   ؛ة، إلى هذه المختصـ  "صالة اُألو صـالة  (، كَـ

ا االسـمان  وأم ،)جانب اليمين(ـ، كَ"جانب الغربي"، و)بقلة الكزبرة(ـ، كَ"بقلة الحمقاء " و )الوتيرة

، فالفراء يجيز إضافة أحـدهما      )ليث أسد ( و )شحط النوى (ـاللذان ليس في أحدهما زيادة فائدة، كَ      

  .)5(" للتخفيف؛إلى اآلخر

  

  

  

  

                                                 
(1) إضافة الصفة إلى الموصوف: أي.  
  .سيفُ رجٍل شجاع: باإلضافة وتقديره )(2
 ). الجامع الوقتمسجد: (هو ما ذكره) مسجد الجامع: (يقصد أن تأويل )(3

  .وهي المسجد وما عطف عليهصفة راجعة إلى األشياء المذكورة ": المحتملة" (4)
  245-2/243: شرح الرضي على الكافية (5)
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  :المناقشة والتحليل
 إلى أنّه يجوز إضافةُ الـشيء إلـى نفـسه، إذا            -وعلى رأسهم الفراء  –ذهب الكوفيون   

  .)1(ن يذهبون إلى أن ذلك ال يجوزاختلف اللفظان، لكن البصريي

 ب اهللا تعـالى   إنّما قلنا ذلك؛ ألنّه قد جاء ذلك في كتـا         ": أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا    

 ، واليقين في المعنى نعتٌ للحـق      )3(}الْـيقني  حق لَهو هذَا إِن{ :، قال اهللا تعالى   )2(وكالم العرب كثيرا  

ألن األصل فيه الحقّ اليقين، والنعت في المعنى هو المنعوتُ، فأضاف المنعوت إلى النعت وهما               

 في المعنى نعتٌ للدار واألصل فيـه      ، واآلخرة   )4(}خيـر  الْـآخرة  ولَـدار { :واحد، وقال تعالى  بمعنى  

 فأضـاف دار إلـى     )5(}خيـر  الْآخرة ولَلدار{: وللدار اآلخرة خير، كما قال تعالى في موضع آخر        

، والحب فـي المعنـى هـو        )6(}الْحصيد وحب جنات{: اآلخرة، وهما بمعنى واحد، وقال تعالى     

، والجانب في المعنـى هـو       )7(}الْغَربِـي  بِجا�ـبِ  كُنـت  وما{: الحصيد، وقد أضافه إليه، وقال تعالى     

  ]:النُّميري[الغربي، ثم قال الشاعر وهو الراعي 

بقَـــرو ـــبانجبِـــيوالْغَرـــْأدــ  ْي مدب ــس ــتَاجويِلال ــ بنَ  )8(اارعشَّال

 هـي   -في المعنى -، واُألولَى   )9("صالةُ اُألولَى، ومسجد الجامعِ، وبقلةُ الحمقاء     : "ومن ذلك قولهم  

  .)10("الصالةُ، والجامع هو المسجد، والبقلةُ هي الحمقاء، وقد أضافوها إليها، فَدلَّ على ما قلناه

  

 لموصوف، في حالـة اخـتالف اللفظـين       اعلى ذلك يجوز الكوفيون إضافة الصفة إلى          

إضـافةُ   واستندوا إلى اآليات الكريمة السابقة، لكن البصريين يرون خالف ذلك، فهم ال يجيزون            

                                                 
: واالرتـشاف  ،415-1/414:  فـي شـرح المفـصل      اإليضاحو ،354-352:  اإلنصاف : انظر المسألة في   (1)

  1/502: ، وشرح األشموني2/333: ، والمساعد4/1806
  1/502: ، وشرح األشموني4/1806: االرتشاف:  انظر(2)
  56/95: عةسورة الواق )(3
  16/30: ، والنحل12/109: اآلية في سورتي يوسف )(4
  6/32: سورة األنعام )(5
  50/9: سورة ق )(6
  28/44: سورة القَصص )(7

  ).دبب (2/394: وتاج العروس، )دبب (1/369: لسانال، و353: اإلنصاف: البيت للراعي النميري في (8)
، 3/92: ، وأوضـح المـسالك    1/402: اإليضاح في شرح المفـصل    ، و 1/35: سر صناعة اإلعراب  : انظر (9)

  3/36: وشرح ابن عقيل
 353-352:  اإلنصاف)(10
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إنّما قلنا إنّه ال يجوز؛ ألن اإلضافة إنّما يراد بها التعريفُ           : "الشيء إلى نفسه، واحتجوا بأن قالوا     

 عـن اإلضـافة     كان فيه تعريف كان مستغنيا    سه؛ ألنّه لو    ، والشيء ال يتعرف بنف    )1(والتخصيص

 لتعريف؛ إذ يستحيل أنء يـصير شـيًئا       وإن لم يكن فيه تعريف كان بإضافة إلى اسمه أبعد من ا           

  .)2(" يجوز، كما لو كان لفظهما متفقًاآخر بإضافة اسمه إلى اسمه، فوجب أن ال

  

أما ما احتجوا   : "واب البصريين عليها أن قالوا    أما الحجج التي أوردها الكوفيون فكان ج      

              ـا قولـه     به فال حجةَ لهم فيه؛ ألنّه كلَّه محموٌل على حذف المضاف إليه وإقامة صفته مقامه، أم

 ديـن  وذَلـك {: حقُّ األمرِ اليقين، كما قـال تعـالى       : ، فالتقدير فيه  )3(}الْـيقني  حـق  لَهـو  هـذَا  إِن{ تعالى
الْقَي ـةم{)4( ا قوله تعالى   : ، أيالقيمة، وأم لَّةالم دين :} ارلَـدو  ةرالْـآخ  ـريفالتقدير فيه)5(}خ ، :  لَـدارو

حب الـزرعِ الحـصيد، ووصـفَ    : ، أي)6(}الْحـصيد  وحـب {: الساعة اآلخرة، وأما قوله تعالى  

     بالح يد، وهو التحقيق؛ ألنصبالح عِ           الزرعرد إنّما يكون للـزصنْبت في الزرع، والحا ياسم ِلم 

حـصدتُ  : "، وال تقـول   "حصدتُ الـزرع  : "الذي ينبت فيه الحب، ال ِللْحب، َأال ترى أنّك تقول         

با قوله تعالى   "الحـا {: ؟ وأممو  ـتـبِ  كُنا�بِج  بِـي7(}الْغَر(  بجانبِ المكانِ ال  :  فالتقدير فيهغربي)ا  )8وأم 

فالتقـدير  " مسجد الجـامعِ  : "صالةُ الساعة اُألولَى، وأما قولهم    : فالتقدير فيه " صالةُ اُألولَى  "قولهم

بقلةُ الحبـة الحمقـاء؛ ألن      : فالتقدير فيه " بقلةُ الحمقاء : "مسجد الموضع الجامع، وأما قولهم    : فيه

      بتلك الح نتَ ما نَبِلم وهو التحقيق؛ ألنّها األصل، وما نبت          البقلةَ اسم ،قمة بالحفَ الحبصوة، و

منها فَرع عليها، فكان وصفُ األصل بالحمق َأولَى من وصف الفَرعِ، وإنّما وصفَتْ بذلك ألنّهـا                

، فـإذا كـان     )9("هو َأحمقُ من رِجلَة   ": تنبتُ في مجاري السيول فتقلعها، ولذلك يقولون في المثل        

                                                 
 1/489: ، وشرح األشموني77-3/73: ، وأوضح المسالك4/143: المقتضب:  انظر)(1

  353: اإلنصاف (2)
  56/95: سورة الواقعة )(3
  98/5: سورة البينَة )(4
  16/30: النحل، و12/109: اآلية في سورتي يوسف )(5
  50/9: سورة ق )(6
  28/44: سورة القَصص )(7
  4/1806: االرتشاف:  انظر)(8

  1/291: ، ومجمع األمثال، للميداني68: األمثال، ألبي عبيد بن سالَّم: انظر (9)
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 لـم   -تَبـين على ما   –قامه   على حذف المضاف إليه، وإقامة صفته م        به محمولًا  جميع ما احتجوا  

  .)1("يكن لهم فيه حجة

  

     ا سبق يتضح أنميميل مع رأي البصريين إلى     م مِ جواز إضافة الصفة إلـى  الرضيدع 

والشيء ال يتعرف بنفـسه، واعتمـد        ، يراد بها التعريفُ والتخصيص    الموصوف؛ ألن اإلضافة  

 وذلك بـأن    ؛ طور سيناء  : باب نإضافة الموصوف إلى صفته م    الرضي على التخصيص، فأجاز     

ـ وا، واألُ ا مخـصوص  ا، والغربي جانب  ا مخصوص  الجامع مسجد  :يجعل ى صـالة مخـصوصة     لَ

  .لفائدة التخصيص ؛ وذلك فهي من الصفات الغالبة،والحمقاء بقلة مخصوصة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  354-353: اإلنصاف )(1
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  المسألة الثانية

   بالمضاف إلى محذوف)1(الفَصُل بين المتَضايفَينِ
  

  آخر  على المضاف مضافٌ   فَطعوإن   "... :قال الرضي في حديثه عن أحكام اإلضافة      

المضاف إليه ِلثْإلى م كقولهي، وِنْالم:  

ــن رَأى ــا م يــارِع ــا ُأًض ســر ــ  ه بِ بينذ ــر اعيو جــب هــ اَألة س2(د( 

  :وقوله

ــةَ ــداإالَّ علَالَـــــ  )3(ابِحٍ نَهـــد الجـــزارههـــةَ ســـ   َأو بـــــ

ن المضاف إليـه كالبـاقي بمـا يفـسره           أل ؛لم يبدل من المضاف إليه تنوين، ولم يبن المضاف        

 والثاني  اف إلى المجرور الظاهر   ل مض  األو أن:  ومذهب سيبويه  .هذا على قول المبرد   ،  )4(الثاني

، ثم حذف الضمير، وجعل     )هتاهد ب و أَ حٍابِ س ةَاللَ ع إالَّ(: مضاف في الحقيقة إلى ضميره، والتقدير     

 ليكون الظـاهر كـالعوض مـن الـضمير          ؛المضاف الثاني بين المضاف األول والمضاف إليه      

 الفصل بين المضاف والمضاف إليه في       ن م ويها يلزم سيب  م لِ ،برقْد أَ  المبر ومذهب ...المحذوف

الس5("ةع(.  

  

  :المناقشة والتحليل
يتبين من كالم الرضي السابق أنّه يعترض على سيبويه فـي تخريجـه لهـذه المـسألة                 

ي بعد حذف   المتمثلة في إضافة المضاف األول إلى االسم الظاهر، والفصل بينهما بالمضاف الثان           

  رجاالمضاف إليه، مل؛ لخلـوه مـن          حد على حذف المضاف إليه مـن األود المعتممذهب المبر 

  .الفصل بين المضاف بين المتضايفين
                                                 

  .المضاف والمضاف إليه: المتضايفان هما(1) 
: وارتشاف الـضرب   ،2/189: ، وشرح المفصل  4/229: ، والمقتضب 1/180: ابالكت: فيالبيت للفرزدق    )(2

، وبـال   2/564: ، والمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية، للعيني        3/249: ، وشرح التسهيل  5/2429

  1/100: ، واألشباه والنظائر2/407: الخصائص: نسبة في
 ،2/190 :، وشـرح المفـصل    4/228:  والمقتـضب  ،1/179: الكتـاب و،  114:  البيت لألعشى في ديوانه    )(3

: ، والمقاصد النحوية في شرح شواهد شـروح األلفيـة         3/249: ، وشرح التسهيل  4/1823: وارتشاف الضرب 

2/565  
(4)بسبب تفسير الثاني له:  أي.  
  . بتصرف259-2/258:  شرح الرضي على الكافية)(5
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  :، هي)1(يجوز حذف المضاف إليه ِللْعلْمِ به، فيبقى المضاف على واحد من ثالثة أقسام

مضاف عـن   إذا قُطع ال  أن يبنى على الضم لزوال ما يستحقه من إعرابٍ وتنوينٍ، وذلك             -1

 ومـن  قَبـلُ  مـن  األَمـر  للَّـه {: ، ونُوِي معنى المضاف إليه، نحـو قولـه تعـالى          اإلضافة لفظًا 
دعالغُلْبِ: (، والتقدير)2(}ب دعب نمِل الغُلْبِ وقَب نم.( 

  

 مع التنوين، وذلك إذا قُطع المضاف عـن  -معرب: أي-أن يبقى المضاف على إعرابه      -2

 لَـه  ضَـربنا  اوكُلـ { :، فتكون منونة ومعربـة ونكـرة، كقولـه تعـالى       ا ومعنًى ة لفظً اإلضاف
ن المضاف قُطع عن اإلضافة لفظًـا        نكرةً؛ أل  معربا منونًا ) كلًّا: (، حيث بقي  )3(}الْأَمثَـالَ 

 ).وكلُّ إنسانٍ: ( كلمة، والتقدير، والتنوين عوض عنومعنًى
 

، ويتْرك تنوينـه؛ ألن     ف إليه موجودا  ه كما لو كان المضا    أن يبقى المضاف على إعراب     -3

" ال"المضاف إليه كالباقي بما يفسره مثله، وتحذف نون الجمع، ونون المثنى، وتحـذف              

أن يعطَفَ على المضاف مضافٌ آخر ذُكـر        : الزائدة للتعريف، وشَرطُ ذلك في الغالب     

ومنـه  . ك يصير المحذوف في قـوة المنطـوق       معه مثُْل المضاف إليه المحذوف، وبذل     

،ا": وكذلك قول العرب الشاهدان اللذان ذكرهما الرضيقَالَه نَل مرِجو داُهللا ي 4("قَطَع(. 

  

  

  

  

  

                                                 
، 5/2429: وارتـشاف الـضرب    ،2/189:  المفصل ، وشرح 4/229: ، والمقتضب 1/180: الكتاب: انظر (1)

  3/249: ، وشرح التسهيل3/146: وأوضح المسالك
  30/4: سورة الروم )(2
  25/39: سورة الفرقان )(3
4)(        انظـر  . كتب النحو   عليها في   كتب األمثال المتوفرة لي، لكني عثرتُ      ّل لم أقف على مقولة العرب هذه في ج  :

 1/48: ، وحاشية الصبان2/58: ، وهمع الهوامع3/57: شرح ابن عقيل و،2/821:  والمسالكتوضيح المقاصد
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  :وقد اختلف النحاة في تخريج هذا القسم، ولهم في ذلك أربعة مذاهب على النحو اآلتي

 إلـى أن    )6(، وغيـرهم  )5(، وابن جنّي  )4(، وابنه )3(السيرافي، و )2(، وابن والَّد  )1(ذهب سيبويه  :أولًا

  .المضاف األول مضاف إلى الظاهر، والثاني محذوف المضاف إليه ومقْحم بينهما

  : بينه وبين المجرور قوُل األعشىومما جاء مفصولًا: ")7(قال سيبويه

ــصيـ ــُل بِالعــ ــسنَا نُقَاتــ ــي بِالحجـــ    لَــ ــيِ وال نُرامـ  هارــ

ــةَ ــداإالَّ علَالَـــــ ــ   َأو بـــــ ــةَ سـ ــزاراهـ ــد الجـ  هبِحٍ نَهـ

  :وقال ذو الرمة

ــ ــَأ نَأكَ صــاتَو مــِإن ــبِنهِاِليغَ ـ  رِاخوَأ  انَ المـ َأ سِي صـ  اتُو   )8(يجِارِرالفَ

  ). ثَممررتُ بخيرِ وأفضِل من: (ويجوز في الشعر على هذا .فهذا قبيح

  :وقال الفرزدق

ــن رَأى ــا م يــارِع ــا ُأًض ســر  "دســ اَألةهــبج وياعــر ذنيبــ  ه بِ

  

وواضح من هذا النص أن سيبويه يخص هذا الفَصَل بالشعر، مع وصفه بـالقبح فيمـا                

رة وبكونِ  يبدو، ولعّل السبب في ذلك أن جواز الفَصَل بين المتضايفين مخصوص عنده بالضرو            

                                                 
  2/166، و180-1/179: الكتاب: انظر (1)
 مـن  أصـله  ،مـصري  ينحـو  ،التميمي دوالّ بن محمد بن أحمدأبو العباس،   : ، وهو 84: االنتصار: انظر (2)

 :انظر ترجمته في  ). هـ332ت  (،  )لمبردا على سيبويه انتصار(و ،)والممدود المقصور (:منها كتب له،  البصرة

  1/207: واألعالم، 169 :الوعاة بغية، و1/99: الرواة إنباه
  75-4/74: لسيرافي كتاب سيبويه، لشرح: انظر )(3

 210-1/209: ، البن السيرافيشرح أبيات سيبويه: انظر (4)
  2/407: الخصائص: انظر )(5
  2/42: ، ومغني اللبيب5/2429: اف الضربارتش، و2/890:  في شرح الجملالبسيط: ظران )(6

  180-1/179: الكتاب (7)
من فحول الطبقـة الثانيـة فـي        ،   غيالن بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي، من مضر          :البيت لذي الرمة   )(8

ـ 117ت  (،  " بذي الرمة  متخُ الشعر بامرئ القيس و    حتفُ": عصره، قال أبو عمرو بن العالء      والبيـت فـي    ). هـ

  : برواية،76: وانهدي

 يجِارِرالفَـــ ِإنْقَـــاض سِيالمـــ رِاخـــوَأ  انَـــبِنهِاِليغَـــِإنمـــاتَوصـــَأ نَأكَـــ
  1/257: ، وشرح المفصل349: واإلنصاف ،4/376: ، والمقتضب1/179: الكتاب: فيوانظره 
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يا سارقَ الليلـةَ    : وال يجوز : ")1( بناء على شواهده في ذلك، قال      ظرفًا أو جارا ومجرورا   الفاصل  

  ".أهِل الدارِ إالّ في الشعر؛ كراهية أن يفصلوا بين الجار والمجرور

  

ـ              رور وقد فضل السيرافي الفصَل في هذه المسألة على الفصل بالظرف والجـار والمج

فأضـفت  : ")2( مذهب سيبويه بعد إيراد شواهد الفصل بالظرف وشبهه        لنثر، قال مبينًا  فأجازه في ا  

" قـارح "، وأسقط التنوين من أجـل اإلضـافة، وفـصلت بينهمـا وبـين               )3("قارح"إلى  " عاللَة"

، وهو أجود من الذي مضى من الفصل بين المتضايفين، وذلـك أن هـذين شـيئان                 "البداهة"بِـ

وأقحم أحدهما على اآلخر، وهما في معنى واحد يتناوالن المضاف إليـه            أضيفا إلى شيء واحد،     

  ".، ومثْله يجوز في الكالم واحدااتناولً

  

    كْمـه أن              "واستدّل له بأنفح األول إذا ورد بـاألول؛ ألن األشبه أن تحذف الثاني اكتفاء

مستشهدين بما حكاه الفـراء عـن         متابعيه أجازوا في النثر أيضا     وجلُّ. )4("يوفى حقَّه من اللفظ   

 للمبـرد علـى      ردا )6( وقد نقل ابن يعيشَ    .)5("قَطَع اُهللا يد ورِجَل من قَالَها     ": بعض العرب، وهو  

  )".وجبهته: (لو كان كما ظَن لقاَل: وقد رد ذلك عليه محمد بن يزيد، وقال: ")7(سيبويه، قال

  

                                                 
  177-1/176: الكتاب (1)
  . بتصرف75-4/74:  السيرافيشرح (2)
  :، فالبيت في الكتاب"سابح" من  عند سيبويه بدلًا"قارح"لفظة  (3)

ــدا ــةَ َأو بـــــــ ــةَ   إالَّ عاللَـــــــ ــارِحٍهــ ــزارهقَــ ــد الجــ   نَهــ
  1/179: الكتاب: انظر

  75-4/74:  كتاب سيبويهشرح )(4
5)( اسنص الفراء في مذهبه قريب رِدي.  
 بابن المعروف سدي،األ الدين موفق علي، بن محمد السرايا أبي ابن يعيش بن علي بن يعيشأبو البقاء،   : هو )(6

 شـرح  ":كتبـه  مـن ،  حلب في ووفاته مولده األصل، موصلي ،بالعربية العلماء كبار من ،الصانع وبابن ،يعيش

، 4/411: وسير أعالم النبالء   ،2/341: وفيات األعيان : انظر ترجمته في  ). هـ643ت  (،  " للزمخشري المفصل

  8/206: ألعالم، وا5/228: وشذرات الذهب
، "المقتـضب "، و "الكامـل : "عليه في كتب المبرد المتـوفرة لـي، وهـي         ، ولم أقف    2/189: شرح المفصل  )(7

  ".الفاضل في اللغة واألدب"، و"البالغة"و
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، ولعله يشير إلى ذلك حين      )1( إلى المذكور  افان معا  األول والثاني مض    نُسب إلى الفراء أن    :ثانًيا

إالّ ( :وأشباههما، وإن لم يظهر، فقد قـال      " بعد"و" قبل"وال تنكرن أن تضيف     : ")2(قال في معانيه  

ـ      ": ، وسمعتُ ...)يا من رأى عارضا   : ( وقال اآلخر  ،...)بداهة أو عاللة   ـَل مرِجو داُهللا ي قَطَع ن

 شيئين المتباعدين فال تُجِيـزن    ، وإنّما يجوز هذا في الشيئين المصطحبين، وال يجوز في ال          "قَالَها

  )".اشتريت دار أو غالم زيد(

  

ويمكن رد هذا المذهب بأن فيه توارد عاملين على معمول واحد لعمٍل واحـد، وهـو ال                 

  .يجوز

  

، وغيرهم إلـى    )7(، والرضي )6(وابن مالك  ،)5(لزمخشري، وا )4(، والصميرِي )3( ذهب المبرد  :ثالثًا

  .أن األول مضاف إلى محذوف مماثل لَما أضيف إليه الثاني

  

إالّ عالةَ قارحٍ   : أراد: ")8(وقد أشار المبرد إلى ذلك حين استشهد ببيت األعشى، حيث قال          

مررتُ بخير وأفضِل   : ى هذا أو بداهةَ قارحٍ، فحذف األول لبيان ذلك في الثاني، فيكون الكالم عل           

ثَم نم."  

  

  :وساقَ ابن مالك شواهد متعددة، منها

ــوى ــن نَ اٌم فَمــر ــا ك ــو وبنَاتُنَ  )9(مصاهرةً فَلْينْـَأ ِإن لَـم يكُـن كُفُـوا           بنُ

  :وقول الفرزدق

ــن رَأى ــا م يــارِع ــا ُأًض ســر ـ   ه بِ ـ بج وياعــر ذنيبـ ـ  اَألةهـ  دسـ

                                                 
 58-2/57: ، وشرح ابن عقيل4/2206:  الضربارتشاف :انظر )(1

  322-2/321: ، للفراءمعاني القرآن (2)
  229-4/228 :المقتضب: انظر )(3
 1/152: التبصرة والتذكرة: انظر )(4

 101: المفصل: انظر (5)
  3/249: شرح التسهيل )(6
  259-2/258: شرح الرضي على الكافية )(7
  229-4/227: المقتضب )(8
  1/61: حاشية الصبان: انظره في. لم أقف عليه )(9
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والمحذوف فيها مدلول عليـه بمـا            " عليهما بأنّهما    لَّقَع أحقّ هذه األمثلة باالطراد؛ ألن

  .)1("أضيف إلى مثل المضاف إليه المحذوف

  

  :وقد رد ابن عصفُور هذا المذهب بأمرين، هما

، وإنّمـا يحـذف     على غير طريقة الحذف؛ ألنّه ال يحذف األول لداللة الثاني عليه          "أنّه   -1

 .)2("الثاني لداللة األول عليه

  

، فإن قُـدر  )أو بداهته: (، أو تقدر)إالّ عاللة قارح أو بداهة قارح: (أنّه ال يخلو أن تقدر " -2

 لم يبق إالّ أن تقـدر أو بداهتـه  ، فوز إعادة األول بلفظه إال قليلًا فال يج ) أو بداهة قارح  (

 .)3(" لم يبقَ للضمير ما يعود عليهاألول" قارح"فإذا حذف 

  

، مذهب سيبويه ومذهب المبرد، ويبـدوا أن        )5(، وابن الحاجب في أماليه    )4( أجاز ابن يعيش   :رابًعا

وهـذا ال  : "... )6( منهما يرد عليه ما يرد على اآلخر، قال   دد بينهما، فقد بين أن كُلًّا     ابن يعيش تر  

 بالجبهة، ويجوز أن يكون كما      ألنّه يجوز أن يكون الفصل صحيحا     سيبويه؛  يقدح فيما ذهب إليه     

يلزم أبـا العبـاس     " بهتهوج: "وإلزام سيبويه أن يقول   ... ذكره أبو العباس وال يخرج عن الفصل      

  .، إالّ أنّه خرج بيت األعشى على مذهب سيبويه" فعذره عن ذلك عذر سيبويهأيضا

  

  :أتيما يمما سبق يتضح 

1- مذهب اآلراء؛ ألمور هيأن تبعه أنسب نمسيبويه و :  

أنّه ال يرد عليه مثل ما ورد على المذاهب األخرى، خاصة ما أورده ابـن عـصفور                   - أ

 .على مذهب المبرد

                                                 
  3/249: شرح التسهيل: انظر (1)
  2/97: شرح الجمل، البن عصفور (2)
  2/97: المصدر السابق )(3

 2/189: شرح المفصل: انظر (4)
 2/626: أمالي ابن الحاجب: انظر (5)
  . بتصرف190-2/189: شرح المفصل (6)
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 أن الفصل بالمعطوف بين المتضايفين أيسر من كثيرٍ مما اغتفـر الفـصل بـه؛ ألن                 - ب

د، وكل منهما يطلب المضاف إليه الظـاهر        المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواح    

 .في المعنى ويصلح للعمل فيه

  .أن غاية ما يرد على سيبويه أنّه خصه بالضرورة مع وروده في النثر كما تبين -2

 .أن اعتراض الرضي على سيبويه ال يتَّجِه، وقد رد عليه في موضعه -3
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  المسألة الثالثة

   بين المضاف والمضاف إليه بغيرِ الظَّرف في الضرورةالفَصُل
  

 رِعالـشِّ  في بينهما َلصالفَ أن اعلم: "قال الرضي في حديثه عن الفصل بين المتَضايفَينِ       

  :كقوله ،يزٍعز غير جرور،موال والجار بالظرف

  

ــلَ ــ تَْأر امـ ــاامدياتسـ ــ رد ِهللا  تْربعتَسـ ــمواليـ ــالم نمـ  )1(اهـ

  

  :وقوله

ــ ــَأ نَأكَ صــاتَو مــِإن ــبِنهِاِليغَ ـ  رِاخوَأ  انَ المـ نْ إِ سِي ـ  اضقَ  )2(يجِارِرالفَ

  

  :قوله نحو ا،جد عزيز وبغيرهما

ـ ع رمتَ ـ  ىلَ تَـامتَسمرقَـوَلالِئغَ   تْفَشَـد عبالقَ دسِي ـ نْم ـ  اه صورِد3(اه(  

  

  

  

وىكَح 4(األعرابي ابن( :)هو غالم -إن ابنِ -اُهللا شاء في لـيفص وقد ،)أخيك الساقليلً بينهما ةع 

 الفصل ةعالس يـف جاء وقد الكالم، في دوره لكثرة وذلك ؛)زيد -واِهللا– غالم هذا(: نحو بالقسم،

                                                 
شاعر جاهلي مقدم، نـشأ     ،  ة بن ذريح بن سعد بن مالك الثعلبي البكري الوائلي النزاري          َئيمعمرو بن قُ   البيت ل  (1)

وأقام في الحيرة مدة    ،ايتيم ،  وصحب حجأبا امرئ القيس الشاعر، وخرج مع امرئ القيس في توجهـه إلـى              ار 

: والبيت فـي  . اسم جبل بعينه  ": ساتيدما"، و .)هـ.ق 85ت  (،  )الضائع( فمات في الطريق فكان يقال له        ،قيصر

 نسبة  ، وبال )دمي (14/267: ، واللسان 77 و 3/20: ، وشرح المفصل  1/178: الكتاب: ، وانظره في  182: ديوانه

  4/377: المقتضب: في
  . من هذا البحث200: سبقَ تخريج البيت، انظر ص (2)
  4/413: الخزانةو ،2/670: الصفوة الصفية في شرح الدرة األلفية، للنيلي:  البيت بال نسبة في(3)
ـ  من ،باللغة عالمة ناسب، راوية، األعرابي، بابن المعروف زياد، بن محمدأبو عبد اهللا،    : هو (4)  ،الكوفـة  لأه

 كثيـرة،  تصانيف له ،"إنسان ئةام اءهز يحضره وكان األعرابي ابن مجلس شاهدت": ثعلب  فيه قال ،أحوَل كان

: ، وفيات األعيان  207: نزهة األلباء  :انظر ترجمته في  ). هـ231ت  ( ،"األخطل شعر"و ،"األمثال تفسير" :منها

  131-6/130: ، واألعالم3/79: ، والوافي بالوفيات1/492
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ـ  ابـنِ  كقـراءة  له، افاعلً إليه والمضاف ا،درصم المضاف كان إن بالمفعول، الفصل ع1(رام(: 

  :قوله ُلثْم وهو، )2(}مهِئشركَا مهأَوالد قَتْلَ ...{
ــتُججزفَ ــزمبِاهـــــ ــالقَ جز  ةجـــــ ــَأصولُـ ــ يبِـ  )3(هادرمـ

  :وقوله

ــنَ   ٍةراجِهـلِّكُـيفـىصالح ااهدي يفنْتَ  )4(فيارِيالــص ادقَــنْتَيماهرالــد يفْ

  

عند من رالدراهيم" بنصب: ىو"، وجفـي  وغيره بالمفعول الفصل اةحالن أكثر وأنكر ،"تنقاد" ر 

السشَ وال ة،عتهقلَّ مع ثابت، بالظرف الضرورة في بينهما الفصل أن ك بغيـر  والفـصل  هوقبح 

 الشعر في منه أقبح الشعر غير في بالظرف ُلصالفَ وكذا بالظرف، منه أقبح الشعر في الظرف

ـ  الكـل  مـن  أقبح الشعر غير في الظرف بغير والفصل ،قياس )5(سنُوي عند وهو  كـان  امفعولً

                                                 
 خالفة في دمشق قضاء ولي ،السبعة القراء أحد ،الشامي اليحصي زيد بن عامر بن اهللا عبدعمران،  أبو  : هو )(1

  فيـه  قـال  .فيهـا  وتوفي فتحها، بعد دمشق، إلى وانتقل" رحاب "قرية في البلقاء، في ولد ،الملك عبد بن الوليد

: سير أعـالم النـبالء    : انظر ترجمته في  ). هـ 118ت  (،  "الحديث رواية في صدوق ين،يالشام ئرِقْم": الذهبي

  4/95: ، واألعالم2/336
 شـركَاؤهم  أَوالدهـم  قَتْـلَ  الْمـشرِكني  مـن  لكَـثري  زَين وكَذَلك{ :، واآلية كاملة في المصحف الشريف     6/137: سورة األنعام  )(2

موهدريوا للْبِسيلو هِملَيع مهيند لَوو اءش ا اللَّهم  لُـوهفَع  مهـا  فَـذَرمو  ونفْتَـرالنشر في القـراءات    :  وانظر قراءة ابن عامر في     .}ي

  1/274: ، وإتحاف الفضالء البشر في القراءات األربعة عشر2/263: العشر
، وأوضح  347: ، واإلنصاف 2/406: والخصائص ،152: ، ومجالس ثعلب  176: الكتاب:  البيت بال نسبة في    (3)

، 4/415:  األدب خزانة، و 2/574: ، والمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية، للعيني        3/154: المسالك

  ".أبي مزاده: "وفي اإلنصاف وأوضح المسالك والمقاصد النحوية
 9/190:  العـرب  ، ولسان 1/25: ، وسر صناعة اإلعراب   2/28: الكتاب و ،570: البيت للفرزدق في ديوانه   ) (4

، والمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفيـة،  2/663: والصفوة الصفية في شرح الدرة األلفية     ،)صرفَ(

، ما عـدا    "تنقاد"ورفْعِ  " الدراهيم" بِجر   فيها جميعا  روِي البيت ، و 4/424: ، وخزانة األدب  544 و 3/19: للعيني

أسـرار  : بال نـسبة فـي    البيت  ، و 3/544: ، وبالرفع في  3/19 :بالنصب في " تنقاد"المقاصد النحوية فقد جاءت     

  ).قَطْرب (1/683: ، واللسان45: العربية
، أخذ عن أبي عمرو بـن        عصره في البصرة نحاة إمام كانأبو عبد الرحمن، يونس بن حبيب الضبي،        :  هو (5)

). هـ182ت(يه كثير في كتابه،     العالء، وواجه العرب وأخذ عنهم، وتلقى عنه الكسائي والفراء، ونقل عنه سيبو           

  8/261: ، واألعالم2/416: وفيات األعيان: انظر ترجمته في
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 عِبالـس  القراءات تواتر ملِّسنُ وال بذاك، ليستْ عامر ابن فقراءة غيرهما، أو )1(ايمينً أو الفاصل،

وإن إليه ذهب اُأل بعضوِلص3(")2(يني(.  

  

  :المناقشة والتحليل
ذهب الكوفيون إلى أنّه يجوز الفَصُل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وحرف             

الخَفْض؛ لضرورة الشعر، أما البصريون فذهبوا إلى أنّه ال يجوز ذلك بغير الظـرف وحـرف                

أي ،الفصل : الجر 4(ف الجر فقط بالظرف أو بحر-بين المتضايفين-يرى البصريون جواز(.  

  

أما الكوفيون فكانت حجتهم على جواز الفصل بين المتضايفين بغير الظـرف، وبغيـر              

  ل الشاعر في أشعارها، قالك ألن العرب قد استعملته كثيراإنّما قلنا ذ: "حرف الخفض، َأن قالوا

ــتُججزفَ ــزمبِاهـــــ  هادزمـــ يبِـــَأ صولُـــالقَ جز  ةجـــــ

 والمضاف إليه بالقلوص، وهو مفعـول     ، ففصَل بين المضاف     )زج أبي مزادة القَلوص   : (قديروالت

  :وليس بظرف وال حرف خفض، وقال اآلخر

ـ ع رمتَ ـ  ىلَ تَـامتَسمرقَـوَلالِئغَ   تْفَشَـد عبـ  د ـ نْم سِيالقَ ـ  اه صورِداه  

، فصَل بين المضاف والمضاف إليـه، وقـال         )لقيسِ منها شَفَتْ غالئَل صدورِها عبد ا    : (والتقدير

  :اآلخر

عــر ــم تُ ــعِ لَ اترالم زِيــو بِح ــن  )5(بِواديه مـن قَـرعِ القـسي الكَنَـاِئنِ          يطفْ

  :، وقال اآلخر)من قَرعِ الكنائنِ القسي: (والتقدير

  

                                                 
  .القَسم: يقصد )(1

 يسلك الرضي في هذا مسلك الزمخشري وأمثاله ممن ينكرون تواتر القراءات السبع، أو يرون أنهـا أخـذت                 (2) 

 وهما من القراء الـسبعة كـابن عـامر،          بالرأي واالجتهاد من رسم المصحف، فهو ينتقد قراءتي نافع وحمزة،         

: انظـر . وعبارته هنا قريبة من عبارة الزمخشري في الكشَّاف في نقد قراءة ابن عامر، فـي سـورة األنعـام                  

  2/261 :، وتعليق محقق شرح الرضي على الكافية2/66: الكشَّاف
  261-2/260:  شرح الرضي على الكافية(3)
 ،3/150: ، وأوضح المسالك  350-347: ، واإلنصاف 99: والمفصل ،4/376: المقتضب: انظر المسألة في   (4)

 1/529: ، وشرح األشموني3/59: يلوشرح ابن عق
: والمقاصد النحوية في شـرح شـواهد شـروح األلفيـة           ،)َأزح (2/164: تهذيب اللغة  : البيت للطِّرِماح في   (5)

  4/418:  األدبخزانة، و1/220: صالخصائ: ، وبال نسبة في)حنَز (15/124: تاج العروس، و2/571
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 )1(كَــَأن قَفْــًرا رســومها قَلَمــا    فََأصـــبحتْ بعـــد خَـــطَّ بهجتهـــا

والمضاف إليـه الـذي هـو       ) بعد: (، ففصَل بين المضاف الذي هو     )بعد بهجتها : (والتقدير فيه 

ـ   بعد بهجتهـا، كـأن قلمـا       فأصبح قفرا : (، وتقدير البيت  )خَطَّ: (بالفعل الذي هو  ) بهجتها( طَّ  خَ

، وحكَى أبو عبيـدة قـال       )2(" زيد - واهللاِ –هذا غالم   ":  العرب ، وقد حكَى الكسائي عن    )رسومها

 ففـصَل بـين     ،)3(" ربهـا  -واِهللا –ِإن الشَّاةَ لَتَجتَر فَتُسمع صوتَ      ": سمعتُ بعض العرب يقول   

، وإذا جاء هذا في الكالم ففي الشعرِ َأولَى وقد قـرأ ابـن              "واهللا: "المضاف والمضاف إليه بقوله   

 )همأوالد( بنصب   ،)4(}مهِئشـركَا  مهـ أَوالد قَتْـلُ  الْمـشرِكني  مـن  لكَثري نيزُ وكَذَلك{:  أحد القراء السبعة   عامر

قَتْـُل  : (، والتقدير فيـه   )أوالدهم: (، ففصَل بين المضاف والمضاف إليه بقوله      )شركاِئهم: (وجر

  كَاِئهِمشُرمها؛ ولهذا كان منصو   )أوالدفي هذه القراءة، وإذا جاء هذا في القرآن ففـي الـشعر             ب 

  .)5("َأولَى

  

أما البصريون فيرون أن المضاف والمضاف إليه بمنزلة الشيء الواحد؛ لذلك ال يجـوز              

إنما قلنـا إنـه ال         : "الفصل بينهما إال بالظرف أو الجار والمجرور في الشعر، فاحتجوا بأن قالوا           

لمضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحد، فال يجوز أن يفصَل بينهما، وإنّمـا             يجوز ذلك؛ ألن ا   

  :جاز الفصل بينهما بالظرف وحرف الجر، كما قال عمرو بن قميئة

ــلَ ــ تَْأر امـ ــاامدياتسـ ــ رد ِهللا  تْربعتَسـ ــ مواليــ ــالم نمــ  اهــ

وقال أبو حية   ) ِهللا در من المها اليوم    : (ف؛ ألن تقديره  َل بين المضاف والمضاف إليه بالظر     صفَفَ

  :النميري

  

                                                 
:  العـرب  لـسان ، و 1/25:  واإليضاح في شرح المفصل    ،2/293 و 1/330: الخصائص:  البيت بال نسبة في    (1)

  4/418:  األدبخزانة، و)خَطَطَ (7/287
: ، وخزانة األدب2/526: وهمع الهوامع ،1/532: ، وشرح األشموني3/157: أوضح المسالك:  انظر(2)

4/384 
: ، وخزانة األدب2/526: وهمع الهوامع ،1/532: ، وشرح األشموني3/157: أوضح المسالك: رانظ )(3

4/384  
مفعـول بـه    ": أوالدهـم "نائب فاعل، وهو مـضاف، و     ": قَتُْل: "على قراءة ابن عامر يكون اإلعراب كالتالي      (4) 

  .مضاف إليه": هم" مضاف، ومضاف إليه، وهو": شركاِئهم"مضاف إليه، و": هم"، وهو مضاف، و"قَتْل"للمصدر 
  348-347:  اإلنصاف)(5
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ــا  ــفِّ يوًم ــاب بِكَ ــطَّ الكتَ ــا خُ ــلُ    كَم ــارِب َأو يزِيـ ــوديٍّ يقَـ  )1(يهـ

 وقـال ذو  ) فِّ يهودي يوما  كما خُطَّ الكتاب بِكَ   : ( بين المضاف والمضاف إليه؛ ألن التقدير      ففصَل

  :الرمة

ــ ــَأ نَأكَ صــاتَو مــِإن ــبِنهِاِليغَ ــوَأ  انَ ــ رِاخ الماتُ سِيــو ــ َأص  يجِارِرالفَ

). كأن أصواتَ أواخـرِ المـيسِ     : ( بين المضاف والمضاف إليه بحرف الجر؛ ألن تقديره        ففصَل

  :وقالت امرأة من العرب

ــدعاهما   ا لَـههما َأخَوا في الحربِ مـن ال َأخًـ ــوةً فَ ــا نَب ــافَ يوًم  )2(ِإذا خَ

؛ ألن  )ا لَه فـي الحـربِ     هما َأخَوا من ال َأخً    : (يرهففصل بين المضاف والمضاف إليه؛ ألن تقد      

  .)3("الظرف وحرف الجر يتَّسع في غيرهما، فَبقيا فيما سواهما على مقتضى اَألصل

  

 أوردوها تؤكد على أن الفصل يكون بـالظرف وبحـرف الجـر             شواهد البصريين التي  

 كوفيين التي استندوا إليهـا فيعـده      لضرورة شعرية احتاجها الشاعر، وأما الجواب على شواهد ال        

أما ما أنشدوه فهو مع قلَّته      : "يقول البصريون . البصريون من القليل الذي ال يجوز االستشهاد به       

 " زيـد  واِهللاهذا غالم   ": يجوز االحتجاج به، وأما ما حكَى الكسائي من قولهم        ال يعرفُ قائلُه، فال     

 " ربهـا  واِهللاِإن الشَّاةَ لَتَجتَر فَتُسمع صـوتَ       ": وما حكاه أبو عبيدة عن بعض العرب من قولهم        

مـا جـازوا بهـا      إنّما جاء ذلك في اليمين؛ ألنّها تدخل على أخبارهم للتوكيد، فكـأنّهم لَ            : فنقول

في مثْـِل هـذا     موضعها استدركوا ذلك بوضعِ اليمين؛ حيث أدركوا من الكالم؛ ولهذا يسمونها            

والذي يدل على صحة هذا أنَّا أجمعنا       . ؛ لزيادتها في الكالم في وقوعها غير موقعها       "لَغْوا"النَّحوِ  

في اختيار  ] القَسم[المضاف إليه بغيرِ اليمينِ     وإياكم على أنّه لم يجِْئ عنهم الفصُل بين المضاف و         

  .)4("الكالم

                                                 
شاعر مجيد، فصيح راجـز،     ،  الهيثم بن الربيع بن زرارة، من بني نمير بن عامر          البيت ألبي حية النميري،      (1)

 والبيت له ). هـ183ت  (،  من أهل البصرة، من مخضرمي الدولتين األموية والعباسية، مدح خلفاء عصره فيهما           

، والمقاصد النحوية فـي شـرح       2/669: والصفوة الصفية في شرح الدرة األلفية، للنيلي       ،1/179: الكتاب: في

: ، وشرح المفـصل   4/377: المقتضب: ، وبال نسبة في   4/219:  األدب خزانةو ،2/575: شواهد شروح األلفية  

  2/52:  الهوامعهمع، و1/103
 شـرح : ِلعمرة الجشَمية فـي   و ،1/218:  شرح أبيات سيبويه   :ِلدرنا بنت سيار أو ِلدرنا بنت عبعبة في         البيت (2)

المقاصد النحوية في شـرح     :  ولعمرة الخثعمية في   ،3/21: ، وشرح المفصل  1083:  الحماسة، للمرزوقي  ديوان

  2/577: شواهد شروح األلفية، للعيني
  350-349: اإلنصاف )(3

  350: المصدر السابق (4)
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 بالظرف ثابتٌ لكنّه قليل قبيح، أمـا الفَـصل          -في الشعر - هذا الفَصَل    أما الرضي فيعد  

 هو أقبح   -في غير الشعر  –والفصل بالظرف   .  فهو أقبح منه بالظرف    -في الشعر -بغير الظرف   

  .ح عندهمنه في الشعر، وهذا أعلى درجات القب

  

، فيقول البصريون }مهِئشـركَا  مهـ أَوالد قَتْلُ الْمشرِكني من لكَثري نيزُ وكَذَلك{: أما قراءة ابن عامر  

ال يسوغُ لكم االحتجاج بها؛ ألنّكم ال تقولون بموجبها؛ ألن اإلجماع واقـع علـى امتنـاع                 : "فيها

يه بالمفعول في غير ضرورة الـشعر، والقـرآن لـيس فيـه             الفَصِل بين المضاف والمضاف إل    

ضرورة، وإذا وقع اإلجماع على امتناع الفصل به بينهما في حال االختيارِ، سقَطَ االحتجاج بهـا                

على حالة االضطرار، فَبان أنّها إذا لم يجز أن تُجعَل حجةً في النظيرِ، لم يجز أن تجعل حجـة                   

  .)1("في النقيض

  

       الرضي بتواتر القراءات السبع، وهو بذلك يسير على         تجدر اإلشارة هنا إلى أن لِّمسال ي

 برفـع  عامر ابن قراءة اوأم: ")2(خُطَا الزمخشري الذي ينكر تواتر القراءات، يقول الزمخشري       

 بغير بينهما والفصل الشركاء، إلى القتل إضافة على ،"الشركاء" وجر ،"األوالد" ونصب ،"قتلال"

 فـي  بـه  فكيـف  ،امردود اجمس لكان الشعر، وهو الضرورات مكان في كان لو فشيء الظرف

، وكالم الزمخشري هذا بعيد     "؟وجزالته نظمه بحسن المعجز القرآن في به فكيف ؟المنثور الكالم

، ومـا   ن رسول اهللا    عن الدقة والتحقيق، فقد علم أن قراءة القرآن سنّة متَّبعة، وأنّها مروِية ع            

هـم  إنّه و: كان لقارئ أن يبتكر قراءة من عند نفسه، حسب ما يمليه عليه هواه، ولو فعل لَقيَل له 

أشد العقاب، فكيف بالذي يكْذب     فقد استحقَّ     أن من كذب على النبي       وقد علم المسلمون جميعا   

  )3(!!دى به اِإلنْس والجِن؟؟ الذي أنزل القرآن ليتح-لَّج وزع-على اهللا 

  

  

***  
  

  
                                                 

  351-350: اإلنصاف (1)
  2/66: افشَّكَال (2)
  3/152:  أوضح المسالك تعليق محقق:انظر )(3
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  الخاتمة

  
 اعتراضات الرضي على النحـاة، مـن سـماع          -بعون اهللا –لقد تتبعتُ في هذا البحث      

، وكـذلك    الرضي في االعتراض وطريقته    منهجوتناول البحث    وقياس، وشاهد نحوِي، وقاعدة،   

ولعّل أهم النتائج والتوصيات    . لمجروراتتناوَل االعتراضات في المرفوعات، والمنصوبات، وا     

  -: هي كاآلتي-التي خرجتُ بها من البحث-

  

  -:النتائج: أولًا
  .تناول البحث بالدراسة شخصيةً لُغوية مهمة -1

 االعتراضـات فـي    لمسائِلالوصفُ والتحليل،  طبيعتها وقفَ البحث على دراسة نحوية     -2

، الذي يعد مرجعـا     "ي على الكافية  شرح الرض "كتاب مهم من كتب النحو العربي، وهو        

 .مهما لدارسي اللغة

 .يعد الرضي وكذلك ابن الحاجب من العلماء الكبار في أصول النحو العربي -3

 .كثرة استدالل الرضي باآليات القرآنية والشعر العربي -4

 .كان استدالله بالحديث النبوي الشريف قليلًا قياسا إلى القرآن الكريم والشعر -5

 . قليٌل بالنسبة للقرآن الكريم والشعر-أيضا– استدّل بأقوال العرب، ولكنّه كذلك -6

يسلك في هذا مسلك الزمخشري     لوحظَ أن الرضي ال يأخذ بتواتر القراءات السبع، وهو           -7

 .، وقد رد على هذا في موضعهوأمثاله ممن ينكرون تواتر القراءات السبع

  والـسيرافي  واألخفش، والمبـرد،   سيبويه،وخليل،  اعتداده برأي الفحول من النحاة، كال      -8

 . وغيرهم،والفارسي

 .ق الرضي مع البصريين أكثر من اتفاقه مع أي قوم آخرينااتف -9

 الذي يميـل إليهم –إظهار مواضع اتفاقه واختالفه مع المدارس األخرى، كالبصريين  -10

    .، أو انفراده ببعض المسائل"المدرسة المصرية الشامية" والكوفيين، والمصريين -     غالبا

  :     والجداول اآلتية تبين مواضع كل نوع منها
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  )1(عدد المسائل التي اتفق فيها الرضي مع غيره أو انفرد فيها برأيهيوضح  )1(جدول رقم 

  

  

  

  المسائل التي اتفق فيها الرضي مع البصريين  يوضح )2(جدول رقم 
  

الصفحة  البـاب  عنوان المسألة المسألة  .م

  38  السماع  أنواع المفعول المطلق  اُألولى  -1

  42  السماع  المنادى المضاف إلى ياء المتكلم  الثانية  -2

  55  القياس  المبتدأ والخبر وتعريف كلٍّ منهما  اُألولى  -3

  64  القياس  )اختيار الرفع(أحكام االسم المشْتَغَِل عنه   الثالثة  -4

  67  اسالقي   وماهيتُه وأنواعهتعريف الحال  الرابعة  -5

  72  الشاهد النحوي  الحال من النكرة  اُألولى  -6

  81  الشاهد النحوي  "حين"بِـ" التَ"اتصال تاء   الثالثة  -7

  98  المرفوعات  التَّنَازع في العمل  اُألولى  -8

  104  المرفوعات  العامُل في المبتدأ  الثانية  -9

  106  مرفوعاتال  وقُوع خبرِ المبتدِأ جملةً طلبيةً  الثالثة -10

  109  المرفوعات  تقدير خبرِ المبتدِأ إذا كان ظرفًا  الرابعة -11

  115  المرفوعات  النَّاصب للظَّرف إذا وقَع خَبرا الخامسة -12

  120  المرفوعات  "ِإن"الرافع ِلخَبرِ  السادسة -13

                                                 
عدد المسائل كلها في الرسالة اثنتان وثالثون مسألة، لكن جاءت النتائج في الجدول أكثر من ذلـك                 : مالحظة (1)

لـى   في المسألة الواحدة يتفق مع قومٍ في جزئية، ويختلف معهم في أخرى، مما أدى إ               -أحيانًا–ألن الرضي كان    

  . إلى تسع وثالثين مسألة-)1(كما هو موضح في جدول رقم -وصول العدد 

عدد المسائل التي   

اتفق فيها الرضي   

  :مع البصريين

   مسألة22

عدد المسائل التي   

اتفق فيها الرضي   

  :وفيينمع الك

  مسألتان

عدد المسائل التـي    

اتفق فيها الرضـي    

  :مع المصريين

  مسألتان

ــي  ــسائل الت الم

انفرد فيها الرضي   

  :برأيـه

   مسألة13

ــوع  مجمـ

  :المسائل

  

   مسألة39
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الصفحة  البـاب  عنوان المسألة المسألة  .م

  147  المنصوبات  نَاصب االسمِ المشْغُوِل عنْه  الثانية -14

  156  المنصوبات  العامُل في المفعول معه  الرابعة -15

  160  المنصوبات  النَّصب في الصفَة إذا كُرر الظَّرفُ التَّام الخامسة -16

  172  المنصوبات  الحجازِية" ما"النَّاصب ِلخَبرِ   السابعة -17

  177  المنصوبات  علهِإعمال المصدرِ المبدِل من ف  الثامنة -18

  188  المنصوبات  قَبَل تَمامِ الخبر" ِإن"العطْفُ على موضعِ   العاشرة -19

  193  المجرورات  إضافة الشيء إلى نَفْسه إذا اختلفَ اللفظان  اُألولى -20

  198  المجرورات  بالمضاف إلى محذوف الفَصُل بين المتَضايفَينِ  الثانية -21

الفَصُل بين المضاف والمضاف إليه بغيرِ الظَّرف         ةالثالث -22

  في الضرورة

  205  المجرورات

  

  

  سائل التي اتفق فيها الرضي مع الكوفيينالم يوضح )3(جدول رقم 
  

الصفحة  البـاب  عنوان المسألة المسألة  .م

  42  السماع  المنادى المضاف إلى ياء المتكلم  الثانية  -1

  142  المنصوبات   النَّصبِ في المفعولعامُل  اُألولى  -2

  

  

  

 "المدرسة المصرية"التي اتفق فيها الرضي مع المصريين المسائل  يوضح )4(جدول رقم 
  

الصفحة  البـاب  عنوان المسألة المسألة  .م

  86  القاعدة النحوية  حكْم الحال المشتقة  اُألولى  -1

  177  المنصوبات   فعلهِإعمال المصدرِ المبدِل من  الثامنة  -2
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  سائل التي انفرد فيها الرضي برأيهالم يوضح )5(جدول رقم 
  

الصفحة  البـاب  عنوان المسألة المسألة  .م

  59  القياس  نداء المعرف باأللف والالم  الثانية  -1

  67  القياس  تعريف الحال وماهيتُه وأنواعه  الرابعة  -2

  78  الشاهد النحوي  "ليس"عمل العاملة " ِإن"  الثانية  -3

 فَاجلدوا والزا�ي الزا�يةُ{: تخريج الرفْع في قوله تعالى      السابعة  -4
  }جلْدة مائَةَ منهما واحد كُلَّ

  126  المرفوعات

تقدير مبتدٍأ محذوف قَبَل المضارعِ المقْتَرِنِ بفـاء          الثامنة  -5

الشرط  

  135  المرفوعات

  147  المنصوبات  نَاصب االسمِ المشْغُوِل عنْه  الثانية  -6

  150  المنصوبات  )متَى(َأو ِلـ) كَم(وقوع َأعالم الشُّهور جوابا ِلـ  الثالثة  -7

  164  المنصوبات  إِِبدال المستثنى من ضمير المستثنى منْه السادسة  -8

  177  المنصوبات   فعلهِإعمال المصدرِ المبدِل من  الثامنة  -9

  182  المنصوبات  تَوجِيه نَصب الفعل المضارع بعد واو العطْف  التاسعة -10

  193  المجرورات  إضافة الشيء إلى نَفْسه إذا اختلفَ اللفظان  اُألولى -11

  198  المجرورات  بالمضاف إلى محذوف الفَصُل بين المتَضايفَينِ  الثانية -12

الفَصُل بين المضاف والمضاف إليه بغيرِ الظَّرف         الثالثة -13

  في الضرورة

  205  المجرورات
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  -:التوصيات: ثانًيا
  :ي والمختصين بما يأت،يوصي الباحث أهل العلم، والقائمين عليه، والباحثين

 .أن ينهل جميع الدارسين والباحثين من معين اللغة العربية الذي ال ينضب أبدا -1

وصي اإلخوة الدارسين في قسم اللغة العربية بالتركيز على مجال علوم اللغـة، فهـي               ُأ -2

 .عصب اللغة، وفيها علم غزير متدفق يحتاج إلى دراسة وتمحيص

االعتزاز بالتراث العربي المشرق، ال سيما بعد الهجمة الشرسة على القـرآن الكـريم               -3

 .وعلى اللغة العربية وأهلها

 .رضي البن الحاجب في شرحه للكافية، دراسة نحوية وافيةدراسة موافقات ال -4

العمل على افتتاح برنامج الدكتوراه في الجامعة اإلسالمية؛ ليتسنّى للطلبة الذين يـودون              -5

 .التواصل واالرتقاء في سلَّمِ التعليم أن يدرسوا في حرمِ جامعتنا الغَراء
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  الفهارس الفنية
  

 القرآنيةيات اآل •
  قراءة بعض القُراء •

 الحديث الشريف •
 األشعار •
 الرجز •
 أقوال العرب •
  المصادر والمراجع •
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  اآليات القرآنية
  

  الصفحة رقم اآليةرقم السورة  السورة  ةــــــــاآلي  .م

 47 و46  6  2  }...أَأَ�ْذَرتَهم علَيهِم  سواءإِن الَّذين كَفَروا{  -1

 64 و48و

  94و

  61  21  2  }ربكُم اعبدوا الناس أَيها يا{  -2

  137  126  2  }اقَليلً فَأُمتِّعه كَفَر ومن قَالَ{  -3

  85  127  2  }وإِسماعيلُ الْبيت من الْقَواعد إِبراهيم يرفَع وإِذْ{  -4

5-  }رهش ضَانمي رأُ�ْزِلَ الَّذ يهف آن152  185  2  }الْقُر 
  154و

6-  }اتملُوعم رهأَش 116  197  2  }احلَج  

 122  248  2  }إِن في ذَلك آليةً{  -7
  145و

 138  282  2  }أَن تَضلَّ إِحداهما فَتُذَكِّر إِحداهما األُخرى{  -8
  139و

  }أَخطَأْ�َا أَو �َسينا إِن تُؤاخذْ�َا ال ربنا{  -9

  البقرة

2  286  31  

  49  64  3   }...سواء كَلمة إِلَى تَعالَوا الْكتَابِ أَهلَ يا قُلْ{  -10

11-  }أَم تُمبسح لُوا أَنخةَ تَدنا الْجلَملَمِ وعي 183  142  3  }...اللَّه  

  }رسولٌ إِلَّا محمد وما{  -12
  آل عمران

3  144  165 
  166و

  175  45  4  }�َصريا بِاللَّه وكَفَى{  -13

14-  }إِنو كُمنم نلَم طِّئَنب108  72  4  }لَي  

  }شهِيدا بِاللَّه وكَفَى{  -15

  

  النساء

  175 166و 79  4

16-  

  
  المائدة  }قَاعدون ههنا إِ�َّا{

  

5  24  105  
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  الصفحة رقم اآليةرقم السورة  السورة  ةــــــــاآلي  .م

 127  38  5  }أَيديهما فَاقْطَعوا قَةُوالسارِ والسارِقُ{  -17
 130و

 131و

  132و

18-  }قًاودصا ممل نيب هيدي نم اةرالتَّو اهنآتَي110  46  5  }..اإلِ�ْجِيلَ و  

19-  }إِن ينوا الَّذنآم ينالَّذوا واده ابِئُونالص188  69  5  }...و 
  189و

20-  }نمو ادع متَقنفَي ُا هنم{  

  

  

  

  

  

  المائدة

5  95  135 
 136و

 137و

  138و

21-  }ارلَلدو ةرالْآخ ري195  32  6  }خ  

  184  71  6  }الْعالَمني لرب لنسلم وأُمر�َا{  -22

  86  114  6  }امفَصل الْكتَاب إِلَيكُم أَ�ْزلَ{  -23

24-  }ككَــــذَلــ و ــثري نزَيــ ــلَ الْمــــشرِكني مــــن لكَــ ــم قَتْــ  أَوالدهــ
مهكَاؤرش{  

  

  

  

  األنعام

  6  137  206 
 208و

  210و

 69 و68  18  7  }مدحورا مذْءوما منها اخرج قَالَ{  -25

  94و

26-  }هذَاقَةُ ه� اللَّه ةً لَكُم88 و86  73  7  }آي 

  91و

 148  75  7  }...للَّذين قَومه من استَكْبروا الَّذين الْمألُ قَالَ{  -27
  149و

28-  }فَتَم يقَاتم هبر نيعبلَةً أَرلَي{  

  

  

  

  األعراف

7  142  87  

29-  }وَهُم رَةبِاآلخ رُونَ هُمكَاف{  
  

  هود

  

11  19  163  
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  الصفحة رقم اآليةرقم السورة  السورة  ةــــــــاآلي  .م

30-  }هذَاقَةُ ه� اللَّه ةً لَكُم88 و86  64  11  }آي 

  91و

31-  }اوأَم ينوا الَّذدعي سفَف ةنالْج يندالا خيه160  108  11  }ف 
  162و

32-  }إِنو ا اكُللَم مهنفِّيولَي{  

  

  

  هود

11  111  108  

  87  2  12  }عربِيا قُرآ�ًا أَ�ْزلْناه إِ�َّا{  -33

34-  }وَهُم رَةبِاآلخ رُونَ هُم163  37  12  }كَاف  

  62  70  12  }لَسارِقُون إِ�َّكُم الْعري أَيتُها{  -35

36-  }ارلَدو ةرالْآخ ريخ{  

  

  

  يوسف

12  109  195 
  196و

37-  }اءوس كُمنم نم رلَ أَسالْقَو نمو رهج 48  10  13  }بِه  

38-  }نمو هدنع لْمتَابِ عالْك{  
  

الر110  43  13  دع  

  110  10  14  }شك اللَّه أَفي{  -39

  48  21  14  }..أَجزِعنا علَينا سواء لَهديناكُم اللَّه هدا�َا لَو قَالُوا{  -40

41-  }خَّرسو لَكُم سمالش رالْقَمنِ ويبائد{  

  

  إبراهيم

  
14  32  69  

  74  4  15  }معلُوم كتَاب ولَها إِالَّ قَرية من أَهلَكْنا وما{  -42

  }لَمجنون إِ�َّك الذِّكْر علَيه �ُزلَ الَّذي أَيها يا{  -43
  

  62  6  15  الحجر

44-  }خَّرسو لَ لَكُماللَّي ارهالنو سمالشو رالْقَم69  12  16  }... وو  

45-  }ارلَدو ةرالْآخ ري195  30  16  }خ 
  196و

  }واُ أَخرجكُم من بطُونِ أُمهاتكُم ال تَعلَمون شيئًا{  -46

  

  

  النَّحل

  أ  78  16

47-  }ا إِذْوقُلْن كَةالئلْموا لدجاس موا آلددج88  61  17  اإلسراء  }...إِالَّ فَس  

  100  96  18  الكهف  }آتُو�ي أُفْرِغْ علَيه قطْرا{  -48
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  87  17  19  مريم  }سوِيا بشرا لَها فَتَمثَّلَ{  -49

50-  }سجي فَأَوف هيفَةً �َفْسخ وىم114  67  20  }س  

  184  81  20  }...فيه تَطْغَوا وال رزَقْناكُم ما طَيبات من كُلُوا{  -51

  }موسى إِلَينا يرجِع حتَّى عاكفني علَيه �َبرح لَن قَالُوا{  -52

  

  طه

20  91  183  

  60  1  22  الحج  }ربكُم اتَّقُوا الناس أَيها يا{  -53

54-  }ةورا ساهلْنا أَ�ْزاهضْنفَر128  1  24  }و  

 126  2  24  }جلْدة مائَةَ منهما واحد كُلَّ فَاجلدوا والزا�ي الزا�يةُ{  -55
 127و

 130و

  131و

56-  }مهنفَم ني مشملَى يع هطْنب مهنمو ني مشمي...{  

  

  

  ورالنُّ

24  45  95  

57-  }كُلاا ونبضَر ثَالَ لَه199  39  25  الفرقان  }الْأَم  

58-  } كُوني أَتُتْرا فا منهه نينراء  }آم105  146  26  الشُّع  

59-  }بي رنزِعأَو أَن أَشكُر تَكمع� يالَّت تمأَ�ْع لَيالنَّ  } عج  19  27  لم  

 193  44  28  القَصص  }..موسى إِلَى قَضَينا إِذْ الْغَربِي بِجا�بِ كُنت وما{  -60
 195و

  196و

  182  40  29  }يظْلمون أَ�ْفُسهم كَا�ُوا ولَكن ليظْلمهم اللَّه كَان وما{  -61

  }أَخذْ�َا بِذَ�ْبِهفَكُلا {  -62

  

  تالعنكبو

  
29  46  31  

63-  }لَّهل راألَم نلُ مقَب نمو دعب{  199  4  30  ومالر  

  94 و38  10  33  األحزاب  }وتَظُنون باِ الظُّنو�َا{  -64

65-  }لَقَدا ونآتَي وداوا دنا افَضْلً مالُ يبِي جِبأَو هع60  10  34  سبأ  }...م  
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  الصفحة رقم اآليةرقم السورة  السورة  ةــــــــاآلي  .م

66-  }كفَأُولَئ ملَه اءزج ف110  37  34  سبأ  }الضِّع  

67-  }وه ققًا الْحدص91  31  35  }م  

68-  }ينالَّذوا وكَفَر ملَه َار� منهقْضَى ال جي هِملَيوتُوا عمفَي{  
  

  183  36  35  فاطر

69-  }التو نياصٍ حن81  3  38  }م  

  }بِكُم مرحبا ال أَ�ْتُم بلْ{  -70
  

  108  60  38  ص

71-  }وَهُم رَةبِاآلخ رُونَ هُم163  7  41  }كَاف  

  74  10  41  }للسائلني سواء أَيامٍ أَربعة في{  -72

73-  }نمو هاتآي ى أَ�َّكتَر ضاألَر{  

  

  تلَصفُ

41  39  110  

  184  51  42  ىورالشُّ  }...من أَو وحيا إِالَّ اللَّه يكَلِّمه أَن لبشرٍ انكَ وما{  -74

  149  33  43  فرخْالز  }...لمن لَجعلْنا واحدة أُمةً الناس يكُون أَن ولَوال{  -75

  154  3  44  الدخان  }مباركَة لَيلَة في أَ�ْزلْناه إِ�َّا{  -76

  127  15  47  محمد  }...الْمتَّقُون وعد الَّتي الْجنة مثَلُ{  -77

  175  28  48  حتْالفَ  }�َصريا بِاللَّه وكَفَى{  -78

79-  }اتنج بحو يدص195  9  50  }الْح 
  196و

  }جهنم في أَلْقيا{  -80

  

  ق
50  24  144  

  126  52  54  }برِالز في فَعلُوه شيء وكُلُّ{  -81

82-  }رشا اأَبنم داحاو هَتَّبِع�{  

  

  القمر

  
54  24  66  

83-  }ذَا إِنه ولَه قح نيق195  95  56  الواقعة  }الْي 
  196و

84-  }ا فَكَانمتَهباقا عمي أَ�َّهارِ فنِ النيدالا خيهف{  160  17  59  رشْالح 
  162و
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  الصفحة رقم اآليةرقم السورة  السورة  ةــــــــاآلي  .م

85-  }الْمكَةُوالئ دعب كذَل التَّ  }ظَهِري58  4  66  يمرِح  

86-  }هتَابِيوا كءاقْر ماؤ100  19  69  الحاقة  }ه  

87-  }نفَم نمؤي هبفَال بِر خَافا يخْسال بقًا وهالجِ  }ر137  13  72  ن  

88-  }ا إِننيا اأَ�ْكَالً لَديمحجو{  المز111  12  73  لم 
 122و

  145و

  60  28-27  89  رجالفَ  }...ربك إِلَى ارجِعي * الْمطْمئنةُ النفْس أَيتُها يا{  -89

  154  1  97  ردالقَ  } القَدرِلَيلَة في أَ�ْزلْناه إِ�َّا{  -90
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  بعض القُراءقراءة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رقم   السورة  القارئ  ةــــــــاآلي  .م

  السورة

رقم 

  اآلية

  الصفحة

 اللَّـــه عنـــد مـــن كتَـــاب جـــاءهم ولَمـــا{ -1
  }امصدقً

  74  89  2  قراءة بعضهم

ــداهما   { -2 إِح ــذَكِّر ــداهما فَتُ لَّ إِحــض إِن تَ
  }األُخرى

  حمزة

  

  

  البقرة
2  282  138  

3- }ككَذَلزُ وين  ريكَـثل  ـنم  نيرِكـشقَتْـلُ  الْم 
  }مهِئشركَا مهوالدأَ

 206  137  6  األنعام  ابن عامر
 208و

  210و

 اعبــاد اللَّــه دونِ مــن تَــدعون الَّــذين إِنِ{ -4
  }كُمأَمثَالَ

  79  194  7  األعراف سعيد بن جبير

 الْجنــــة فَفــــي ســــعدوا الَّــــذين  وأَمــــا{ -5
  }خالدون فيها

  162  108  11  هود  األعمش

 ممـــا إِلَـــي أَحـــب الـــسجن رب قَـــالَ{ -6
  }إِلَيه يدعو�َني

  43  33  12  يوسف  قراءة بعضهم
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  األحاديث النبوية الشريفة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الصفحة  طرف الحديث الشريف .م

  95  ساجٌِد وهو ربه من الْعبد يكُون ما قْربأََ  -1

2-  ف ِإنَأال وسغَةًي الجضم 150  د  

3-  اتاُل بِالنِّيما اَألع95  ِإنَّم  

4-  ِإن نانِ ميًرا الْبح95  لَس  

  41  رِا النَّنِكُم هلُم عحجزِي ُأمسك بِِإنِّ  -5

6-  مقْ َأاُلا بامٍوولُقُ يِإ:ون نر حمفَنْي ال ي41 - 40  ع  

  152  ا واحتساًبن ِإيمانًامن صام رمضا  -7

8-  نم قَام انضمانًا راًب ِإيمستاح154  او  
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  األشعار

  

  الصفحة  القائـل  البحر  القافيـة  .م

  باب الباء  

  ضمومةالباء المفصل 

  

  

1-  96 و72  ـــــ  الطويل  أب  

2-  175  عبد اهللا الحوالي  الطويل  كعب  

 164  ُأحيحة بن الجالّح  المنسرح  كواكبها  -3
  168و

4-  101  طفيل الغنوي  الطويل  مذهب  

    

  مكسورةالباء الفصل 

  

  

  29  النابغة الذبياني  الطويل  الكَواكبِ  -5

  178  أعشى همدان  الطويل  الثعالبِ  -6

  124  "ميمون بن قيس"األعشى   الخفيف  الخطوبِ  -7

  باب التاء  

  تاء المكسورةالفصل 

  

  

  41  عبد اهللا بن الزبير األسدي  الطويل  لقصباتا  -8

9-  تر57  ـــــ  الطويل  م  

    

  باب الجيم

  فصل الجيم المكسورة

  

 200  ذو الرمة  البسيط  الفراريجِ -10
 205و

  209و
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  الصفحة  القائـل  البحر  القافيـة  .م

  باب الحاء  

  فصل الحاء المكسورة

  

  

  113  مالك بن خالد الهذلي  الوافر  قُماحِ -11

  باب الدال  

  كنةفصل الدال السا

  

  

  206  ـــــ  مجزوء الكامل  مرادةْ -12

    

  فصل الدال المكسورة

  

  

13- د176   النابغة الذبياني  البسيط  َأح  

  62  طرفة بن العبد  الطويل  مخْلدي -14

15- 198  الفرزدق  المنسرح  األسد 
 200و

  202و

16- د113  الفرزدق  الطويل  األباع  

    

  

  باب الراء

  فتوحةالراء المفصل 

  

  

  195  الراعي النميري  الوافر  الشِّعارا -17

 198  األعشى  مجزوء الكامل  الجزارةْ -18
 200و

  201و
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  الصفحة  القائـل  البحر  القافيـة  .م

  

  فصل الراء المضمومة

  

19- 189  الفرزدق  الطويل  الخمر  

    

  

  فصل الراء المكسورة

  

  

  183  ـــــ  الطويل  لصابرِ -20

  25  ناصر الدين بن المنير  الطويل  عمرِو -21

  124  الفرزدق  الطويل  افرِالمش -22

 205  ـــــ  الطويل  صدورِها -23
  207و

  باب السين  

  فصل السين المكسورة

  

  

  178  المرار الفقعسي  الكامل  المخلسِ -24

  باب الضاد  

  فصل الضاد المكسورة

  

  

  28  الطّرماح بن حكيم  الخفيف  اعتراضِ -25

  باب الطاء  

  فصل الطاء المكسورة

  

  

26- ث  الوافر  يالنبساطِللَّي ب41  نُس  
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  الصفحة  القائـل  البحر  القافيـة  .م

  باب العين

  فصل العين المفتوحة

  

  124  الراعي النميري  الطويل  فتسرعا -27

    

  فصل العين المضمومة

  

  

28- 58  ـــــ  الطويل  أقاطع  

  باب الفاء  

  فصل الفاء المضمومة

  

  

  190  الفرزدق  الطويل  مجلفُ -29

    

  فصل الفاء المكسورة

  

  

30- 206  الفرزدق  البسيط  الصياريف  

  باب القاف  

  فصل القاف المفتوحة

  

  

  114  زهير بن أبي سلْمى  البسيط  خلقَا -31

    

  فصل القاف المكسورة

  

  

32- 190  بِشْر بن أبي خازم  الوافر  شقاق  

  باب الالم  

  فتوحةالالم المفصل 
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  الصفحة  القائـل  البحر  القافيـة  .م

  99  المرار األسدي  الوافر  الخداال -33

  80  ـــــ  الطويل  فيخذال -34

  75  ـــــ  البسيط  األمال -35

    

  ضمومةالالم المفصل 

  

  

  124  ُأمية بن أبي الصلْت  الطويل  أعزُل -36

  75  كُثَير عزة  الوافر  خلَُل -37

  172  ـــــ  البسيط  العمُل -38

  209  أبو حية النميري  الوافر  يزيُل -39

    

  كسورةالالم المفصل 

  

  

  96  و ذؤيب الهذليأب  الطويل  باألصائِل -40

 102 و99  امرؤ القيس بن حجر  الطويل  الماِل -41

  62  امرؤ القيس بن حجر  الطويل  بأمثِل -42

  99  عمر بن أبي ربيعة  الطويل  إسحِل -43

  83  عمرو بن شأس  الطويل  بتضالِل -44

 182  كعب بن سعد الغنوي  الطويل  بقؤوِل -45
 184و

  185و

  178  ر بن منقذ التميميالمرا  الكامل  المقيِل -46

  باب الميم  

  فصل الميم المفتوحة

  

  

 205  عمرو بن قميئة  السريع  المها -47
  208و
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  الصفحة  القائـل  البحر  القافيـة  .م

  116  كعب بن مالك  الطويل  أمامها -48

  208  ـــــ  المنسرح  قَلَما -49

  

50- 

  

  فدعاهما

  

  الطويل

نُسب لعمرة الجشمية، 

وِلدرنَا بنت سيار، وِلدرنَا 

ةبنت عبعب  

  
209  

  183  أبو ُأمامة العبدي  الوافر  تستقيما -51

    

  فصل الميم المضمومة

  

  

52- 176  ـــــ  الطويل  دعائم  

53- لمحمد بن عيسى،   الكامل  وخيم بنُس

  وللمهلهل بن مالك

82  

54- الوافر  مستديم  لذي الر بنُسة،م  

ر عزةولكثي  

  75 و73

55- 184  ود الدؤليأبو األس  الكامل  عظيم  

    

  فصل الميم المكسورة

  

  

  74  قطري بن الفجاءة  الكامل  ِلحمامِ -56

  100  الفرزدق  الطويل  هاشمِ -57

  82 و81  أبو وجزة السعدي  الكامل  مطْعمِ -58

    

  باب النون

  فصل النون الساكنة

  

  

59- ند114  "ميمون بن قيس"األعشى   المتقارب  ج  
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  ةفصل النون المفتوح

  

  58  ـــــ  البسيط  قطنَا -60

  95 و68  نُسب لعمرو بن كلثوم  الوافر  مقدرينَا -61

    

  فصل النون المكسورة

  

  

  207  الطّرماح بن حكيم  الطويل  الكناِئنِ -62

  44  ـــــ  الوافر  لَوانِّي -63

  1  إبراهيم بن خلف المهراني  الكامل  يلحنِ -64

  55  أبو نُواس  المديد  الحزنِ -65

  79 و78  ـــــ  المنسرح  المجانينِ -66

  باب الهاء  

  الهاء المضمومةفصل 

  

  

67- لة الجرمي  الكامل  أصباهع101  و  

  باب الواو  

  فصل الواو المفتوحة

  

 

  

  202  ـــــ  الطويل  كُفُوا -68

    

  

  فصل الواو المكسورة

  

  

  124  يزيد بن الحكم الثقفي  الطويل  مرتوِي -69
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  باب الياء

  ل الياء المفتوحةفص

  

  176  ـــــ  الطويل  كافيا -70

  175  "عبد بني الحسحاس"سحيم   الطويل  ناهيا -71
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  الصفحة  القائل  البحر  القافية  .م

    

  باب الراء

  الراء المفتوحةفصل 

  

  

  123 و121  ـــــ  الرجز  شَطيرا  -1

    

  باب النون

  النون المفتوحةفصل 

  

  

2-  ونَهج115  قيس بن حصين  الرجز  تُنْت  
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  أقوال العرب
  

  

  

  

  

  

  

  الصفحة  قول العرب .م

 157و 156  استَوى الماء والخَشَبةَ  -1

  158و

2-  اخيًر أحٌد إن من إالَّ أحد 80  بالعافية  

3-  ِإن ذلك نافكع الو ك80  ضار  

4-  اليوخَم ٌرمَأًداغَ و 117و 115  ٌرم  

  158و 156  جاء البرد والطَّياِلسةَ  -5

  96  شَر َأهر ذَا نَابٍ  -6

  96  شَهٌر ثًَرى، وشَهٌر تًَرى، وشَهٌر مرًعى  -7

  113  في َأكْفَانه يلَفُّ الميتُ  -8

9-  كَمْؤتَى الحي ه112  في بيت  

10- و داُهللا ي اقَطَعقَالَه نَل م201 و199  رِج 

  202و

11- نالَّلب بتَشْرو كم187  ال تَْأكُِل الس  

  113  كومشْنُوٌء من يشْنَ -12

  96  من يسمع يخَْل -13

 86 و30  هذا بسًرا َأطْيب منه رطًَبا -14

  88و

15- لَةرِج نقُ ممَأح و196  ه  
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  .القرآن الكريم  •
 أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل         ،إتحاف الخَيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة       -1

عادل بن سعد، والسيد بن محمود أبو إسحاق        :  تحقيق ،)هـ840ت  (الشافعي البوصيري   

  .م1998، ، مكتبة الرشد، الرياضبن إسماعيلا

منتهى األماني والمسرات في    : (ىمسير، و شَر في القراءات األربعة ع    شَالء الب ضإتحاف فُ   -2

ـ 921ت  (، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني الـدمياطي            )علوم القراءات  ، )هـ

  .م1987شعبان محمد إسماعيل، عالم الكتب، بيروت، : تحقيق

مصطفى .د: ، تحقيق )هـ745ت  ( حيان األندلسي    ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو       -3

  .م1996النماس، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة األولى، 

ـ 538 ( القاسم جار اهللا الخـوارزمي الزمخـشري      أبو،  البالغةأساس    -4 ، دار صـادر  )هـ

  .م1979للطباعة والنشر، بيروت، 

 ،محمـد بهجـة البيطـار     : قيق تح ،)هـ577( أبو البركات بن األنباري      ،أسرار العربية   -5

  .م1957، دمشق، المجمع العلمي العربي

ـ 911ت ( في النحو، جالل الدين السيوطي     األشباه والنظائر   -6 ، دار الكتـاب العربـي   )هـ

  .م1996بيروت، الطبعة الثالثة، 

أحمد محمد شاكر،   :  تحقيق ،)هـ244ت   (يتكِّ يوسف يعقوب بن الس    أبو ،المنطقإصالح    -7

  .م1956سالم هارون، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، وعبد ال

عبـد  . د: ، تحقيـق  )هـ316ت  (األصول في النحو، أبو بكر محمد بن سهل بن السراج             -8

  .م1987الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 

ية، بيروت، الطبعة األولى،    محمود أحمد نحلة، دار العلوم العرب     . أصول النحو العربي، د     -9

  .م1987

، دار العلـم للماليـين، بيـروت، الطبعـة          )هـ1396ت  (األعالم، خير الدين الزركلي       -10

  .م1980الخامسة، 

عبد الـستـار   : ، تحقيق )هـ356ت  (األغاني، أبو الفرج علي بن الحسين األصفهانـي          -11

  .م1900طبعة الثامنة، أحمد الفراج، دار الثقافة للنشر والتوزيع، بيروت، ال
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، قدم لــه واعتنـى      )هـ577(أبو البركات بن األنبـاري      اإلغراب في جدل اإلعراب،     -12

  .م1957سعيد األفغاني، مطبعة الجامعة السورية، : بتحقيقه

: ، قرأه وعلّـق عليـــه   )هـ911ت  (جالل الدين السيوطي     االقتراح في أصول النحو،     -13

  .م2006 جامعة طنطا، -ار المعرفة الجامعية، كلية اآلداب محمود سليمان ياقوت، د.د

فخر صـالح   . د: ، تحقيق )هـ646ت  (أمالي ابن الحاجب، أبو عمر عثمان بن الحاجب           -14

  .م1989 عمان، - بيروت، ودار عمار -سليمان قدارة، دار الجيل 

15-          لَـويالع ـينستحقيــق  )هـ542ت   (أمالي ابن الشجري، هبـة اهللا بـن علي الح ، :

  .م1992محمود محمد الطناحى، مكتبة الخانجي، القاهرة، .د

  .م1978، دار الكتب العلمية، بيروت، )هـ356ت (األمالي، أبو علي القالي   -16

عبد المجيـد قطامش،  دار     . د: ، تحقيـق )هـ224ت  ( أبو عبيد القاسم بن سالم       ،األمثال  -17

  .م1980دمشق، الطبعة األولى، المأمون للتراث، بيروت، و

18-              العاملي رتحقيق )هـ1104ت  (أمل اآلمل في علماء جبل عامل، محمد بن الحسن الح ، :

  .هـ1385السيد أحمد الحسيني، مكتبة األندلس، بغداد، الطبعة األولى، 

ـ 646ت  (إنباه الرواة على أنباه النحـاة، أبو الحسن علي بن يـوسـف القفطـي              -19 ، )هـ

  .م1986محمد أبو الفصل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة األولى، 

ـ 332ت  (االنتصار لسيبويه على المبرد، أبـو العبـاس أحمد بن محمد بـن والَّد               -20 ، )هـ

  .م1996زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، . د: تحقيق

بـن األنبـاري     الف بين البصريين والكوفيين، أبـو البركـات       اإلنصاف في مسائل الخ     -21

جودة مبروك محمد مبروك، مكتبة الخانجي، القـاهرة، الطبعـة          . د: ، تحقيق )هـ577(

  .م2002األولى، 

ـ       -22 اهللا بـن    الخير عبـد   أبو،  "تفسير البيضاوي "أنوار التنزيل وأسرار التأويل، المعروف بِ

 عبد القادر عرفـان بن سليم العشـا حـسونـة،         :، تحقيق )هـ685ت   ( البيضاوي عمر

  .م1996دار الفكر، بيروت، 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، أبو محمد عبد اهللا جمال الدين بن يوسف بـن هـشام                   -23

محمد محي الدين عبد الحميد، دار الطالئع، القـاهرة،         : ، تحقيق )هـ761ت  (األنصاري  

  .م2004

: ، تحقيــق  )هـ646ت  (فصل، أبو عمر عثمـان بن الحـاجب       اإليضاح في شرح الم     -24

  .م1982موسى بنّاي العليلي، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، بغداد، .د
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مازن عبـد   . د: ، تحقيـق )هـ339ت  (اإليضاح في علل النحو، أبو القاسم الزجـاجِي          -25

  .م1986القادر المبارك، دار النفائس، بيروت، الطبعة الخامسة، 

ت (اإليضاح في علوم البالغة، الخطيب جالل الدين محمد بن عبد الـرحمن القزوينـي                 -26

محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبـة المعـارف، الريـاض،          . د.أ: ، شرح وتحقيق  )هـ739

  .م2006الطبعة األولى، 

صـدقي محمـد    : ، تحقيـق )هـ745ت  (البحر المحيط في التفسير، أبو حيان األندلسي          -27

  .م1992يل، دار الفكر، بيروت، جم

عبـد الحميــد هنـداوي    : ، تحقيـق)هـ774ت (البداية والنهاية، أبـو الفداء بن كثير       -28

  .م2002المكتبة العصرية، بيروت، 

عياد بـن   : ، تحقيق )هـ688ت  (البسيط في شرح جمل الزجاجي، عبد اهللا بن أبي الربيع             -29

  .م1986يروت، ، دار الغرب اإلسالمي، بعيد الثبيتي

ـ 911ت  (بغية الوعاة في طبقات اللُّغويين والنحاة، جالل الدين السيوطي            -30 : ، تحقيـق  )هـ

  .م1964محمد أبو الفصل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، 

ـ 577ت  (البيـان فـي غريب إعراب القرآن، أبـو البركـات بـن األنبــاري             -31 ، )هـ

  .م1980صرية العامة للكتاب، القاهرة، مصطفى السقا، الهيئة الم: راجعه

ـ 1205ت(تاج العروس من جواهر القاموس، محب الدين محمد مرتضى الزبيدي             -32 ، )هـ

  .م1965عبد الستار فراج، ومصطفى حجازي، دار الهداية، الكويت، : تحقيق

: رمضـان عبد التواب، ومراجعـة    . د: تاريـخ األدب العربي، كارل بروكلمان، ترجمة       -33

  .م1968السيد يعقوب بكر، دار المعارف، مصر، الطبعة الثالثـة، . د

القـرن الرابـع    من علمـاء    ( محمد عبد اهللا بن علي الصميرِي         أبـو ،التبصرة والتذكرة   -34

فتحي أحمد مصطفى علي الدين، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،          . د: ، تحقيـق )الهجري

  .م1982الطبعة األولى، 

لتبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء محب الدين عبد اهللا بن الحسين العكْبرِي البغـدادي               ا  -35

  .م1987، دار الجيل، بيروت، الطبعة الثانية، )هـ616ت (

تحصيل عين الذهب من معدن جوهر األدب في علم مجازات العرب، أبـــو الحجـاج                 -36

زهير سلطان، دار الـشؤون     : ، تحقيق )ـه476ت  (يوسف بن سليمان األعلم الشَّنْتَمرِي      

  .م1992الثقافية العامة، بغداد، 
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، دار الكتب العلميـة،     )هـ748ت  (تذكرة الحفَّاظ، أبو عبد اهللا شمس الدين محمد الذهبي            -37

  .م1955بيروت، 

عفيف عبد الرحمن، جامعـة     . د: ، تحقيق )هـ745ت  (تذكرة النحاة، أبو حيان األندلسي        -38

  .م1986 مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، اليرموك،

ـ        -39 ، أبو محمـد    "الذيل على الروضتين  "تراجم رجال القرنين السادس والسابع، المعروف بِ

، عـرفَ الكتـاب     )هـ665ت  (شهاب الدين عبد الرحمن المعروف بأبي شامة المقدسي         

لطبعة الثانيـة،   محمد زاهد بن الحسن الكوثري، دار الجيـل، بيروت، ا        : وترجم لصاحبه 

  .م1974

ـ 617ت  (ترشيح العلل في شرح الجمل، القاسم بن الحسين الخوارزمي            -40 : ، إعــداد  )هـ

  .م1998جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعـة األولى،  عادل محسن سالم العميري،

  .هـ1418القصيم، . عبد اهللا بن صالح الفوزان. د. تعجيل الندى بشرح قطر الندى  -41

: ، تحقيــق  )هـ377ت  (التعليقة على كتاب سيبويه، أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي             -42

  .م1990عوض بن حمد القوزي، القاهرة، .د

ـ       -43 ، محمد بن عمـر بـن       "تفسير الفخر الرازي  "التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، المعروف بِ

  .م1981، دار الفكر، بيروت، )هـ606ت (الحسين الرازي 

عبـد الـسالم    : ، تحقيق )هـ370ت  (ذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد األزهري         ته  -44

محمد علي النجار، الدار المصرية، والمؤسسة المصريـة، القـاهرة، : هارون، ومراجعة 

  .م1964

 قاسـم  بـن  حسن الدين بدر محمد أبو ،توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك        -45

 الفكـر  دار،  سليمان علي الرحمن عبد:  تحقيق ،)هـ749 ت (المالكي يالمصر المرادي

  .م2008بي، بيروت، الطبعة األولى، العر

: ، تحقيــق  )هـ339ت  (الجمل في النحو، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي             -46

  .م1984علي توفيق الحمد، دار األمل، ومؤسسة الرسالة، األردن، الطبعة األولى، 

محمـد  : ، تحقيـق )هـ395ت   (العسكرياهللا    هالل الحسن بن عبد    أبو ،جمهرة األمثال   -47

  .م1988، دار الجيل، بيروت، الطبعة الثانية، المجيد قطامش عبدو ،إبراهيم الفضل أبو

ت (جواهر األدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي                -48

  .م1978لعلمية، لبنان، الطبعة الثانية، ، دار الكتب ا)هـ1362
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حاشية الخضري على شرح ابن عقيـل أللفيـة ابن مالك، محمد الدميـاطي الـشهيـر               -49

، شركة مكتبة، ومطبعة مصطفى البـابي الحلبـي، القـاهرة،           )هـ1287ت  (بالخضري  

  .م1940الطبعة األخيرة، 

 انب العرفان محمد بن علي الص     أبو ن مالك، حاشية الصبان شرح األشموني على ألفيـة اب        -50

  .م2009 الفكر، بيروت،  دار،)هـ1206ت (

ـ 911ت  (حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهـرة، جالل الديـن السيوطـي            -51 ، )هـ

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحيـاء الكتب العربية، عيـسى البـابي الحلبـي              : تحقيق

  .م1967األولى، وشركاه، القاهرة، الطبعة 

ـ 637ت  (الحلَل في شرح أبيات الجمل، أبو محمد عبد اهللا بن محمد البطليوسـي                -52 ، )هـ

  .م1979مصطفى إمام، الدار المصرية للطباعة والنشر، القاهرة، : تحقيق

53-  خـ 1093ت  ( انة األدب ولب لباب لسان العرب، عبد القـادر بن عمر البغدادي            ز ، )هـ

  .م1979سالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة، عبد ال: تحقيق

  محمد علي النجار، : ، تحقيــق)هـ392ت ( الخصائص، أبـو الفتح عثمان بن جِنِّي   -54

  .م1983عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة، 

ـ 927ت  (الدارس في تاريخ المدارس، عبد القـادر بن محمد النعيمـي الدمـشقي              -55 ، )هـ

  .م1990إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، : إعداد

 حمد بـن يوسـف    أن  ـاب الدي ـ العباس شه  أبو. المكنونالدر المصون في علوم الكتاب        -56

  .م1986دار القلم، . دمشق. أحمد محمد الخراط: تحقيق). هـ756ت  (الحلبيالسمين 

عبد اهللا بن صالح الفـوزان، دار المـسلم،         . ـة ابـن مـالك، د   دليـل السـالك إلى ألفي     -57

  .م1998الطبعة األولى، 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، أبو الوفاء برهان الديـن إبراهيـم بـن علـي               -58

مأمون بن يحيى الجنان، دار الكتب      : ، تحقيق )هـ799ت  (اليعمري ابن فرحون المالكي     

  .م1996العلمية، بيروت، 

، )هـ290ت  (أبو سعيد الحسن السكَّري     : ، صنْعة )هـ69ت  (ديوان أبي األسود الدؤلي       -59

  .م1998محمد حسن آل ياسين، منشورات دار ومكتبة الهالل، الطبعة الثانية، : تحقيق

  .م1900 ، بيروتصادر، دار ،)هـ195ت  ("الحسن بن هانئ"ديوان أبي نُواس   -60

ـ 7ت  " (ميمون بن قيس  "ديوان األعشى     -61 يوسف شكري فرحات، دار الجيل،     : ، تحقيق ) ه

  .م1992بيروت، 
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محمد أبو الفضل إبراهيم،    : ، تحقيق )هـ.  ق 80ت  (ديوان امرئ القيس بن حجر الكندي         -62

  .م1958دار المعارف، القاهرة، الطبعة الخامسة، 

ـ 5ت  (ديوان أمية بن أبي الصلْت        -63  جميل الجبيلـي، دار صـادر،       سجيع. د: ، تحقيق ) ه

  .م1998بيروت، الطبعة األولى، 

عزة حـسن، مطبوعـات     . د: ، تحقيق )هـ.  ق 22ت  (ديوان بِشْر بن أبي خازم اَألسدي         -64

  .م1960مديرية إحياء التراث القديم، دمشق، 

 دار  واضـح الـصمد،   : ، تحقيق )هـ117ت  " (غيالن بن عقبة العدوِي   "ديوان ذي الرمة      -65

  .م1997الجيل، بيروت، 

مفيد قميحة، دار الشواف، الرياض،     : ، تحقيق )هـ.  ق 13ت  (ديوان زهير بن أبي سلْمى        -66

  .م1989

ـ 40ت  " (عبد بني الحسحاس  "ديوان سحيم     -67 عبد العزيز الميمني، دار الكتب     : ، تحقيق ) ه

  .م1950المصرية، القاهرة، 

فوزي عطوي، دار صـادر، بيـروت،       : ، تحقيق )هـ.  ق 60ت   (ديوان طرفة بن العبد     -68

  .م1980

حـسان  : ، تحقيـق  )هـ216ت  (ح األصمعي   ر، شَ )هـ.  ق 13ت  (ديوان طفيل الغنوي      -69

  .م1997فالح أوغلي، دار صادر، بيروت، الطبعة األولى، 

ـ 93ت  (ديوان عمر بن أبي ربيعة        -70 وت، واضح الصمد، دار الجيل، بيـر     : ، تحقيـق ) ه

  .م1992

ـ .  ق 85ت  (ديوان عمرو بن قميئة       -71 حـسن كامـل الـصيرفي، معهـد        : ، تحقيـق  )هـ

  .م1965المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية، القاهرة، 

إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي،      : ، تحقيق )هـ.  ق 39ت  (ديوان عمرو بن كلثوم       -72

  .م1996بيروت، الطبعة الثانية، 

  .م1900 ، دار صادر، بيروت،كرم البستاني:  تحقيق،)هـ110ت  (ان الفرزدقديو  -73

  .م1971إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، : ، تحقيق)هـ105ت (ديوان كُثَير عزة   -74

ـ 50ت  (ديوان كعب بن مالك األنصاري        -75 سـامي مكـي العـاني، مكتبـة        : ، تحقيق ) ه

  .م1966النهضة، بغداد، الطبعة األولى، 

عائشة عبـد   : ، تحقيق )هـ449ت  (رسالة الغفران، أبو العالء أحمد بن عبد اهللا المعري            -76

  .م1969، دار المعارف، القاهرة، "بنت الشاطئ"الرحمن المعروفة بِـ
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  .م1976محمد عيد، عالم الكتب، القاهرة، . الرواية واالستشهاد باللغة، د  -77

 المعالي محمود شكري بن عبد      أبورآن العظيم والسبع المثاني،     روح المعاني في تفسير الق      -78

  .م1987، دار الفكر، بيروت، )هـ1342ت ( محمود اُأللُوسي اهللا بن شهاب الدين

محمد باقر الموسوي الخوانساري    : روضات الجنَّات في أحوال العلماء والسادات، المتَشَيع        -79

  .م1991ية، الطبعة األولى، ، الدار اإلسالم)هـ1313ت (األصبهاني 

ـ 453ت  (زهر اآلداب وثمر األلباب، أبو إسحاق إبراهيم الحـصري القيروانـي              -80 ، )هـ

زكي مبارك، المكتبة التجاريـة الكبـرى،       : محمد محي الدين عبد الحميد، شرح     : تحقيق

  .م1953القاهرة، ودار الجيل، بيروت، الطبعة الثالثة، 

: ، الطبعة الثالثـة، تحقيـق     )هـ392ت  (لفتح عثمان بن جني     سر صناعة اإلعراب، أبو ا      -81

  .م1993حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، .د

 ت( اهللا بن محمد بن سعيد بـن سـنان الخفـاجي الحلبـي              محمد عبد  وبأ ،سر الفصاحة   -82

  .م1982 ، دار الكتب العلمية، بيروت،)هـ466

ـ    عيبالرحمن أحمد بن ش     عبد أبو السنَن الكُبرى،   -83 ـ 303ت  (ي  اِئسالخرسـاني النَّ ، )هـ

  .م1992عبد الغفار البنداري، وسيد حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، : تحقيق

84-  ن الكُ نَالسحمد بن الحسين بن علي بن عبـد أ بكر  أبو ،رىب اهللا البيـ ه ـ 458ت  (يق ، )هـ

  .م1994محمد عطا، دار الفكر، بيروت، : تحقيق

محمد شعيب األرنؤوط،   . د: ، تحقيق )هـ748ت  (بالء، شمس الدين الذهبي     سير أعالم الن    -85

  .م1989مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السادسة، 

 بـن العمـاد    مد بن محمد  أحالحي بن    عبد أبو الفالح    ،في أخبار من ذهب   شذرات الذهب     -86

  .م1900، مكتبة القدسي، القاهرة، )هـ1089ت  (الحنبلي

: ، تحقيــق  )هـ385ت  (ي   محمد يوسف بن الحسن بن السيراف       أبو ،سيبويهأبيات  شرح    -87

  .م1996، دار الجيل، بيروت، محمد الريح هاشم

عبد : ، تحقيـق )هـ275ت   (ريكّالسحسين  الحسن بن ال   شرح أشعار الهذليين، أبو سعيد      -88

  .م1900الستار فراج، ومحمد محمود شاكر، مكتبة دار العروبة، القاهرة، 

 الـدين  نـور  عيسى بن محمد بن عليأبو الحسن    شرح األشموني على ألفية ابن مالك،       -89

محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتـاب العربـي،          :  تحقيق ،)هـ900ت   (األشموني

  .م1955بيروت، 

  



 242

  جعاالمرالمصادر و  .م

ت  ( ابـن مالـك    األندلسياني  يالطائي الج محمد  جمال الدين   أبو عبد اهللا     ،التسهيلشرح    -90

محمد بـدوي المختـون، مكتبـة هجـر     . عبد الرحمن السيد، و د. د: حقيق، ت )هـ672

  .م1990للطباعـة والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األولى، 

أبو محمد عبد اهللا جمال الدين بن يوسـف  شرح التصريح على التوضيح أللفية ابن مالك،     -91

 القاهرة، الطبعة الثانية،    ، المطبعة األزهرية المصرية،   )هـ761ت  (بن هشام األنصاري    ا

  .م1900

ـ 609ت  (شرح جمل الزجاجي، أبو حسين علي بن محمد بن خروف اإلشـبيلي               -92 ، )هـ

  .هـ1419سلوى عرب، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، . د: تحقيق

ت  (لمرزوقـي ا الحـسن  بـن  محمـد  بـن  حمد علي  أبو ،شرح ديوان حماسة أبي تمام      -93

ن، وعبد السالم هارون، دار الجيل، بيروت، الطبعة األولـى،          أحمد أمي : ، نَشْر )هـ421

  .م1991

هــ  686ت  (شرح الرضي على الكافية، رضي الدين محمد بن الحـسن األسـتراباذي               -94

يوسف حسن عمر، بنغازي، جامعة قار يـونس، مطـابع الـشروق،            . د: ، تحقيق )تقريبا

  .م1973بيروت، 

هــ  686ت  (ن محمد بن الحـسن األسـتراباذي        شرح شافية ابن الحاجب، رضي الدي       -95

محمد نور الحسن، ومحمد الزفزاف، ومحمد محي الدين عبد الحميد، دار           : ، تحقيق )تقريبا

  .م1975الكتب العلمية، بيروت، 

أبو محمد عبد اهللا جمال الدين بن يوسف بن         شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب،          -96

محمد محي الدين عبد الحميـد، دار الطالئـع،         : ق، تحقي )هـ761ت  (هشام األنصاري   

  .م2004القاهرة، 

 بهـاء  محمد بن اهللا عبد بن الرحمن عبد بن هللا ا بد ع ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك        -97

محمد محي الدين عبـد الحميـد، دار الطالئـع،          : تحقيق ،)هـ769ت   (عقيل ابن الدين

  .م2004القـاهرة، 

ّل الصدى، أبو محمد عبد اهللا جمال الدين بـن يوسـف بـن هـشام                شرح قطر الندى وب     -98

محمد محي الدين عبـد الحميـد، المكتبـة التجاريـة           : ، تحقيق )هـ761ت  (األنصاري  

  .م1963الكبرى، الطبعة الحادية عشرة، 
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  ابن مالـك   األندلسياني  يالطائي الج محمد  جمال الدين   أبو عبد اهللا    شرح الكافية الشافية،      -99

حيـاء التـراث    إو مركز البحث العلمي  عبد المنعم أحمد هريدي،     : ، تحقيق )هـ672 ت(

  .م2000 ،ة المكرمةـ مك،اإلسالمي

رمـضـان عبـد    . د: ،  تحقيق  )هـ268ت  (شرح كتاب سيبويه، أبو السعيد السيرافي         -100

محمد هاشم عبد الدايـم، الهيئـة المصرية      . محمـود فهمي حجـازي، ود   . التواب، ود 

  .م1986امة للكتاب، مصر، الع

 ابـن   األسـدي  البقاء موفق الدين يعيش بن علي         أبو شرح المفصل في صنعة اإلعراب،      -101

  .م1900، مكتبة المتنبي، بيروت، )هـ643ت  (يعيش

موسى . د: تحقيـق ،)هـ646ت  (أبو عمر عثمان بن الحاجب       ،شرح الوافية نظم الكافية     -102

  .م1980ة اآلداب، النجف، بنَّاي علوان العليلي، مطبع

، عطـار  الغفور حمد عبد أ : تحقيق ،)هـ393ت  ( إسماعيل بن حماد الجوهري      ،الصحاح  -103

  .م1970دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة الثانية، 

ـ  اهللا صـلى  اهللا رسول حديث من المسند الصحيح الجامع"صحيح البخاري     -104  وسـلم  هعل

ـ 256 ت (البخاري المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن حمدم اهللا عبد  أبو ،"وأيامه ، )هـ

 ، جدة ،دار المنهاج ، و بيروت ،اةـ دار طوق النج   ،محمد زهير بن ناصر الناصر    : تحقيق

  .م2008

 ت (النيـسابوري  القـشيري  الحجاج بن مسلم الحسن أبو ،"الجامع الصحيح "صحيح مسلم     -105

  .م1994 ، بيروت،كتب العلميةدار ال ،محمد سالم هاشم:  تحقيق،)هـ261

الصفوة الصفية في شرح الدرة األلفية، تقي الدين إبراهيم بن الحسين المعروف بـالنيلي،                -106

محسن بن سالم العميـري، جامعـة أم        . د. أ: ، تحقيق )من علماء القرن السابع الهجري    (

  .هـ1419القرى، مكة المكرمة، 

ت ( السخاوي الرحمن بن محمد   محمد بن عبد  أبو بكر    ، القرن التاسع  ألهلالضوء الالمع     -107

  .م1900 ، بيروت،منشورات دار مكتبة الحياة ،)هـ902

ـ 773ت  (حمد بن علي بن عبد الكافي السبكي        أ ،طبقات الشافعية الكبرى    -108 : ، تحقيـق  )هـ

ـ   ،محمود محمد الطناحي  و،  الفتاح محمد الحلو   عبد  ـة والنـشر والتوزيـع،    هجر للطباع

  .م1992 ، الثانيةبعةطال

ـ 232 ت( الم عبـد اهللا الجمحـي     محمد بن س   ، أبو عبد اهللا   طبقات فحول الشعراء    -109 ، )هـ

  .م1900 ، دار المدني، جدة،محمود محمد شاكر: تحقيق
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 ،)هـ379ت   (اهللا الزبيدي  محمد بن الحسين بن عبد     أبو بكر    ،طبقات النحويين واللُّغويين    -110

  .م1984الطبعة الثانية،  ، القاهرةالمعـارف، دار ،راهيممحمد أبو الفضل إب: تحقيق

أبو : ، تحقيق )هـ748ت  (أبو عبد اهللا شمس الدين محمد الذهبي        العبر في خَبر من غَبر،        -111

  .م1900 ، بيروت، دار الكتب العلمية،هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول

ـ 748ت  (د اهللا شمس الدين محمد الذهبي       أبو عب العقد الثمين في تراجم النحويين،        -112  ،)هـ

  .م2004يحيى مراد، دار الحديث، القاهرة، . د: تحقيق

محمـد عبـد    :  تحقيق ،)هـ328ت  ( أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسي         ،العقد الفريد   -113

  .م1998القادر شاهين، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة األولى، 

ت  (يـروانـق القي ـن رشي ـالحسن ب و علي   ـ أب ،لشعر وأدبه ونقده  العمدة في محاسن ا     -114

  .م1972 ،يروت، بدار الجيل ،حمد محي الدين عبد الحميدم: ، تحقيق)هـ463

ـ 170ت   (حمد الفراهيـدي  أخليل بن   ال عبد الرحمن     أبو ،العين  -115 مهـدي  :  تحقيـق  ،)هـ

  .م1974 ، بيروت،علمي للمطبوعات مؤسسة األ،مرائيابراهيم الس، وإالمخزومي

: تحقيــق  ،)هـ276ت  (اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري         محمد عبد  أبو ،عيون األخبار   -116

  .م1986 ، بيروت،دار الكتب العلمية ،يوسف علي طويل

غاية النهاية في طبقات القراء، أبـو الخير محمد بن محمد شمس الديـن بـن الجـزري                  -117

 برجستراسر، دار الكتب العلمية، بيــروت، الطبعـة         .ج: ، نَشْر )هـ833ت  (الدمشقي  

  .م2006األولى، 

ـ 1250 ت(ي  الشوكاناني  ـ محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الصنع         ،فتح القدير   -118  ،)هـ

بعـة الثالثـة،    ط ال ، القاهرة ،ثـدار الحدي  ، بن صادق بن عمران    إبراهيمسيد بن   : تحقيق

  .م1997

 :تحقيــق  ،)هـ224ت  (أبو عبيد القاسم بن سالم       ،األمثالفصل المقال في شرح كتاب        -119

  .م1983 ،بعة الثالثةط ال، بيروت، للنشر والتوزيعاألماندار  ،عبد المجيد عابدين

  محمد أمين بـن عمـر بـن عبـد العزيـز            ،الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة       -120

. الضامن حاتم صالح  .د:  تحقيق ،)هـ1252ت   (ور بابن عابدين الدمشقي الحنفي    ـالمشه

  .م1990، األولى  الطبعة بيروت،،الرائد العربي دار

121-   ات الوفَفَويـ الدمـشق   الدارانــي  الرحمن الكتبي  حمد بن عبد  أمحمد بن شاكر بن      ،اتي 

  .م1973، روت بي، دار الثقافة للنشر والتوزيع،إحسان عباس:  تحقيق،)هـ764ت(
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محمد حسن عبد العزيز، دار الفكر، القاهرة، الطبعة األولى،         .  العربية، د  القياس في اللغة    -122

  .م1995

ت  (الجـويني  محمـد  بن يوسف بن اهللا عبد بن الملك بد أبو المعالي ع   ،الكافية في الجدل    -123

فوقية حسين محمود، مطبعـة عيسى البابي الحلبـي وشـركاه،          . د: ، تحقيـق )هـ478

  .م1979القاهرة، 

، دار الكتب العلمية، بيروت،     )هـ646ت  (كافية في النحو، أبو عمر عثمان بن الحاجب         ال  -124

  .م1985الطبعة الثانية، 

). هـ286 ت(زدي   األ  المبرد دـاس محمد بن يزي   ـ العب وـأب. الكامل في اللغة واألدب     -125

  .م1900 ، مكتبة المعارف.بيروت. محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق

: ، تحقيــق  )هـ180ت   (ارثي سيبويه ـعمرو بن عثمان بن قنبر الح      أبو بشر    ،الكتاب  -126

  .م1975 ، بيروت،عالم الكتب ،السالم هارون عبد

ـ 538ت  (الكشاف عن حقائق التنزيل، أبو القاسم جار الزمخـشري            -127 ، دار الفكـر،    )هـ

  .م1977بيروت، الطبعة األولى، 

  .م1999، دار الفكر، بيروت، )هـ1067ت (كشف الظنون، حاجي خليفة   -128

ـ   أجمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن         أبو الفضل    ،لسان العرب   -129 ت (ور  حمد بن منظ

  .م2000 ، محققةبعة ط، بيروت،دار صادر ،)هـ711

سعيد األفغاني،  : ، قدم له واعتنى بتحقيقه    )هـ577(لُمع األدلة، أبو البركات بن األنباري         -130

  .م1957الجامعة السورية، مطبعة 

زهير عبد المحـسن سـلطان،      . المؤاخذات النحوية حتى نهاية المائة الرابعة الهجرية، د         -131

  .م1994جامعة قار يونس، بنغازي، الطبعة األولى، 

ـ 622ت  (المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، أبو الفتح ضياء الدين بن األثير               -132 ، )هـ

بدوي طبانة، دار نهضـة مصر، القاهرة، الطبعة الثانية،        . وفي، و د  أحمد الح . د: تحقيق

  .م1973

: تحقيق،  )هـ291ت   (حمد بن يحيى بن يسار الشيباني ثعلب      أ العباس   أبو ،مجالس ثعلب   -133

  .م1987، ، الطبعة الخامسة القاهرة، دار المعارف،عبد السالم هارون

ـ  ،)هـ518ت  (ن أحمد الميداني    ـد ب  محم ن أبو الفضل أحمد ب    ،مجمع األمثال   -134 : ـق تحقي

  .م1955محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة المنة المحمدية، 

  



 246

  جعاالمرالمصادر و  .م

ت (مجموع الفتاوى، أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن تيميـة                   -135

طبعـة  عامر الجزار، وأنور الباز، دار الوفاء، المنصورة، مـصر، ال         : ، تحقيق )هـ728

  .م2001الثانية، 

 محمد عبد الحق بـن غالـب بـن عطيـة            أبو ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز       -136

 ،العلميـة  دار الكتـب   ،الشافي محمـد   لسالم عبد  ا عبد:  تحقيق ،)هـ542ت   (األندلسي

  .م1993 ،بيروت

 سـيده بن  روف بـا  ـل المع ـن إسماعي ـو الحسن علي ب   ــ أب ،المحكم والمحيط األعظم    -137

عبد الستـار أحمد فراج، معهد المخطوطـات بجامعـة الـدول          : ، تحقيـق )هـ458ت(

  .م1958العربية، الطبعة األولى، 

 الـصاحب   إدريسحمد بن   أ بن عباد بن العباس بن       إسماعيل القاسم   أبو ،المحيط في اللغة    -138

  .م1994 ، بيروت،عالم الكتب ،ل ياسينآمحمد حسن :  تحقيق،)هـ385ت  (ن عبادبا

: ، تحقيــق  )هـ458ت   (علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده     أبو الحسن   المخصص،    -139

  .م2005 ، بيروت،دار الكتب العلمية ،حمد يوسف هنداويأعبد الحميد 

  .م1968شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، الطبعة السابعة، . المدارس النحوية، د  -140

محمد أبو  :  تحقيق ،)هـ351ت  (طيب عبد الواحد بن علي اللُّغوي        أبو ال  ،مراتب النحويين   -141

  .م1955 ، مكتبة نهضة مصر، القاهرة،الفضل إبراهيم

 اهللا  الحسين على بن الحـسن بـن علـي بـن عبـد             أبو ،مروج الذهب ومعادن الجوهر     -142

شارل بال، منشورات الجامعة اللبنانيـة، بيـروت،        : تحقيـق ،)هـ346ت   (المسعودي

  .م2000

شـريف  . د: ، تحقيق )هـ377ت  (المسائل المنثورة، أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي           -143

  .م2003عبد الكريم النجار، دار عمان، عمان، 

 بن الدين بهاء محمد بن اهللا عبد بن الرحمن عبد بن هللا ا بدع المساعد على تسهيل الفوائد،     -144

بركات، دار الفكر، دمشق، الطبعة األولـى،       محمد كامل   . د: ، تحقيق )هـ769ت   (عقيل

  .م1980

المستدرك على الصحيحين، أبـو عبـد اهللا محمد بـن عبد اهللا بـن حمدويـه الحـاكم                  -145

حمدي الدمرداش محمـد، المكتبـة العـصرية،        : ، تحقيــق )هـ405ت  (النيسابوري  

  .م2000بيـروت، ومكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، 
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ستطرف في كل فن مستظرف، أبو الفتح شهاب الدين محمد بن أحمد بـن منـصـور                الم  -146

سعد حسن محمد، مكتبــة الصفا، القـاهرة، الطبعـة         : ، تحقيق )هـ852ت  (األبشيهي  

  .م2005األولى، 

ـ 538 ( القاسم جار اهللا الخوارزمي الزمخشري     وـأبالمستقصى في أمثال العرب،       -147 ، )هـ

  .م1977 ،وت بير،دار الكتب العلمية

ـ      يـأب محمد مكي بن     أبو ،مشكل إعراب القرآن    -148  األندلـسي ار  ـ طالب بن محمد بن مخت

حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة       . د: تحقيق ،)هـ437ت   (القيسي

  .م1988الرابعة، 

  محمد عبد اهللا بن محمـد بـن الـسيد          ألبي،  )هـ179ت  (مشكالت موطأ مالك بن أنس        -149

و سـريح التونـسي، دار ابـن حـزم،          طه بن علي ب   : ، تحقيق )هـ521ت  (البطليوسي  

  .م1999بيروت، 

طاهر سليمان حمـودة،    : ، تحقيـق )هـ911ت  (المطالع السعيدة، جالل الدين السيوطي        -150

  .م1981الدار الجامعية، اإلسكندرية، 

 ، بيـروت  ، عـالم الكتـب    ،)هـ207ت  ( أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء        ،معاني القرآن   -151

  .م1983 ة،بعة الثالثطال

 : تحقيـق  ،) تقريبا 221ت   (األوسط األخفش الحسن سعيد بن مسعدة        أبو ،معاني القرآن   -152

  .م1985 ، بيروت،عالم الكتب ، الوردأمين محمد  األميرعبد

ت (ي  رحيـم بن عبد الـرحمن العبــاس       عبد ال  ،معاهد التنصيص على شواهد التلخيص      -153

  .هـ1316 ، المطبعة البهية، القاهرة،)هـ963

  .م1995، دار صادر، بيروت، )هـ626ت (معجم البلدان، أبو عبد اهللا ياقوت الحموي   -154

، دار إحياء التراث العربي، ومكتبة      )هـ1376ت  (عمر رضا كحالة    . معجم المؤلفين، د    -155

  .م1957المثنى، بيـروت، الطبعة األولى، 

 أبو عبد اهللا شمس الدين محمد الذهبــي         ،فة القراء الكبار على الطبقات واألعصار     معر  -156

ـ ، و اؤوطـرنشعيب األ ، و بشار عواد معروف  : قـ تحقي ،)هـ748ت  ( الح مهـدي   ـص

  .م1984 مؤسسة الرسالة، بيروت، ،سعبا

 مغني اللبيب عن كتب األعاريب، أبو محمد عبد اهللا جمال الدين بن يوسف بـن هـشـام         -157

محمد محي الديـن عبـد الحميـد، دار الطالئـع،          : ، تحقيـق )هـ761ت  (األنصاري  

  .م2005القاهرة، 
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ـ          -158 ت " (طـاش كبـري زاده   "مفتاح السعادة ومصباح السيادة، أحمد بن مصطفى الشهير بِ

  .م1985، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، )هـ968

ـ 538 ( القاسم جار اهللا الخوارزمي الزمخشري     وـأبالمفصل في صنعة اإلعراب،       -159 ، )هـ

  .م1900دار الجيل، بيروت، الطبعة الثانية، 

ـ  ال ،المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية        -160 ، "شرح الشواهد الكبـرى   "مشهـور بِ

محمد باسل عيـون    : ، تحقيق )ـه855ت  (بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني         

  .م2005، الطبعة األولى ، بيروت،ب العلمية دار الكتالسود،

ـ  395ت   (حمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي      أ الحسين   أبو ،مقاييس اللغة   -161  ،) هـ

  .م1994 ، دار الفكر، بيروتو،شهاب الدين أبو عمر: تحقيق

عبـد  محمد  : ، تحقيق )هـ286 ت(زدي   األ  المبرد  العباس محمد بن يزيد    أبوالمقْتَضب،    -162

  .م1963الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت، 

أحمـد عبـد   : ، تحقيـق )هـ669ت  (المقَرب، علي بن مؤمن المعـروف بابن عصفُور          -163

  .م1986الستار الجواري، وعبد اهللا الجبوري، وزارة األوقاف والشـؤون الدينية، بغداد، 

ـ 669ت  (وف بابن عـصفُور     معر علي بـن مؤمن ال    ،الممتع الكبير في التصريف     -164 ، )هـ

  .م1994، الطبعة الثامنة ، بيروت، مكتبة لبنان،فخر الدين قباوة. د: تحقيق

إبراهيم مصطفى، وعبد اهللا    :  تحقيـق ،)هـ392ت  ( أبو الفتح عثمان بن جِنِّي       ،المنصف  -165

  .م1954، الطبعة األولى ، القاهرة، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي،أمين

ـ       ـ أب ،المنصف للسارق والمسروق منه     -166 ت (ـع التنيـسي    و محمد الحسن بن علي بن وكي

عمر خليفة بن إدريس، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، الطبعة          : ، تحقيق )هـ393

  .م1994األولى، 

 الحـسن   أبـي حمد بن   أاهللا بن    الرحمن بن عبد   اسم عبد ـ الق وـأب ،نتائج الفكر في النحو     -167

، على محمد معـوض   ، و ودـالموج حمد عبد أعادل   :، تحقيــق )هـ581ت   (السهيلي

  .م1992دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

ت (النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جمـال الديـن يوسف بن تغـري بـردى               -168

  .م1992، دار الكتب العلمية، بيروت، )هـ874

اظرات العلماء ومحاوراتهم حتى نهاية القرن الخـامس الهجـري،          النحو والصرف في من     -169

  .م1985محمد آدم الزاكي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، .د
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إبراهيم : ، تحقيق )هـ577ت  (نُزهة اَألِلباء في طبقات األدباء، أبو البركات بن األنباري            -170

  .م1985السامرائي، مكتبة المنار، عمان، الطبعة الثالثة، 

النَّشْر في القراءات العشْر، أبو الخير محمد بن غريب الدمشقي الشهيـر بابن الجـزري                -171

  .م1900علي محمد الضباع، دار الكتب العلميـة، بيروت، : ، مراجعة)هـ833ت (

النُّكَت في تفسير كتاب سيبويه، أبـو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى المعــروف                -172

رشيد بلحبيـب، وزارة األوقـاف والـشؤون        : ، تحقيـق )هـ476ت  (الشنتمري  باَألعلَم  

  .م1999اإلسالمية، المغرب، 

ت (أسماء الكتب وآثار المصنفين، إسماعيـل باشـا البابـاني البغـدادي           : هدية العارفين   -173

  .م1992، دار الكتب العلمية، بيروت، )هـ1339

ـ 911ت  (ل الدين السيوطي     جال ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع       -174 : يــق  تحق ،)هـ

  .م1998، الطبعة األولى ، بيروت، دار الكتب العلمية،أحمد شمس الدين

175-  الواف فَي بالوفَدي        يأحمـد  : ، تحقيـق )هـ764ت  (ات، صالح الديـن خليل بن أيبك الص

، األرناؤوط، وتزكي مصطفى، دار إحياء التراث العربـي، بيـروت، الطبعـة األولـى             

  .م2000

176-  فَوت (ات األعيـان وأنباء أبناء الزمـان، أحمـد بن محمـد بن أبي بكر بـن خَلِّكَـان                ي

  .م1970إحسان عباس، دار صادر، بيروت، . د: ، تحقيق)هـ681

  
***  
 


