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أ  

        

        مقــدمةمقــدمةمقــدمةمقــدمة

  

لقد عرفت الدراسـات اللغوية قديما تداخ� بين مستويات مختلفة من نحو و ب�غة و 

وكان اھتمام الدارسين الوصول إلى وضع قواعد و أصول تضمن س�مة اللغة ... صرف

من الخطأ و اللحن مع مراعاة حسن النظم و جمال العبارة، تحقيقا لھدف واحد ھو صون 

  .اللحن و محاولة فھمھا و تفسيرھا لغة القرآن الكريم من

فإذا عدنا إلى المصنفات القديمة وجدنا ھذا التداخـل بارزا في الكثير منھا، يعنون 

بكل جوانب اللغة و لم يكـن ھناك تخصص، فلم يكن ھناك عالم بالنحو أو عالم بالب�غة أو 

بحسب طبيعة عالم بالصرف، بل نجد ھذا التصنيف ظھر على أيد دارسي ھذه المصنفات 

العلم الذي يغلب على الكتاب، فجعلوا مث� كتاب سيبويه يختص بالنحو و كتب الجرجاني 

مختصة بالب�غة و غيرھا كثير، و إذا عدنا إلى ھذه الكتب وجدناھا قد شملت كـ� العلمين 

< يستغني أحدھما عن ا=خر و خصوصا من طرف  انذلو ھما العلمان ال. من نحو و ب�غة

  .لمعاني الذي يعتمد على النحو بشكل أساسيعلم ا

المعروف أن علم النحو يبحث في عـ�قة المفردات بعضھا ببعض في الجمل و 

المختلفة، و علم البـ�غة يھتم بجمال العبارة و إفادة كمـال المعنى الذي ھو من خواص 

  .التراكيب، و عليه فإن كـ� من ھذه العلوم متصل با=خر اتصا< وثيقا

قد استفاد الب�غيون من أصول النحـو و قواعده و وظفوھا توظيفا ب�غيا مھتديين ول

في ذلك بصنيع النحاة في مسائل مختلفة كالتقديم و التأخير و الحذف و الفصل و 

  .الخ...الوصل

مثل ھذه الع�قة التي تربط بين علوم اللغة في كتب اCقدمين بدأت با<نفصال إ< أن 

لزمن مع فتح أبواب التقسيم و التصنيف، و التي برزت مع السكاكي حيث و التجرد بمرور ا

  .حمل أوزار عقم البـ�غة و جمود البحث فيھا
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ب  

من جھة أخرى اتجاھـا قد حاول ا<بتعاد عن ھذه التقسيمات استناد إلى الذوق  و برز

ھا على الفني و جمال العبارة من خ�ل ما يقدمه النحو إلى علم المعاني واعتماد كل من

ا=خر، ويمثل ھذا ا<تجاه ابن اCثير الذي حاول تخليص الب�غة من شوائب المنطق و 

المثل "الفلسفة في مصنفاته الكثيرة في أصول البيان العربي منظوما و منثورا، كان أشھرھا 

واسعا في  ، لقي صدىو ھو كتاب في الب�غة و النقد" السائر في أدب الكاتب و الشاعر

لشاعر أن يدركھا، متتبعا ج بين طياته آليات الكتابة التي يجب على الكاتب و اعال ،عصره

  .الفني و ذوقه اCدبي في جمال العبارة ذلك ذوقه

ھذه ا=ليات التي اھتم بھا  ىحدص دراستنا من أجل الكشف عن إوقد رأينا أن نخص

تمام ابن اCثير بھذا ابن اCثيـر و التي تتمثل في الجانب النحوي، فأردنا أن نبين مدى اھ

الجانب و تحديد صلته به و مكانته من ھذا العلم، و ذلك من خ�ل استخراج ما جاء من 

  .مسائل نحوية في كتابه

تتوارد وسيلة لتحقيق ھذه الغاية المرسومة، وأن  اعتمدنا المنھج الوصفيكما 

الدراسة في تمھيد و فصلين تسبق ذلك مقدمة و تعقبه خاتمة تبرز فيھا أھم النتائج التي 

  . توصلنا إليھا من خ�ل البحث

خصصنا التمھيد من البحث في الحديث عن حياة ابن اCثيـر من مولده و نسبه إلى 

 ر بھا ابن اCثير واشتھصفاته وأخ�قه و أساتذته، كما تناولنا فيه مجموعة من الكتب التي 

  . تحدثنا عن الكتاب المعني بالدراسة وقيمته، فھو من أبرز الكتب التي اشتھر بھا

أما في الفصل اCول  وھو محور دراستنـا تناولنا فيه القضايا النحوية المختلفة التي 

النحو   ه بمفھوماابتدأن" المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر"عالجھا ابن اCثيـر في كتابه 

و أھميته عند ابن اCثـير إلى جانب دور الع�مة اJعرابية، كما استخرجنا مجموعة من 

بن اCثير و المنھج الذي اتبعه < نحوية و حاولنا الكشف فيھا عن ا=راء النحويةالقضايا ال

 في تحليلھا، كما حاولنا إبراز بعض نقاط ا<تفاق و ا<خت�ف بينه و بين الدارسين، و من

أبرز ھذه القضايا التي عالجھا ابن اCثير التقديم و التأخير و حروف العطف و الجر و 

  .الحذف بـأنواعه و غيرھا
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ت  

فقد خصصناه للقضايا الصرفية والتي جاءت متناثرة في الكتاب،  و في الفصل الثاني

رف و حاولنا استخراجھا و استنباط رأي ابن اCثيـر فيھا و التي تمثلت في حديثه عن الص

أھميته، و كذلك مجموعة من القضايا الصرفية اCخرى كالميزان الصرفي و القضية 

  . أما الخاتمة فتجمع أھم النتائـج التي توصلنا إليھا في البحث. التصغير و غيرھا

و  د<ئل اJعجاز للجرجاني  :ولقد اعتمدنا في ھذا على مجموعـة من الكتب أھمھا

اللغة العربية  مغني اللبيب <بن ھشام اCنصاري و جني و <بنالخصائص و المنصف 

ھذه أما الدراسات السابقة التي تطرقت إلى . و كتب أخرى... و مبناھا لتمام حسان  معناھا

  .و أراء متناثرةا<ت تمثلت في بعض المقـ القضية كـانت قليلة و مختصرة

اCمر لم يكن سھ�  أما عن الصعوبـات التي <قيناھا في ھذا البحث فيمكن القول أن

و ذلك لقلة الدراسات التي تطرقت إلى كتب ابن اCثيـر و باCخص من جانبه النحوي، إلى 

جانب فقدان المصنفات اCخرى Jبن اCثـير، و قد حاولنـا تجاوز ھذه المعوقات في ضوء 

تھم و و توجيھا ما استطعنا تحقيقه من نتائج و غايات، و بفضـل إرشادات أساتذتي اCفاضل

 تباCخص أستاذي المشرف الذي أشكره على توجيھاته القيمة و آرائه السديدة التي ساعد

     .في تجاوز العراقيـل و يسرت السبيل لظھور ھذا البحث
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 ههههــــمولده و نسبمولده و نسبمولده و نسبمولده و نسب

عب�د الواح�د  ھو أبو الفتح نصـر � ب�ن أب�ي الك�رم محم�د ب�ن محم�د اب�ن عب�د الك�ريم ب�ن

بن ا!ثـير الجزري، الملق�ب بض�ياء ال�دين وھ�و عرب�ي ا!ص�ـل ش�يباني الشيباني، المعروف بإ

ھ��ذه الجزي��رة قري��ة ق��ـرب "منس��وب إل��ى جزي��رة اب��ـن عم��ر و فيھ��ا ول��د و نش��أ، و  ،1النس��ب

في أرض خصبة إذ يحيـط بھا نھر دجلة إ6 من جھ�ة واح�دة، فعم�ل م�ن ھ�ذه الج�ـھة الموصل 

خندق يجـري فيه الماء فصار الماء يحـيط بھذه الجـزيرة من كل جھة مم�ا أدى إل�ى ث�ـرائھا و 

  .2"خصوبتھـا و كثرة خيراتھا

ب��ن فق��د ورد ف��ي كت��اب وفي��ات ا!عي��ان ?و ثم��ة اخ��ت<ف ف��ي م��ن ع��ـمر ھ��ذه الجزي��رة، 

، و6 أدري م�ن أي�ن رجزيرة ابن عم�: الجزيرة المذكـورة أكثر الناس يقولون و"ـان قول كـخل

و رأي�ت ف�ي .... ابن عمر؟ و قي�ل أنھ�ا منسوب�ـة إل�ى يوس�ف ب�ن عم�ر الثقف�ـي أمي�ر الع�راقيين

ث�م رأي�ـت  ل، و6 أدري أيض�ا م�ن ھم�ا؟ام�ـو ك بـعض الت�واريخ أنھ�ا جزي�رة ابن�ي عم�ر أوس

في في ت�رجم أب�ي الس�عادات المب�ارك ب�ـن محم�د أنھ�ا جزي�رة أوس و كام�ـل تاريخ ابن المستو

و� أعلم ثم أني ظفـرت بالصـواب في ذل�ك، و ھ�و أن رج�ـا6 م�ن أھ�ل  .ابن عمر بن التغلبي

  3."عبد العزيـز بن عمر فأضيفـت إليهبرقعيـد من أعمال الموصـل بناھا، وھو 

نھ�ا جزي�رة اب�ن عم�ر س�واء أك�ـان الحس�ن ب�ن فعلى أرجـح ا!قوال أ "مھما يكـن من أمر

اب�ن ا!ثي�ـر ول�د بھ�ذه الجزي�رة ف�ي عبد العزي�ز اب�ن عم�ـر، وأن  عمر بن الخـطاب الثعـلبي أم

ذل��ك تتب��ـع والي��ا م��ن قب��ل أتاب��ـك الموص��ل ث��م  إذھ��ـ، وكان��ت  558العش��ـرين م��ن شعب��ـان س��نة 

  .4"تـو6ھا والده

قص�د جن�ـاب المل�ك الناص�ر ص�ـ<ح ال�دين، "ت لما كـملت لضياء الدين الم�ـذكور ا!دوا

ھ��ـ، فوص��له القاض��ي الف��ـاضل لخدم��ة  587فھ��ـداه � برحمت��ه ف��ي ش��ھر ربي��ـع ا!ول س��نة 

                                                 

  .389، ص 5ء أبناء الزمان، تح حسن عباس، دار الثقافة بريوت، لبنان، مجابن خلكان، وفيات األعيان وأنبا: ينظر  1

 .442،ص1979: أدباء العرب يف األعصر العباسية، دار مارون عبود، ط: البستاينبطرس  2

  .389، ص5مج ء أبناء الزمان،وفيات األعيان و أنبا: ابن خلكان3 
  .107، ص 9م، ج1986هـ ـ 1406: 6الكامل يف التاريخ، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ط: ابن األثري 4
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صـ<ح الدين ف�ي جم�ـادى ا!خي�رة م�ن الس�نة، وأق�ام عن�ده إل�ى ش�ـوال، ث�م طل�ـبه ول�ده المل�ك 

مة ف�ي خدمت�ه وا6نتق�ـال إل�ى ا!فضـل نور الـدين من وال�ده، فخي�ره ص�ـ<ح ال�دين بي�ـن ا?ق�ـا

ولـده و يبقى المعلـوم الذي قـرره باقـيا عليه، فاخ�ـتار ول�ده، فم�ـضي إلي�ـه و ك�ان يومئ�ذ ش�ابا 

  .1"ل نور الدين و حسنـت حـاله عندهفاستـوزره ولده المـلك ا!فضـ

اس��تقل ول��ده المل��ك ا!فض��ـل بمملك��ة دمش��ق واس��تقل بوف��اة السلط��ـان ص��ـ<ح ال��دين،  و"

ء الدين المذكور بال�ـوزارة و ردت أم�ـور الن�ـاس إلي�ه، وص�ار ا6ع�ـتماد علي�ه ف�ي جمي�ع ضيا

الحرب بين نـور الدين و عمه الملك العادل صاحب دم�ـشق، قص�د المل�ك  ، و بنشوبا!حوال

ھـ و أخرج المـلك ا!فضل منھا، و لم يجرؤ ابن ا!ثي�ـر أن يخ�رج م�ن 596العـادل مصر سنة

كان�ـوا يقص�دون قتل�ه لم�ا لق�وا م�ن عن�ـَده و استب�ـداده، و ذھ�ب  ةن جماع�مصر إ6 مستـخفا !

الملك ا!فضـل إلى سميساط و لم يسمح ل�ه عم�ه بغيرھ�ا، وع�اد ض�ـياء ال�دين إل�ى خدمت�ه، ث�م 

ھـ، واتصل بخدمة أخـيه الملك الظاھر صاحب حلب، فلم يطل مقـامه عن�ده و 607فارقه سنة 

و عاد إلى الموصل، فلم يس�تقم حال�ه ف�ورد إرب�ـل، ث�م تركھ�ا 6 انتظم أمره، و خرج مغضـبا، 

إل��ى س��ـنجار ث��م رج��ع إل��ى ال��ـموصل و كت��ب فيھ��ا لص��احبھا ناص��ر ال��دين محم��ـود اب��ن المل��ك 

لقد عاش ضياء الدين حياة كثيرة الترحال والنزاع�ات لم�ا  .2"القاھر من مـلوك الدولة الزنـكية

  .خ<فات بين أمرائھا و ملوكھاعرف في عصره من عدم ا6ستقرار و نشوب ال

        

  صفـاتـه و أخالقـهصفـاتـه و أخالقـهصفـاتـه و أخالقـهصفـاتـه و أخالقـه

ك��ـان "ذه المكان��ة فلق��د ل��م ي��رق اب��ن ا!ثي��ر لھ��ذه الم��ـنزلة إ6 لصف��ـاته الحس��نه، أھلت��ه لھ��

رج< عاق<، كريم الخلق، نال ثقـة أھله إذ كان حفيا بھم، مخلصا لھ�م، مراعي�ا لمص�الحھم و 

ح�دثني وال�دي "تاب�ه الكام�ل ف�ي الت�ـاريخ، ق�ال ك ول�ده ف�ي هأحـوالھم و مما ِيؤيد ذلك، م�ا روا

كنت أتولى جزيرة ابن عم�ر لق�ـطب ال�دين كم�ا علم�تم، فلم�ا ك�ان قب�ل موت�ه : رحـمه �، قال
                                                 

  . 390ص ،5اء أبناء الزمان، مج وفيات األعيان و أنب :ابن خلكان 1

  . 391، ص5وفيات األعيان، مج:ينظر .  442أدباء العرب يف األعصر العباسية، ص: بطرس البستاين2 
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أمر بمساحة جميع بساتين العقيمة، و ھ�ذه العقيم�ة أتـانا كتاب من الديوان بالموصـل يبيسير، 

فيؤخ�ذ من�ه عل�ى   ين كثيرة بع�ـضھا يمس�حھي قرية تـحاذي الجزيرة بينھما دجلة، و لھا بسات

و ك��ان ل��ي فيھ��ا مل��ك كثي��ر، " ك��ل جري��ب ش��يء معل��ـوم، و بعض��ھا مط��ـلع ع��ن الجمي��ع، ق��ال

ج��ل ملك��ي ف��إنني عل��ى الن��اس ش��يء، و أق��ول ھ��ذا ! رفك��ـنت أق��ول أن المصلح��ـة أن 6 يغي��

: النائ�ب يق�ولا أريد أن ي�دوم ال�دعاء م�ن الن�ـاس للدول�ة، فج�اء ف�ي كت�اب أمسـح ملكي، و إنم

6بد من المـساحة، فأظھرت ا!مر و كان بالعقيمـة قوم صالحون لي بھم أن�ـس و بينن�ا م�ـودة 

فج��������������������اءني الن��������������������اس كل��������������������ـھم، وأولئ��������������������ك معھ��������������������م يطلب��������������������ون                                                                                       

  .المراجعة، فأعلمتھم أني راجعت وما أجبت إلى ذلك 

و المخاطب��ة ثاني��ة، فج��اءني م��نھم رج��<ن، أع��ـرف ص��<حھا و طل��ب من��ي المع��ـاودة، 

ففعل��ت فأص��روا عل��ى المماس��حة فعرفتھم��ا الح��ال، فم��ا معن��ا إ6 ع��ـدة أي��ام، وإذ ق��د ج��اءني 

، فلم�ا رأيتھ�ا ظنن�ت أنھم�ا ج�اءا يطلب�ـان المع�اودة، فعجب�ت منھم�ا، و أخ�ذت اعت�ذر نالرج<

م�ا أرس�< فظنن�ت أنھ. مـا جئنا إليك في ھذا و إنما جئنا نعـرفك أن حاجتنا قضيت: إليھا فقا6

إن حاجتن�ا ق�د : من الذي خاطب في ھذا بالموصل؟ فقا6: إلى المـوصل من يشفع لھما، فقلت

ث�م قام�ا . قضيت من السمـاء، و لكافة أھ�ل العقيم�ة فظنن�ت أن ھ�ذا مم�ا ق�د ح�دثا ب�ه نفوس�ھما

عن��ي فل��م يم��ـض عش��رة أي��ام، و إذا ق��د ج��اء كت��اب م��ن الموص��ل ب��أمر إط��<ق المس��اجين و 

إن السـلطان ـ يعن�ي قط�ب ال�دين ـ م�ريض : و المكوس، و يأمر بالصدقة و يقال المحبـوسين

عل��ى حال��ة ش��ـديدة، ث��م بع��د ي��ومين أو ث<ث��ة جاءن��ـا الكت��اب بوفات��ه، فعجب��ت م��ن قولھم��ا، و 

  .1"كـرامھما و  احترامھما، ويزورھمافصار والدي بعد ذاك يكثر إ. اعتقدته كرامـة لھما

تتض�ـح ع�دة حق�ائق لع�ل أھمھ�ا مس�اھمته و حب�ه الخي�ر م�ن ھ�ذا ال�نص ـ عل�ى طول�ه ـ 

  . لمواطنيه و رعايته لمصالحـھم

  

        أساتذته و علمـهأساتذته و علمـهأساتذته و علمـهأساتذته و علمـه

                                                 
  .107، ص9الكامل يف التاريخ، ج: ابن األثري 1
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مجد الدين المبارك، و عز الدين المبارك، و ض�ياء : نشأ في ھذه ا!سرة ا!بناء الثـ<ث

رأس�ا فمجد ال�دين المب�ارك، ك�ان . مـاما في ميدانهأبو الفتح نصر �، و كان كل منھم إ الدين

ف��ي الح��ديث و اللغ��ة و الفق��ه و النح��ـو و الحس��اب و غري��ب الح��ديث، و ع��ز ال��دين عل��ى أب��و 

الحسن كان متبحرا في دراسة التـاريخ، أما ضياء الدين أب�و الفت�ـح فك�ان متفنن�ا ف�ي ا!دب و 

        .ما يتصل به من علوم البيان و الفصـاحة، و ا?نشاء و الترسل

ھـ سنة مولده إلى أن 558ن سنة، و ذلك من عام ظل بجزيرة ابن عمر إحـدى و عشري

و انتقل إل�ى الموص�ل، :"ھـ يقول ابن خلكان579ي رجب عام انتقل مع والده إلى الموصـل ف

  .1"...في رجب ست تسـع و سبعين و خمسمائة، و بھا اشتغل بتحصيل العلوم

ة، وطرف�ا ابن ا!ثيـر في الموصل، فحف�ـظ الق�رآن و كثي�را م�ن ا!حادي�ث النبوي�"درس 

        2".صالحا من النحو واللغة و البيان، و الشيء غير يسير من ا!شعار

يقوم��ون  اإضاف�ـة إل�ى أن�ه ك��ان ف�ي ھ�ذه الفت��رة بجزي�رة اب�ن عم�ر، علم��ـاء أج�<ء ك�انو

ب�ن مھ�ران الفقي�ه  مبالتدريس بالجزيرة حينئ�ذ م�نھم أب�و ط�اھر إب�راھيم اب�ن محم�د ب�ن إب�راھي

عمر بن محم�د ب�ن عكرم�ة ب�ن الب�زرة الج�زري، يق�ول ي�اقوت  الجزر الشافعي، و أبو القاسم

أب�و : و ينس�ب إليھ�ا جماع�ة كثي�رة م�نھم: "أثنـاء حديثه ع�ن جزي�رة اب�ن عم�رالحموي عنھما 

طاھر إبراھيم بن م�ـھران الفقي�ه الش�افعي، وك�ان رج�< ك�ام< جم�ع ب�ين العل�م و العم�ل تفق�ه 

رة، و قدم بغداد و سمع بھا الحديث و رجـع بالجزيرة على عاملـھا يومئذ عمر بن محمد البز

س بھا، و أفتى إلى أن مات بھا  Rھـ 577إلى الجزيرة َودر.        

: ا?مام الفقيه الشافعي ق�ال اب�ن ش�افع يو أبو القاسم عمر بن عكرمة بن الـبزرة الجزر

و كان أحفظ من بقي في الدنـيا على ما يقال بمذھب الشافعي، و توفي في ش�ھر ربي�ع ا!خ�ر 

        .3"ھـ بالجزيـرة و خلف ت<ميذه كثيرا  560سنة 

                                                 
  . 389، ص5وفيات األعيان، مج :ابن خلكان  1
  . 443أدباء العرب، ص: بطرس البستاين 2
  . 138، ص2معجم البلدان، دار صادر بريوت لبنان، ج: ياقوت احلموي 3
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نصب اھتمام ابن ا!ث�ـير عل�ى حف�ظ  الق�رآن الك�ريم و ا!حادي�ث النبوي�ة و الكثي�ر لقد إ 

من دواوي�ن الش�عراء إض�افة إل�ى أمھ�ات الكت�ب، و يرج�ع ھ�ذا ا6ھتم�ام إل�ى صل�ـة ك�ل ذل�ك 

، و للكت��ـاب الي��د الط��ولى ف��ي اج��ب��ديوان ا?نش��اء و الكتاب��ة في��ه، فلق��د ك��ان س��وق الكتاب��ة رائ

        .ةادكما أنھم لسان حال ا!مراء و القالدولة، 

نجد ھذا بارزا في كتابه المثل السائـر في أدب الكتاب و الشاعر من خ<ل ذكر ما قرأه 

و جرت ب�ين و "كان أحيانا يصاول العلمـاء و يجادلھم  كقوله في المثل السائر من الكتب بل 

كما ك�ـان عل�ى عل�م باللغ�ة  ،2"الفقھاءوضني او لقد ف"أو  1"مفاوضة  بين رجل من النحويين

و اعل��م أن ھ��ذين القس��مين م��ن "م��أخوذ م��ن قول��ه ف��ي المث��ل الس��ائر  أيض��ا، و ھ��ذا ةالس��رياني

، لق�د ك�ان "ة و وجدتھا في اللغ�ة السريان�ـيةيالكتابة و التعريض قد وردا في غير اللغة العـرب

ل��م و تحص��يله  حت��ى أن��ه ل��م يقتص��ر عل��ى اللغ��ة العربي��ة ب��ل اب��ن ا!ثي��ر ش��غوفا ف��ي طل��ب الع

  . .تجاوزھا إلى لغات أخرى كالسريانية وغيرھا

  

        ثقــافـتهثقــافـتهثقــافـتهثقــافـته

عندما انتقل ابن ا!ثـير إلى الموصل تلقى بھا دراسته ا!ول�ى، و حص�ل العل�وم و حف�ظ 

غ�ة و عل�وم القرآن و كثيرا من ا!حـاديث النبوي�ة و الش�ريفة و طرف�ا ص�الحا م�ن النح�و و الل

و كان للقـرآن الك�ريم أث�ر عظ�يم ف�ي ثقافت�ه تجل�ى ف�ي كتب�ه . البيان و شيئا كثيرا من ا!شعار

التي زينھا من آياته، و كان يختـم كتاب � مرة في كل أس�بوع ليبل�غ ب�ه، ث�م نظ�ر في�ه فجع�ل 

س�بع يقرؤه مرة في شھر، ثم أبعد في النظ�ـر فك�ان يختم�ه ف�ي س�نة، ث�م أمع�ن فق�ال إن�ه قط�ع 

سنين و لما يفرغ منه و 6 أتى على الغاية م�ن ت�دبر م�ا في�ه م�ن أن�واع الب<غ�ة المس�تكنة ف�ي 

        .كلمه و حـروفه

                                                 
   .134ص، 2جاملثل السائر يف ألدب الكاتب و الشاعر،: ابن األثري 1
  60، ص1ج: املصدر نفسه 2
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و القرآن عند ابن ا!ثيـر أساس الب<غة و قد استخرج من�ه ث<ث�ين ض�ربا م�ن البي�ان ل�م 

  .يأت بھا أحد من العلماء ا!عـيان

حفظ�ت م�ن ا!ش�عار القديم�ة و الحديث�ة م�ا  و كنت": أما الشعر فقد قرأ منه كثيـرا، قال

بن أوس و أبي عب�ادة البحت�ري بعد ذلك على شعر الطائيين حبيب  6 أحصيه كثرة اقتصرت

أك�رر عليھ�ا بال�درس م�دة ظت ھذه الـدواوين الث<ث�ة و كن�ت و شعر أبي الطيب المتنبي، فحف

  ."و طبعا سنين حتى تمكنت من صوغ المعاني و صـار ا?دمان لي خلقا

و لقد تصفـحت ا!شعار ق�ديما و ح�ديثا و حفظ�ت م�ا حفظ�ت منھ�ا، و كن�ت إذا ": و قال

مررت بنظري في ديـوان من الدواوين و يلوح لي فيه مثل ھذه ا!لفاظ أجد لھا نش�وة كنش�وة 

الخمر و طربا كطرب ا!لحان، و كثير من الن�اظمين و الن�اثرين يم�ر عل�ى ذل�ك و 6 ي�تفطن 

ه م��ن غي��ر نظ��ر فيم��ا ن��ـظرة أن��ا في��ه، و يظن��ه كغي��ره م��ن ا!لف��اظ ل��ه س��وى أن��ه يستحس��ن

  .1"المستحسنة

بث بكل فن و النظ�ر ف�ي ك�ل عل�م، كانت ثقافة ابن ا!ثيـر واسعة، و كان يدعو إلى التش

فوائ�د كثي�ـرة حت�ى "تبع أقوالھم، وق�د اس�تفاد م�ن ذل�ك السمع لمحاورات الناس، و ت و أرصاد

النادب�ة ف��ي " م�ا تقول��ه، و اطل�ع عل��ى "و م��ن يج�ري مج��راھمو ف�<ح م��ن ا!ع�اجم  أك��ارم�ن 

 2"المآتم، و ما تقوله الماشطة عند جلوة العروس، وما يقول المنادي في الس�وق عل�ى الس�لعة

.   

فما من تأليف فيه إ6 و تصفح شينه و سينه، و ك�ان إل�ى جان�ب "و قرأ كتب البيان كلھا 

و 6 عج�ب ف�ي ذل�ك فق�د  3"ريانية و الرومي�ةالس� ذلك ب�بعض اللغ�ات ا!عجمي�ة كالفارس�ية و

كان مثقفا ثقافة رفيعة، و كان عصره ملتقى الحضارات و ا!مم، و كان وزيرا يف�رض علي�ه 

  .منصبه معرفة غير العربية ليدير ا!مور

                                                 
ة املوصــل، ، جامعــ" ألثــري و صــدى عصــره وحياتــه فيهــاآثــار ضــياء الــدين بــن ا"عنــوانمقالــة ب:نــدوة يف أبنــاء األثــري: أمحــد مطلــوب 1

  .44ص
  . 50،ص1املثل السائر يف أدب الكاتب و الشاعر،ج: ابن األثري 2
  .3، ص1ج:املصدر نفسه 3
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ب�ن ا!ثي�ـر فتس�لم أعل�ى المناص�ب و الرت�ب و أت ھ�ذه الثقاف�ة الواس�عة الس�بيل 6قد ھي�ل

نه الملك ا!فضل، و كات�ب ا?نش�اء أو ح الدين ا!يـوبي و وزيرا ?بص< أصبح كاتبا لWنشاء

اللغ��ة و النح��و و : يك��ون ملم��ا بعل��وم ا!دب و ھ��ي"وزير ف��ي ذل��ك العھ��د يحت��اج إل��ى أن ال��

الصرف و الب<غة و العروض و القـوافي، آخذ م�ن ك�ل ف�ن م�ن فن�ون عص�ره بط�رف حت�ى 

  .1"ا أن يخوض فيھا و أن يتحدث عنھاإذا وردت مسألة دينية أو سياسية كـان مستطيع

  

        أثـارهأثـارهأثـارهأثـاره

ف ابن ا!ثـير كتبا كثيرة في الب<غة و ا!دب و صناعة ا?نشاء و كأنه أراد أن يكمل ألّ 

  .جھود أبناء ا!ثـير في التأليف و أن يكون لعلوم الدين و الدنيا نصيب كبير من تلك الجھود

ب�وع ل، و س�يكون الك�ـ<م عل�ى المطو معظم آثـاره مخطوط�ة و ل�م يطب�ع منھ�ا إ6 القلي�

  .المنسوب إليه أو6 ثـم يتبع ذلك

  :الكتب المطبوعة

  الجـامع الكبير في صناعة المنـظوم من الكـ�م المنثور_1 

الجامع "و من كتب ضياء الدين المتصلة بالب<غة و النـقد و فن الكتابة و ا?نشاء كتاب       

و نسبه إلى ابن ا!ثيـر علي " جامع الكبيـر في علم البيانال"خليفة  يو قد سماه الحاج" الكبير

و ق�د نب�ه جرج�ـي زي�دان إل�ى  و ل�يس ا!م�ر ك�ذلك،". الكـامل في التاريخ"بن محمد صاحب 

 ،2"الظنون إلى ابن ا!ثير صاحب الكامل أخي ض�ياء ال�دين خط�أ كشف نسبه صاحب: "ذلك

، و ھ�ذه ا?ش�ارات القديم�ة تبع�ث " الج�زريبن ا!ث�ـير لجامع الكـبير 6و ا: "وقال القلقشندي

و لك�ن ذل�ك كل�ه 6 يس�لب ض�ياء ال�دين حق�ه ف�ي "الشـك في نسبة الكت�اب إل�ى ض�ياء ال�ـدين، 

" الج�امع الكبي�ر"كتـابه فكـل ما فيه يشير إلى أنه من آثاره 6ش�تھاره ف�ي ف�ن البي�ان و لق�رب 

                                                 
  . 45يف أبناء األثري ،ص ندوة :أمحد مطلوب 1
  .571، ص 1م ،ج 1993تاريخ آداب اللغة العربية، موفم للنشر، : جرجي زيدان 2
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وطات�ه، كلم�ان إلي�ه و ذك�ر مخطفي منھجه و موضوعاته، و قد نسبه برو" المـثل السائر"من 

  .1"و نسبه إليه الزركلي أيضا

الحمد Z مبدئ ال�نعم أو6 و آخ�را، مس�دي ال�و6ء باطن�ا : "ابن ا!ثيـر كتابه بقوله" بدأ

، "و ظاھرا، الذي فطـر ا?نسان بحكمته و لطفـه و ركب فيه آلة النطق فبلغ به كم�ال وص�فه

" المثل الس�ائر"وھو ك<م قريب مما ذكره في مقدمة  ثم تحدث عن علم البيان و ما ألف فـيه،

و قسم الق�ـطب . ا!ول في ا!شياء العامة، و الثاني في ا!شياء الخاصة: و جعله على قـطبين

ا!ول فيما يج�ب عل�ى مؤل�ف الك�<م ا6بت�داء ب�ه، و الث�اني ف�ي الك�<م ع�ـلى : ا!ول إلى فنين

  .ر على المنظوميل الك<م المنثوا!لفاظ و المعاني و تفض

و القطـب الثاني في الفصاحة و الب<غة و أصناف علم البيان و أقس�امه، و ق�د تح�دث 

" المث�ل الس�ائر"عن الصناعـة المعنوية قبل الصناعة اللفظي�ة، و ف�ي ذل�ك اختل�ف ع�ن م�نھج 

  .الذي كانت الصناعة اللفظيـة فيه قبل المعنوية

!ث��ـير تص��فح آي��ات الق��رآن الك��ريم و وال��دافع إل��ى ت��أليف ھ��ذا الكت��اب ھ��و أن اب��ن ا

استخرج منه بعد الكشف عن سره المكنون ث<ثين ضربا مـن علم البيان لم يأت بھ�ا أح�د م�ن 

فحي�ث : "و كان ما ظف�ر ب�ه أص�ل ف�ـن البي�ان و عمدت�ه و زبدت�ه، و ق�ال. العلماء الذي سبقوه

كتاب�ا و افص�لھا في�ه أحرزت ھذه الفضيلة و حصلت عندي ھذه العقلي�ة، أحبب�ت أن اف�رد لھ�ا 

أقساما و أبوابا ليكـون مقصورا على شواھد ھذا العلم و غرائب�ه و رم�وزه الخفي�ة وعجائب�ه، 

  .2"يعلم به مواقع الصواب في صناعته و ليجعله مـؤلف الك<م رأس بضاعته، و

  

  تدراكـا�س_ 2

ع�ن ، و ذك�ره بروكلم�ان وھ�و يتح�دث "ا6س�تدراك"ذكره إسماعـيل البغدادي و سماه 

ا6س�تدراك ف�ي "م 1239_ھـ 637و ألف ضياء الدين بن ا!ثـير المتوفى سنة: "متنبي وقالال

                                                 
  .273، ص5م، ج 1993حلجازي ، اهليئة املصرية العامة للكتاب، تاريخ األدب العريب، تح حممود فهمي ا: بروكلمان 1
  . 52 -51يف أبناء األثري ،ص ندوة 2
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س�عيد ب�ن  دو ھ�و نق�د لكت�اب ألف�ه أب�و محم�" ا!خـذ على المعاني الكندية من المع�اني الطائي�ة

  .1"بي تماممن أ م في سرقات المتنبي1173_ھـ569المبـارك الدھان المتوفى سنة 
  :النسبة و ھو كتاب النقد المھم و قد جمع فيه ابن ا!ثير بحثين فا6سـتدراك صحيح

  .مؤاخذات ?بن الدھـان على مؤاخذات للمتنبي: ا!ول 

  .استدراك على ما فات ابن الدھـان من مأخذ المتنبي: الثاني 

و ج�ال " المث�ل الس�ائر"و " الجامع الكبي�ر"ضيـاء الدين بعد أن حقق في كتابيه  يبدو أن

الت�ي بثھ�ا ف�ي .... ئعة فـي علم البيان، أراد وضع كتابا يطبق فيه نظريات�ه و آرائ�هجو6ت را

المث�ل "و إذا ك�ان .ال�ذي ك�ان جدي�دا ف�ي منھج�ه و آرائ�ه" ا6ست�ـدراك"كتابيه السابقين، فألف 

الصورة العلمية الت�ي تكش�ف " ا6ستدراك"عمدة آرائه في النقد و البـ<غة فإن كتاب " السائر

  .ي النقد و تطبيق آرائه التي شرعـھا و أرسى أصولھاعن منھجه ف

و مقدمة ھذا الكتـاب ھي أھم ما فيه، فقد تكلم فيھا على الش�عر و نق�ده و المفاض�لة ب�ين 

الش��عراء، و السرق��ـات ا!دبي��ة، و موق��ف اللغ��ويين و النح��اة م��ن الش��عر و نق��ده، و نق��د ش��رح 

  .حماسة أبي تمام، و وازن بين ا!مثلـة الشعرية

المقدمة بعد ذل�ك كل�ه تع�د دس�تورا للنق�ـد أت�ى فيھ�ا اب�ن ا!ثي�ر بأش�ياء ج�دير ب�أن تقي�د و 

  .تحفظ و تتبع، و لم يكن مقلدا فيما كتب و إنـما ثائرا

و ق�د ذك�ر ذل�ك فق�ال وھ�و ينق�د " المثل السائر"بعد " ا6ستـدراك"ألف ابن ا!ثـير كتاب 

وي�ل ع�ريض، و ل�و أخ�ذت ف�ي استقص�ائه و الك<م في مثـل ھذا الموض�ع ط: "بعض ا!بيات

6تسع المجال، لكنه يوجد في كتابي الموسوم بالمثل السائر ف�ي أدب الكات�ب و الش�اعر، فإن�ه 

  .2"لفاظ و المعاني و تفصيل أقسامھاموضوع لبيان أسرار ا!

  

  قوم في حل المـنظومرالوشـي الـم_ 3

                                                 
  .85، ص2تاريخ األدب العريب ، ج: بروكلمان 1
  . 55 -54يف أبناء األثري ،ص ندوة 2
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الوش�ي المرق�وم ف�ي ح�ل ول�ه كت�اب : "و ھو يتح�دث ع�ن ض�ياء ال�دين خلكانقال ابن 

  .1"المنظوم، و ھو مـع وجازته في غاية الحسن و ا?فادة

و بن�اه عل�ى مقدم�ة و ث<ث�ة " احم�د � عل�ى فض�يلة النط�ق و بيان�ه: "بدأه مؤلفه بقوله

  .ا!ول في حل الشعر:  فصول

  .الثاني في حل آيات القرآن الكريم    

  .الثالث في حل ا!خبار النبوية    

!ن��ه كت��اب تعل��يم و تمثي��ل 6 كت��اب تكثي��ر و : "غرض��ه م��ن الكت��اب ھ��دف تعليم��ي ق��ال

و ق��د ك��ان الكت��اب ف��ي عص��ره يؤمن��ون ب��أن الق��رآن الك��ريم و الش��عر البلي��غ ھم��ا ".تط��وير

الينبوعان اللذان يستقون منھم�ا مع�انيھم، و ل�ذلك عكف�ـوا عليھم�ا و عل�ى الح�ديث الش�ريف و 

  .جلت في كتاباتھم و رسائـلھم في ا!غراض المختلفةأفادوا من ذلك فائدة عظيمة ت

و لما ألـفت كتاب المثل السائر ف�ي أدب الكات�ب : "و في تاريخ تأليفه حيرة فمؤلفه يقول

  2."و الشاعر، قصرت فص< منه على ذكر ھذه الطريـق

و قد بسـطت الق�ول ف�ي ھ�ذا الموض�ع، وكش�فت :"ي المثل السائر في أدب الكاتب قال ف

و ھ�و كت�اب مف�رد ف�ي ئنه في الكتاب الذي وسمته بالوشـي المرقوم في حل المنظ�وم، عن دفا

وھذا المعنى المشـار إليه ف�ي وص�ف القل�م أوردت�ه بعب�ارة أخ�رى : "وقال .3"ھذا الفن خاصة

و ھذا كت�اب ألفت�ه ف�ي ص�ناعة ح�ـل " الوشـي المرقوم في حل المنظوم"نبھت عليه في كتاب 

  . 4"الشعر و غيره

ي وق�ت اب�ن ا!ث�ـير ك�ان يؤل�ف الكت�ابين ف� و ھ�و أن"ل�ك ق�د يك�ون ظن�ا، فيق بين ذالتو 

واح��د، و ك��ان يحي��ل ف��ي ك��ل واح��د منھم��ا إل��ى ا!خ��ر حينم��ا يتع��رض للمس��ائل المتش��ابھة و 

الوش�ـي "د من نضج يدل على انه ألف بع�" المثل السائـر"6سيما حل المنظوم، و لكن ما في 

و كنت س�افرة إل�ى ب�<د : "ھـ بدليل ما جاء فيه 600ب بعد سنةنه كتو يغلب الظن أ" المرقوم
                                                 

  .27، ص5وفيات األعيان، ج: ابن خلكان 1
  . 56ص  يف أبناء األثري ، ندوة 2

  .107-106، ص 1ج: لسائر املثل ا:ابن األثري3 

  . 333،ص  1ج:املصدر نفسه4 
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ھـ، و ھي السنة التي يظن أن�ـھا كان�ت  622و انه انتھى منه قبل سنه " الروم في سنة ستمائة

  .1"ََالمثل السائر"زمن ا6نتھاء من 

  ـــ ديوان ترسله4 

حينما ك�ان كاتب�ا لضياء الـدين ديـوان ترسل، و ھي مجموعة كتبه و رسائله التي كتبھا 

وله أيضا ديوان في عدة مجلدات، و المخت�ار من�ه : "قال ابن خلكان. نشاء و وزيرالديوان ا?

  .2"مجلد واحد

و " المث�ل السائ�ـر " قد بقي كثير من ھذه الرسائل و الكتب مفرقا في كتبه و 6 سيما "و

  .ر ا!خرىو في مجموعة رسائل التي عثر عليھا، و في المصاد" الـوشي المرقوم"

لھذه الرسـائل أھمية كبرى، فھ�ي تص�ور حي�اة اب�ن ا!ثي�ر تص�ويرا ص�ادقا، و تص�ور ف

و من ھذه الرسائل ما صور الحروب الصليبية و حروب ص�<ح . البيئة و العـصر في حياته

  .3"ذلك العھد جتماعية فيمنھا ما صور الحياة السياسية و ا?الدين معھم، و 

  :المنـسوبة إليهكتب 
  

  ا'خبـار النبويـة -1

جمع فيه أكثر من ثـ<ثة آ6ف خب�ر م�ن ا!خب�ار  "ا!خبار النبوية"لضياء الدين كتاب 

وكن�ت ج�ردت م�ن ا!خب�ار النبوي�ة كتاب�ا ": النبوية، و ھو خ<صة ما يحتاج إلي�ه الكات�ب ق�ال

 اشتمل على ث<ثة آ6ف خبر كلھا تدخل في ا6س�تعمال و م�ـازلت أواظ�ب عل�ى مطالع�ة م�ـدة

تزيد على عش�ر س�نين فكن�ت أنھ�ي مطالعت�ه ف�ي ك�ل أس�بوع م�رة حت�ى دار عل�ى ناظ�ـري و 

  .4"خاطري ما يزيد على خمسمائة مرة و صار محفوظا 6 يشذ عني منه شيء

  

                                                 
  . 57يف أبناء األثري، ص ندوة 1
 .28، ص 5ابن خلكان،وفيات األعيان،ج :ينظر 2
 .58ص:أبناء األثري يف ندوة 3
 .128،ص 1املثل السائر،ج: ابن األثري 4
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  ا'مثــال –2

و كن��ت ج��ردت م��ن كت��اب ا!م��ـثال للمي��داني أوراق��ا خفيف��ة : "ق��ال ض��ياء ال��ـدين عن��ه

  .1"يدخل في باب ا6ستعمال مثال الذيتشمـل على الحسن من ا!

  

  

  الحمـاسـة-3

ھاھن��ا مواض��ع أخ��رى ف��ي كت��اب ": ق��ال اب��ن ا!ثي��ـر و ھ��و يتح��دث ع��ن ا6ختي��ارات

الحماسة منفية عن اختي�ار تبل�غ خمس�مائة بي�ت و كن�ت عزم�ت عل�ى إفرادھ�ا و ت�أليف كت�اب 

ن بق�ي ، ف�إج�ة الش�عر ال�ذي تض�منته الحماس�ةلجمعھا و أن أتكلم عليھا و أبين نزولھا ع�ن در

   .2"عزمي ھذا حالة و لم يعترضه كسل فسأمضيه إنشـاء � تعالى

  

  السرقـات الشعريـة -4

وف��ي "  المث��ل الس��ائر"تكل��م اب��ن ا!ث��ـير عل��ى الس��رقات الش��عرية بالتفص��يل ف��ي كتاب��ه 

 النس�خ و: ،  ألف كتابا فيھا، و قال إنه قسمھا فيه ث<ثة أقسام"ا6ستـدراك"و " الجامع الكبير"

ب��ذكرھما ف��ي الكت��اب ال��ذي ألفت��ه، و ھاھن��ا قس��مان آخ��ران أخلل��ت ": الس��لخ و المس��خ ث��م ق��ال

و ھ�ذان القس�مان . أخذ المعنى مع الـزيادة عليه، و ا\خ�ر عك�س المعن�ى إل�ى ض�ده: حدھمافأ

ليسا بنس�خ و 6 سل�ـخ و 6 مس�خ، و ك�ل قس�م م�ن ھ�ذه ا!قس�ام يتن�وع و يتف�رع و تخ�رج  ب�ه 

  .3"دقيقة، و قد استأنف ما فاتني من ذلك في ھذا الكتاب القسمة إلى مسالك

  

  عمـود الـمعاني -5

                                                 
 .23،ص 1ج : املصدر نفسه 1
  .63ص: أبناء األثرييف ندوة  2
 .366، ص2ثل السائر،جامل: ابن األثري 3
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عم�ود "وق�د ألف�ت ف�ي ذل�ك كتاب�ا س�ميته " :قال ضياء الـدين و ھو يتحدث عن المعاني

و جعلته مقصورا على ضروب المعـاني الموجودة في النظم و النثر و ما فيھا م�ن " المعـاني

عنھا من الشعب و ھذا كتاب تعبت ف�ي تأليف�ه زمن�ا ط�وي< و ا!عمـدة المطروقة و ما يخرج 

  .1"أنا ضنين بـه

  

  المفتـاح المنـشا في حـديقة ا�نشـا -6

وھو كتاب يرمي إلى تمرين كاتب ا?نـشا و إعداد و إمداد كما يظھ�ر م�ن وص�فه ف�ي 

و ق��د رت��ب عل��ى ب��ابين ف��ي مرات��ب الكت��ب و المخاطب��ات و كيفي��ة وض��ع : فھرس��ة دار الكت��ب

  2.ا!سمـاء و أين يكون محلھا و في صور العنـوانات و ا!لقـاب و الرتب و وضع ا!سماء

  

  مقـالة في الحكـم بين المعنييـن -7 

و ل�ي ": وھي مقـالة ضمنھا ضياء الـدين الحكم بين المعنيين المختلفين، و قد قال عنه

... ي�ه ك<م�ا ط�وي< عريض�امقالة مفردة ضمنتھا الحكـم بين المعنيين المختلفين، و تكلمت عل

و ما منعني من إيـرادھا ف�ي كت�ابي ھ�ذا إ6 أنھ�ا س�نحت ل�ي بع�د تص�نيفه و ش�ياعه ف�ي أي�دي 

  .3"النـاس و تناقـل النسخ به

  

  :و ھناك مجـموعة كبيرة من الكـتب المنسوبـة إلى ابن ا!ثير نذكر منھا
  .الـبديـع" -

 .لبرھـان في علم الـبيانا  -

 رفة الغـرائبتـحفة الـعجائب و ط  -

 .رسـالة في ا!زھـار   -

                                                 
 .64ص: أبناء األثرييف ندوة  1
 .70ص: ملرجع نفسها 2
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  ــــــــ حيـاة ابـن األثيـرـــــــــــــــــــــــــــــ:دـهيـتم 

 21

 .رسالـة في الـضاد و الظـاء  -

 .رسـالة في وصف مصـر  -

 .الـعقـد  -

 .القـول الفـائق  -

 .كتـاب في ا!دعيـة  -

 .الب في نقد كـ<م الشاعر و الكاتـبكفايـة الطـ  -

 .كنـز البـ<غة  -

 .مـؤنس الوحـدة  -

 .الـمرصـع  -

 .المعـاني الـمخترعة  -

 .ةمـجموعة شعريـ  -

 1".مناظـرة بين الخريـف و الربيـع  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

   72يف أبناء األثري، صندوة   1



  ــــــــ حيـاة ابـن األثيـرـــــــــــــــــــــــــــــ:دـهيـتم 

 22

  

  

  المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر

و لض��ياء : "نفعھ�ا، و ق�د ق�ال عن�ه اب�ن خلك�انكت�ب ض�ياء ال�ـدين و أ ھ�ذا الكت�اب أھ�م

المث�ل الس�ائر : "الدين من التصانيف الدالة على غزارة فضله و تحقيق نبله كتاب الذي أس�ماه

، 1"و ھو فـي مجلدين جمع فيه فأوعى و لم يت�رك ش�يئا إ6 وذك�ره" والشاعر في أدب الكاتب

  .2 "البيان و غير ذلككتاب جميل في صناعة : "و قد قال الـقفطي

ما رآه من خبط القدماء ف�ي فن�ون البي�ان و " المثل السـائر"و قد كان الدافع إلى تأليف 

ف��اتھم ويس��تدرك م��ا ن��د ع��نھم ف��ي  إھم��الھم الك��ـثير منھ��ا و رغبت��ه ف��ي أن يض��يف إل��يھم م��ا

و بع�د ف�إن عل�م البي�ان لت�أليف ال�نظم و النث�ر : "م، و ق�ـد أوض�ح بع�ض ذل�ك ف�ي قول�همؤلفاتھ

ذھب��ـا و حطب��ا و م��ا م��ن  ابمنزل��ة أص��ول ال��ـفقه ل[حك��ام، و ق��د أل��ـف الن��اس في��ه كتب��ا و جلب��و

ينتفع به ف�ي ذل�ك إ6 تأليف إ6 و قد تصفحت شينه و سينه و علمت غثه و سمينه فلم أجـد ما 

!ب�ي محم�د " س�ر الفص�احة"!بي القاسم الحسن بن بش�ر ا\م�دي و كت�اب " الموازنـة"كتاب 

محص��و6، و عب��د � ب��ن سن��ـان الخف��اجي، غي��ر أن كت��اب الموازن��ة أجم��ع أص��و6 و أج��دى 

ه م�ن نه نبه فيه على نكت منيرة فإنه قد أكثر مما قلل به مقدار كتابو أ" سر الفصـاحة"كتاب 

ذكر ا!صـوات و الحروف و الك<م عليھا، و من الك�<م عل�ى اللفظ�ة المف�ردة و ص�فاته مم�ا 

6 حاجة إلى أكثره، و من الك<م في مواضع شذ عنه الصواب فيھ�ا، و س�يرد بي�ان ذل�ك كل�ه 

على أن ك< الكتابين قد أھم< م�ن ھ�ذا العل�م أب�واب، . في مواضع من ھذا الكتاب إن شاء �

بما ذكرا في بعض المواضع قشورا و تركا لباب�ا، و كن�ت عث�رت عل�ى ض�روب كثي�رة و لـر

منه في غضون القرآن الكريم، و لم أجد أحدا ممن تقدمني تع�رض ب�ذكر ش�يء منھ�ا، و ھ�ي 

إذا عدت كانت في ھ�ذا العل�م بمق�دار ش�طره، و إذا نظ�ر إل�ى فوائ�ـدھا وج�دتھا محتوي�ة علي�ه 

فعتھا بضروب أخر مدونة في الـكتب المتقدم�ة بع�د إن ح�ذفت بأسره، وقد أوردتھا ھاھنا و ش
                                                 

  . 27،ص 5وفيات األعيان،ج: ابن خلكان 1
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منھ��ا م��ا حذفت��ه و أض��فت إليھ��ا م��ا أض��فت، و ھ��داني � 6بت��ـداع أش��ياء ل��م تك��ن م��ن قبل��ي 

 .1"مبتدعة، و كل ذلك يظھر عند الوقوف على كتابي ھذا و على غيره من الكتب

لك ما جاء في�ه م�ن رس�الة ھـ، و دليل ذ622ھـ و انتھى منه 618ألفه بعد عـام "و لقد 

ھ��ـ، يض��اف إل��ى ذل��ك أن 618كتبھ��ا لناص��ر الدي��ـن ص��احب الموص��ل، ال��ذي اتص��ل ب��ه س��نة 

 622الجزء ا!ول منـه المحفوظ بدار الكتب المصرية قد انتھ�ى م�ن كتابت�ه ي�وم الس�بت س�نة 

  .ھـ و في أوله إجـازة بخط المؤلف كتبھا في شھر شعبان من العام نفسه

دويا في عصره والعصور التالية، فما إن انتھى م�ـؤلفه من�ه " السائـرالمثل "قد أحدث 

حتى انتشر و وصلت نسخ منه إلى بغداد و تصدى له ابن أبـي الحديد و ألف كتاب�ـا ف�ي ال�رد 

  .2"›الفلك الدائر على المثل السائـر‹ھـ و سماه  633عليه سنة 

ة الكات�ب و الشاع�ـر، وق�د ناعھذا الكتاب يتضمن البحث عن علم الب<غة، و النقد لص

  .صـاحبه على مقدمة و مقالتين  بناه

فالمـقدمة تشتمل على أصول علم البيان و المقالتين تشتم<ن على فروع�ه، و المقدم�ة 

تتضمن عشـرة فصول يتكلم فيھا على موضوع علم البيان، و م�ا ينبغ�ي ل�ه م�ن ا!دوات، ث�م 

ي التفس��ير و التأوي��ل، و الت��رجيح بينھ��ا ث��م يبح��ث الح��ـكم عل��ى المع��اني و معرف��ة أس��اليبھا ف��

  .جوامـع الك<م، و الحقيقة و المجاز و الفصاحة و الب<غة و أركان الكتابة، و طـريق تعلمھا

ا!ول ف��ي اللفظ��ة : ال��ـمقالة ا!ول��ى تبح��ث ع��ن الص��ناعة اللفظ��ة، و ھ��ي عل��ى قس��مين

عل�ى ثماني�ة أن�واع كالس�جع و  المفردة، و الـثاني في ا!لفاظ المركب�ة و جع�ل ص�ناعة تأليفھ�ا

  .التجنيس و الترصـيع و المعاظلة و سواھا

و المقال�ة الثان�ـية تبح�ث ع�ن الص�ناعة المعنوي��ة، و ھ�ي أيض�ا عل�ى قس�مين، ا!ول ف��ي 

و القسم ا!ول على ض�ـربين . الك<م على المعانـي مجم<، و الثاني في الك<م عليھا منفص<

6 يقتدي فيه بمن سبقه، و الث�اني ف�ي م�ا يج�ـري في�ه عل�ى  أحدھما في ما يبتدعه المؤلف بأن

  .مثال السابق و منھج مطروق
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الـقسم الثاني بناه على ث<ثين نوعا كالتشبيه و ا6ستعارة و التجريد و التق�ديم الت�أخير و 

  .ا?يجـاز و المنطق و ا?طناب و الكناية و السرقات الشعريـة و غيرھا

س�ائل، و آي�ات و أحادي�ث يبن�ـي عليھ�ا ك<م�ه أو يستش�ھد يتخلل ھذه المباحث شعر و ر

، و ربم�ا عم�د إل�ى الموازن�ة ب�ين ش�ـاعرين كم�ا وازن ب�ين البحت�ري و بھا على صحة أقواله

يورده في رسـائله، و يجعلھا مثا6 للبـ<غة في الن�وع بي في وصفھما ا!سد، و كثيرا ما المتن

  .و تنبيه القـارئ على النظر إليھاالذي يتكلم عليه، و يعني بتـحليل معانيھا 

كأنه عرض !قوال غيره من الكتاب فطعن عليھا، و ازدراھا كما فعل بالح�ـرير و اب�ن 

نبات�ـه الخطي�ب، فإن�ه ع�اب س�جعھما م�ن أج�ل تكري�ر المعن�ى بالفاص�لتين المزدوجتي�ـن و ق��د 

و  .ب��ادبن العمي��د و الص��احبي و الص��احب ب��ن عب مث��ل ذل��ك عل��ى أئم��ة المترس��لين، ك��إغ��ـا

ع��ـرض للش��عراء ف��أدرك م��ع أغل��ب م��ن أق��والھم، و اس��تھزأ بم��ن يتعص��ب لبعض��ھم حت��ى 6 

  .يـرى له عيبا

أما ك�ـ<مه عل�ى ال�ـب<غة ف�< ينف�ك ي�ذكر أق�وال م�ن تقدم�ه م�ن علم�اء البي�ان، و يظھ�ر 

ن��ه ي��ذكر أقوال��ه و ب��ـدل بھ��ا و يب��اھي أخطأھ��ا و ض��عف م��دلولھا و قص��ر نظ��رھم فيھ��ا، ث��م 

إذا س��بقه أح��د إل��ى رأي يري��د أن يتبن��اه، ويك��ذب أن يج��ـد في��ه عوج��ا ليك��ون ل��ه  اس��تنبطھا و

الفضل في تقويمه، ومثل ھ�ذه ا!ش�ياء كثي�رة ف�ي المث�ل السائ�ـر، و ھ�ي تص�ور أدق تص�وير 

    .عجرفة صـاحبه و شدة غروره

إ6 أن أقـواله في البيان و استنباطاته ل[حكـام تدل على عل�م ص�حيح وذك�اء عجي�ب و "

  . ة استنتاج، و لكن حب المعارضة كان يدفعه إلـى ا?فراط في المخالفةقـو

يظھر إنش�اؤه ف�ي المث�ل السائ�ـر س�ھل العب�ـارة، واض�ح ا!س�لوب ب�ريء م�ن التعقي�د و 

ا?غ��راب، غال��ب علي��ه ا?س��ھاب، ف��ـكأن ص��احبه أس��تاذ يعن��ى بش��رح درس��ه، و إيض��احه و 

  .تعليله، ليجعله مفھوما و قريبا من ا!ذھـان

شخص��ية اب��ن ا!ث��ـير ظ��اھرة ك��ل الظھ��ور ف��ي إنش��ائه، تلتقيھ��ا كي��ف س��رت، فت��راه أب��دا 

يحدثك عن نفسه ينبه خـاطرك إلى أرائه، و يدل عليك بص�حة علم�ه و ق�وة اس�تنباطه و يم�[ 

رأسك بكثرة دعـاويه و ينفرك بلؤم طبعه و كبريائه، حت�ى تحس�ب و ھ�و ي�تكلم عل�ى ابتداع�ه 



  ــــــــ حيـاة ابـن األثيـرـــــــــــــــــــــــــــــ:دـهيـتم 

 25

وھ��ـداني � 6بت��داع أش��ياء ل��م تك��ن مبتدع��ة، ومنحن��ي درج��ة " :يق��ـول 1"نبي��ا ي��وحى إلي��ه

ا6جتھـاد التي 6 تكون أقوالھا تابعة، و إنما متبعة، و لقد مارست الكتابة ممارسة كش�فت ل�ي 

  .2"ھـرھا، إذ لم يظفر غيري بأحجارھاعن أسرارھا، و أظفـرني بكنوز جوا

  

  قيمــة الكتــاب

سات العباس�ية ف�ي موض�وع ال�ـب<غة العربي�ة، أراد في�ه كتاب ابن ا!ثـير خاتم�ة ال�ـدرا 

صاحبه أن يقول الك<م الفاصل، و أن يكون فيه إمام ا!قـدمين و أستاذ المحدثين، نھ�ض في�ه 

نھضة عنفوان يريد مطاولة السابقين و ال<حق�ين، و م�د ال�ـسلطان العلم�ي عل�ى ك�ل باح�ث و 

فق�ام الخص�وم ينك�رون . ماس�ة ق�ـوم آخ�رينفأثارت لھجت�ه حفيظ�ة ق�ـوم، وأوق�د علم�ه ح. ناقد

اللھج���ـة، و يتنك���رون للت���بجح، و ين���ددون بالتط���اول و ا?زراء عل���ى الفض���ـ<ء م���ن أرب���اب 

حتج�اج و ج�ة، و ي�ردون النظ�ر و ال�ـجدل و ا?الصناعة، وھ�م يحم�دون في�ه ا?نش�اء و المعال

في روض�ة بي�ان، و  ا6عتراض، و يذھبون إلى أن الـكتاب زوبعة في فنجان، أو حذلقة لسان

و 6 ش�ك أن موق�ف ھ�ؤ6ء . ليس ھنالك جديد أو تجديد، و 6 ھنال�ك م�ا يغن�ى أو يعتم�د علي�ه

الـخصوم موقف عناد نشأ عن كبرياء الرجل و ادعائه شيئا م�ن العص�مة ف�ي م�ا ي�ـقول و م�ا 

  .يعالج

نتجت�ه أما المؤيـدون فقد رأوا الصيد كل الصيد في جوف الفرى، و أن الكتاب خير م�ا أ

يتخ��ذون م��ن ك��ل عب��ارة حج��ة، و م��ن ك��ل ميزان��ا للح��ق و  االعبقري��ة ف��ي المي��دان، و راح��و

و مما 6 شك فيه أن ابن ا!ثـير طوى كتابه على كثير من المباھاة، فھو 6 . قسطاسا للمعرفة

ھدانـي � 6بتداع أشياء ل�م تك�ن م�ن قبل�ي مبتدع�ة، و : " يرى فوقه عالما، و 6 لكتابته مثي<

فكأن�ه وحي�د ال�دھر، و " متبع�ة منحي درجة ا6جـتھاد التي 6 تكون أقوالھ�ـا تابع�ة و إنم�ا ھ�ي

ا!يام، و كـأنه كتابه عصارة كل علم، و منتھى ما يمكن الوصول إليه فـي باب التنقي�ب  زبدة

ة و ھذه الفك�ر. و التحميص، و غاية ما تستطيع ا?نسانية أن تبلغ إليه في باب الدراسـة الفنية
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الخاطئة تقـود ا!سلوب، و إذا الرجل كثي�ر الس�وق لنفث�ات قلم�ه، كثي�ر ا6ستشھ�ـاد بم�ا خط�ه 

يراعه، كثيـر التوقف عند تلك النماذج، كثير ا?عج�اب بھ�ا، ش�ديد الح�ـرص عل�ى لف�ت نظ�ر 

ن يش�اركه الق�ارئ ف�ي إعجاب�ه و ص�رخات وه الحسن فيھا، شـديد ا6ھتمام !القـارئ إلى وج

و ف�ي ك�ل ذل�ك يج�ـول ب�ين م�ن س�بقه ف�ـي ع�الم البح�ث و الكتاب�ة مخطئ�ا ھ�ذا، استحسانه، وھ

مستص��ـغرا ذاك، مغلط��ا الق��ول لھ��ـذا، ناسب��ـا الجھ��ل إل��ى ذاك، و ك��أنھم جميع��ا أق��زام أم��ام 

  1.الحـروف
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ن و مواقف بعينھا، تناقلھا الـدارسون و المؤرخوارتبط وضع النحو بحوادث معينة أ

ي في مصنفاتـھم و اختلفت آرائھم فيھا إ# أن جميعھا تنسب وضع النحو �بي ا�سود الدؤل

  .   نفسهسواء بتوجيه أحـد أو من تلقاء 

ي تتحدث عن توھذا ما كان من ابن ا�ثـير حين ذكر بعض الروايات المشھورة ال

و أول من تكـلم في النحو أبو أسود الدؤلي، و سبب ذلك أنه دخل على ابنة له : "نشأته يقول

:" فظنھا مستفھمة؛ فقـال" أشذ> "متعجبة، و رفعت " يا أبت ما أشد; الحر: "بالبصرة فقالت 

 عنه ، فقالت يا أبت إنما أخبرتك و لم أسألك، فأتى على ابن أبي طالب رضي ?"شھر ناجر

" يا أمير المؤمنين ذھبت لغة العـرب، و يوشك إن تطاول عليھا زمان أن تضمحل: "فقال

الكـCم # : "ھلم صحيفة ثم أملى عليه: "فأخبره خبر ابنته، فقال " و ما ذاك: "فقال له 

ثم رسم له رسوما فنقلھا النحويين في كتبھم، "يخرج عن اسم و فعل و حرف جـاء لمعنى 

إني أرى العرب قد : "با ا�سود الدؤلي دخـل على زياد ابن أبيه بالبصرة فقالوقيـل أن أ

، فقام "#: " خـالطت العجم و تغيرت ألسنتھا أفتأذن لي أن أضع ما يقيموا به كCمھم؟ فقال 

مات :"فقـال زياد" أيھا ا�مير مات أبانا و خلف البنون: "من عنده و دخل عليه رجل فقـال

" اصنع ما كنت نھيتك عنه: "نون؟ مه، ردوا علي أبا ا�سود فردوه فقالأبانا و خلف الب

فوضع شيئا، ثم جاء بعده ميمون ا�قـرن فزاد عليه، ثم جاء عنبسة بن معدان المھري فزاد 

و أبو عمرو بن العCء فزادا عليه، ثم جاء  يه، ثم جـاء بعده عبد ? إسحاق الخضرميعل

دي، وتتابع الناس و اختلـف البصريون و الكـوفيون في بعض بعدھما الخليل بن أحمـد ا�ز

  .1"ذلك فھذا ما بلغني من أمر النحـو في أول وضعه

لقد قدم ابن ا�ثيـر لمحة مختصرة عن تطور النحو عن طريق ذكر أشھر الـروايات 

  .التي عرف بھا دون الدخول في التفاصيل والمجـاد#ت التي وقعت بين الدارسين

  

                                                 
  48، 47، 1املثل السائر، ج: ألثريابن ا 1
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I((((      د ابن األثـيرد ابن األثـيرد ابن األثـيرد ابن األثـيرننننالـنحو عالـنحو عالـنحو عالـنحو عمفهوم  مفهوم  مفهوم  مفهوم::::        

لقد عرف النحو تعريفـات كثيرة و مختلفة لدى الكثير من الدارسين، فلقد عرفه ابن 

ھو انتحاء سمت كـCم العرب في تصريفه من إعراب و غيره : "بقوله) ـھ392ت(جني

كالتثنية و الجمع و التحقير و التكسير و اKضافة والنسب و التـركيب و غير ذلك ليلحق من 

  .1"ليس من أھل اللغة العربية بأھلھا في الفصاحة

أي " معرفة ا�حكام التي للكـلم العربية من جھة إفرادھا  ومن جھة تركيبھا": كما أنه

أنه يبحث بنية الكلمة المفردة و عCقات الكلمات في الجملة، وظل كثير من النحويين يعدون 

 .2"اول كل ما يتعلق بالكلمة و الجملةالنحو شامC لكـل ھذه الدراسات فالنحو عندھم يتن

Kللنحو يعبر أتم التعبير عن طبيعة الدراسة النحوية في  تعـريف )ھـ528(بن الطراوةو

 سالنحو عـلم بالمقايي: "ا�ندلس، و قد رد به على الفارسي عندما عـرف النحو بقوله

نحو تسديد الذھن ال: الصواب:" فقال ابن الطراوة" المستنبطة من استقراء كـCم العرب

و كأنه نبه الـدارسين إلى أن مھمة الناحي ليست " للتميز بين ا#ستقامة في الكـCم و اKحالة

 أعمق و أبعد حين تمتد إلى مدارسة وقفا على العلم بالقوانين، و إنما ھي في نظره

لدى  بحثا عن منھج اللغـة و طرائقھا في التعبير و من خCل ھذه المدارسة يتكون النصوص

الدارس الحس اللغوي الذي يوقفه على ما يكون به الكـCم مستقيما و صوابا و يكـون بدونه 

  .3"مستحيC و خطأ

ياء كما يعتبر النحو عنصرا أساسيا في ثقافة من اھتم بصناعة ا�دب، فلقد عرض ض 

دبي، وجعله للكثير من الجوانب المتصلة بالفن ا� ›المثل السائر‹الدين ابن ا�ثـير في كتابه 

أحد العلوم التي يقتضيھا علم البيـان من المنظوم و المنثور، و لذلك نراه يتتبع أمور النحو 

                                                 
  .34، ص1نجار، دار الكتاب العريب جالتح حممد علي  اخلصائص،: ابن جين 1
 علــم اللغــة العربيــة مــدخل تــارخيي مقــارن يف ضــوء الــرتاث و اللغــات الســامية، دار غريــب، القــاهرة،: حممــود فهمــي حجــازي:ينظــر 2

  .61-60ص
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في اKعـراب و التصريف بين الكثير من عناصر النقد و التقويم مما يؤكـد أنه على صلـة 

  .واضحة بھذا العلم نظرا و تطبيقا

من فقه و طب : ه موضوع كـل علمفھو يـذكر في مقدمة الكتـاب في الفصل ا�ول من

و موضوع النحو ھو ا�لفاظ و المعـاني، و : "ب و بيان و يقول في موضوع النحوو حسا

، فلقد جعل النحو يمتد 1"النحو يسأل عن أحوالھا في الد#لة من جھة ا�وضـاع اللغوية

بين أجزاء  على بيان العCقة البنيوية دون أن يقتصرليشمل المعاني كما يشمل ا�لفاظ، 

، الجملة الواحدة، بل يمتد إلى دراسة العCقة القائمة بين الجملة والجملة داخل نفس الخطاب

ليس النحو مجرد مراعاة اKعراب والقواعد التي تقف بالنحو عند حدود الحكم بالصحة فـ

قة CـCم، أي مراعاة العـفي الك) صورة المعنى(اة ـوالفساد، ولكن المقصود أيضا ھو مراع

من مزية أو فضل بل يمتد في البحث في النص Cلھا أن نتبين ما ـالبنيوية التي يمكن من خ

معانيھا، وكشف غامضھا،  و مدى تجلي ات،ـعن العCقات التي تقيمھا اللغة بين الكلم

القواعد النحوية إلى  هتجاوز و اني،ـعلم المع عند ابن ا�ثـير ما اشتمل على النحو فأساس 

  .فنيةالجودة ال

أما علم ": كـما أكد في كتابه إلى أھمية و ضرورة معرفة و دراسة النحو، حيث يقـول

النحـو فإنه علم البيان من المنظوم و منثور بمنزلة أبجد في تعلم الخط، وھو أول ما ينبغي 

  .2"إتقـان معرفته لكل أحد ينطق باللسـان العربي، ليأمن معرة اللحن

أھمية معرفة و إتقان  بين فيھا موضوع النحو و مدى مثلةويبين ذلك بمجموعة من ا�

اعلم أن من أقسام الفاعل و المفعول ما# يفھم إ# بعCمة، كتقـديم : فنقول": علـم النحو يقول

المفعول على الفاعل، فإنه إذا لم يكن ثم عـCمة تبين أحدھا من ا�خر، و إ# أشكل ا�مر، 

زيد ھو المضروب، فإنك إذا لم تنصب زيدا و تـرفع  و يكون ›يد عمروزَ  ربَ ضَ ‹كقولك 

إنما يخشى ? من عباده {: ردت، و على ھذا ورد قولـه تعالىعمرو و إ# # يفھم ما أ

، ولم يبيـن اKعراب في ذلك  لما علمنـا منه، ›ما أَْحَسُن َزْيد‹:، وكذالك لو قال قائل}العلماء

                                                 

  . 39، ص 1املثل السائر،ج: األثري ابن2
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و  أو يريد به ا#ستفھام عن أي شيء منه أحسن،إذ يحتمل أن يريـد به التعجب من حسنه، 

علمنا  ›ما أَحَسَن َزْيدما أَْحَسَن َزيًدا، و ما أْحَسُن زيُد؟ و ‹:لو بين اKعراب في ذلك فقـال

غرضه، و فھمنا مغزى كـCمه، #نفراد كل قسم من ھذه ا�قسام الثCثة بما  يعرف به من 

Cم، حافظا لھـا من إذ كان ضابطا لمعاني الك اKعراب، فوجب حينئذ بذلك معرفـة النحو،

  .1"ا#ختCف

طـCع عليه �نه يؤكد على ضرورة إتقان النحو و اKكما نجد ابن ا�ثير يصر و 

إن الكاتب أو : "قـولي أساس كل صنعة و مرشد كـل كاتب أو شاعر إلى بيان و جمال كCمه

ا على ا�لفاظ، مجيدا لھا و لم يكن عارفـا الشاعر إذا كان عارفا بالمعـاني، مختارا لھا، قادر

  .2"و يختل عليه ما يقصده من المعانيبعلم النحو، فإنه يفسد ما يصوغه من الكـCم 

اعلم أن  ليس النظم إ# أن ): "ھـ471(مما قاله عبد القـاھر الجرجانيو ھذا يقـارب 

و أصوله و تعرف تضع كCمك الموضع الذي يقتضيه علم النحـو، و تعمل على قوانينه 

  .3"التي رسمت لك فC تخل بشيء منھا مناھجه التي نھجت فC تزيغ عنھا و تحفظ الرسوم

كيفية التركيب فيما بين الكلم لتأدية أصل "النحو بأنـه  )ھـ626(عرف السكاكي كمـا

، و النحو 4"المعنى مطلقا بمقاييس مستنبطة من استقراء كـCم العرب و قوانين مبنية عليھا

، و لھذا فإن البحث النحوي يعني لكلمتركيب فيما بين اتأليف كCم أو " فينا يبحث ھ

التوصـل إلى القواعد المفسرة لنظـام تأليف الكلمات أو تركيب الكلمات في الجملة، حتى 

  .5"تؤدي المعنى المراد طبقا لنظام اللغـة

أخرى يحصر النحو  على الرغم مما ذكره ابن ا�ثيـر من أھمية النحو، نجده من جھة

كما ينفي تلك العCقة التي تربط بين النحو و . و يقصره على الحركات التي تقع آخر الكـلم
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فليس ھناك ما يمنع أن يكون . بيانه و بـCغته و حسن نظمه وضرورته في إبداع الكCم 

 الكـCم جاريا على ما اصطلح عليه من القواعد النحوية و ا�صول، و يكون في الوقت

و الدليل عن ذلك : "وقد عبر ابن ا�ثـير عن ذلك نفسـه بليغا فصيحا بحيث تتحقق فيه الفنية،

أن الشـاعر لم ينظم شعره و غرضه منه رفع الفاعل  ونصب المفعول أو ما جرى مجراھا 

و إنما غرضه إيـراد المعنى الحسن في اللفظ الحسن المتصفين بصفة البCغة و الفصاحة، 

  .1"اللحن قادحـا في حسن الكCم ولھذا لم يكن

ما قاله عبد القاھر  إن نظرة ابن ا�ثير للنحو و با�خص في مفھوم النحو قد قاربت

فلست بواجد شيئا يرجع صوابه إن كان صوابا، و خطؤه إن كان خطأ إلى : "الجرجاني 

النظم و يدخل تحت ا#سم، إ# و ھو معنى من معاني النحو قد أصيب به موضعه، و 

استعمل في غير ما ينبغي له، فC ترى كـCما قد وصف بصحة نظم أو فساده أو وصف 

بمزية و فضل فيه، إ# وأن تجد مرجع تلك الصحة و ذلك الفساد و تلك المزية و ذلك 

  :تنظر إلى قول ابن المعتز"ومثال ذلك أن  2."لفضل إلى معـاني النحو و أحكامها

 الِعَدا        لَتْجَمَح ِمنى َنْظَرة ثَم أَطُرقَ  و إني َعَلى إْشَفاِق َعيِني ِمنَ 

فترى أن ھذه الطـCوة و ھذا ظرف إنما ھو �ن جعل النظر يجمح، و ليس ھو لذلك، بل 

، ثم �نه )منى(حتى أدخل الCم في قوله لتجمح، ثم قوله) و إني( �نه قال في أول البيت

ثم أطرق، و لطيفة أخرى نصت : في قوله) ثم(و لم يقل النظر مثC، ثم لمكـانة )نظرة(قال

  .3"على إشفاق عيني من العدى: بـقولهھذه اللطـائف و ھي اعتراضه بين اسم إن و خبرھا 

وھنا نرى أن ھذا ا#ستعمال اللغوي على المستوى الفني إنما مرده و مبعثه التراكيب 

مغلقة على "ر الجرجاني ھالنحوية التي يعنى بھا النحاة، ومن ثم كانت ا�لـفاظ عند عبد القا

معانيھا حتى يكون اKعراب ھو الذي يفتحھا، و أن ا�غراض كـامنة فيھا حتى يكـون ھو 
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و . المستخرج لھا، و أنه المعيار الذي # يتبين نقصان كـCم و رجحانه حتى يعرض عليه

  .1"المقياس الذي # يعرف صحيح من سقيم حتى يـرجع إليه

يجب أن يكون ھو قانون تأليف الكCم، وبيان لكل ما يجب فالنحو كما نرى و كما "

ق العبارة و يمكن أن تؤدي أن يكون عليه الكلمة في الجملة و الجملة مع الجمل، حتى تتس

  .2"معناھا

إن النحو عند ابن ا�ثـير وسيلة من الوسائل التي يجب إتقانھا و معرفتھا لـكل من 

  .ميلأراد أن يوصـل المعنى الدقيق بأسلوب ج

كما تطرق ابن ا�ثـير إلى مسألة أخرى مھمة في النحو حاول فيھا وضع مقارنة بين 

مختلفة في كC العلـمين البCغة و النحو تمثلـت في توضيح أسباب و كيفية تفسير العلل ال

وذلك أن أقسام النحو أخذت من واضعھا بالتقليد، حتى لو عكس القضية فيھا ": حيث يقول

لما كـان العقل يأباه و # ينكره، فإنه لو جعل الفاعل منصوبا، و المفعول  لجاز له ذلك، و

وأما علم البيان من . مرفوعا، و قلـد في ذلك، كما قلد في رفع الفـاعل و نصب المفعول

الفصاحة و البـCغة فليس كذلك؛ �نه استنبط بالنظر و قضية الـعقل من غير واضع اللغة، 

قيف منه، بل أخذت ألفاظ و معان على ھيئة مخصوصة، و حكم لھا و لم يفتقر فيه إلى التو

العقل بمزية من الحسن، # يشاركھا فيھا غيرھا، فإن كـل عارف بأسرار الكـCم من أي لغة 

ھا السمع و # يُنبو عنھا  كانت من اللغات يعلم أنV إخراج المعاني في ألفاظ حسنة رائقة، يلذ>

لفاظ قبيحة مستكرھة، يُنبو عنھا السمع، و لـو أراد واضع الطبع، خير من إخراجھا في أ

  .اللغة خCف ذلك لما قلدناه

لو أخذت أقسام النحو بالتقليد من واضعھا لما أقيمت ا�دلـة عليھا، وُعلَم : فإن قيل

  .بقضية النظر أن الفـاعل يكون مرفوعا و المفعول منصوبا

# تثبت على مَحكW الجدل، فإن ھؤ#ء ھذه أدلة واھية، : فالجواب عن ذلك أنا نقـول

الذين تصدوا Kقامتھا سمعوا عن واضع اللغة رفع الفـاعل و نصب المفعول، من غير دليل 

                                                 
  .23ص:فسهناملصدر  1
  .1ص م،2003-هـ1423: القاهرة، ط دار األفاق العربية، إحياء النحو،: إبراهيم مصطفى 2
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أبداه لھم، فاستخرجوا لذلك أدلة و علC، و إ# فمـن أين علم ھؤ#ء أن الحكمة التي دعت 

ن البـCغة من اللغـة فھو يرى أ. 1"إلى رفع الفـاعل و نصب المفعول ھي التي ذكروھا

حيث ترجع إلى ا�لفاظ باعتبار إفادته للمعنى، فإخراج المعاني من ا�لفاظ الحسنة يؤثر في 

عقول النـاس تبعا لما تقتضيه حا#ت المخاطب وھي أفضل من إخراجھا في ألفاظ قبيحة 

مستمدة من ينفر منھا السمع، و ھذا بخـCف النحو إذ إن أقسامه و العلل التي يقوم عليھا 

العقل فھي ليست من القضايـا الموجبة لXشياء المعلول بھا على أنھا مستنبطة أوضاعـا و 

  .مقاييس بل ھي قائمة على أساس التقليد، فكل تعليل يمكن أن يقبل أو يطرح بحسب قوته

عن العرب : فقيل له"ين سئل عن أسباب تعليله في النحو و ھذا ما قال به الخليل ح

إن العرب نطقت على سجيتھا و طبعھا و عرفت :" اخترعتھا من نفسك؟ فقالأخذتھا أم 

مواقع كـCمھا و قام في عقولھا علله، و إن لم ُينقل ذلك عنھا، و اعتللت أنا بما عندي أنه 

لتمست، و إن تكن ھناك علة له فمثلي ت أصبت العلة فھو الذي إعلة لما عللته منه، فإن كن

محكمة البناء عجيبة النظم و ا�قسام، و قد صّحت عنده حكمة  في مثل رجل حكيم دخل دار

بانيھا بالخبر الصادق أو بالبراھين الواضحة و الحجج الCئقة، فكلما وقف ھذا الرجل في 

إنما فعل ھذا ھكذا لعلة كذا و كذا، و لسبب كذا وكذا سنحت له و : الـدار على شيء منھا قال

يكـون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرھا  خطرت بباله محتملة لذلك، فجائز أن

ھذا الذي دخل الدار، و جـائز أن يكون فعله لغير تلك العلة، إ# أن ذلك مما ذكره ھذا 

الرجل محتمل أن يكـون علة ذلك ، فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو ھي أليْق مما 

  .2"م  و إنصاف من الخليل رحمه ?يو ھذا كـCم مستق" ذكرته بالمعلول فليأت بھا

ومعنى ھذا أن ابن ا�ثيـر كانت له صلة بعلم العربية ظاھرة، تمده في الكتابة و 

إنه ذو . التصنيف بلمحات ثقافية متفرقة، ليس لھا أصـالة العلم و عمقه و دقته و شموله

تھشمت و انكشفت عن  ثقـافة نحوية، يستفيد منھا برفق و أناة و إذا اتكأ عليھا بثقل و عنف

  .نقائض و فجـوات

                                                 
  .119،120، ص1املثل السائر،ج: ابن األثري 1
  .66ـ65م، ص1959هـ ـ 1378اإليضاح يف علل النحو، تح مازن مبارك، دار العروبة مطبعة املدين، مصر، : الزجاجي 2
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بن ا�ثـير كتاب مشھور في النقد و البCغة إ# أننا وجدنا كتاب المثل السـائر Kإن 

من خCل قراءتنا و تتبعنا له، تداخل بعض العنـاصر النحوية عالجھا ابن ا�ثير بين 

ث من أجل الوقـوف المواضيع النقدية و البـCغية في كتابه، حاولنا جمعھا في ھذا البح

  .لمعرفة رأي ابن ا�ثـير فيھا، وتتبع منھجه و طريقة تحليله و مدى موافقـة غيره

من خـCل تتبعنا للمسائل النحوية #حظنا أن بعضھا برز كعناصر أساسية في الكتاب 

كمفھوم النحو الذي ذكرناه سابقا، و أخرى كانت عبارة عن عناصر جزئية تضمنتھا مسائل 

  . أجـل التوضيح والتفسير حاولنا إبراز رأي ابن ا�ثير فيھا سيـأتي ذكرھاكبرى من 

  

II ( ( ( (ايا النحـوية في المثل السائر في أدب الكاتـب و الشاعرايا النحـوية في المثل السائر في أدب الكاتـب و الشاعرايا النحـوية في المثل السائر في أدب الكاتـب و الشاعرايا النحـوية في المثل السائر في أدب الكاتـب و الشاعرالقضالقضالقضالقض            
        

  العالمـة اإلعـرابيـة :أوال
  

  مفھـوم ا$عـراب 

  :لـغة           

: و اKيضاح يقالاKعراب والتعريب معناه واحد، وھو اKبانة "جاء في لسان العرب 

 .1"عرب عن الرجل بين عنه تكلم بحجتهأبان وأفصح وأ: أعرب عنه لسانه، وعرب أي‹

  .2"اح عن الشيءصاKعراب ھو اKبانة واKف: "أما في قاموس المحيط

 

  :حـااصط)           

قـد علم أن ا�لفاظ مغلقة على معانيھا حتى يكون : "يقول عبد القـاھر الجرجاني يقوله 

Kعراب ھو الذي يفتحـھا، و أن ا�غراض كامنة فيھا حتى يكون اKعراب ھو المستخرج ا

                                                 
  .منظور، مادة عرب  البن:لعربلسان ا 1
  :2تح أبو الوفا نصر اهلوريب املصري الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط قاموس احمليط،: أباديالفريوز  2

  .140، صمادة عرب م،2007هـ ـ  1428
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لـھا، وأنه المعيار الذي يتبين نقصان كـCم و رجحانه حتى يعرض عليه، و المقياس الذي 

يعرف صحيح من سقيم حتى يـرجع إليه و # ينكر ذلك من ينكر حسـه وإ# من غـالط في 

   .1"الحقائـق نفسه

ھو اKبانة عن المعـاني با�لفاظ، أ# ترى أنك إذا سمعت أكـرم : "ابن جني فيقول أما

سعيُد أباه و شكر سعيًدا أبوه علمت بالرفع أحدھما و نصب ا]خر الفـاعل من المفعـول، ولو 

  .2"كـان الكCم شرخا واحدا �ستبھم أحدھما من صاحبـه

ا�ول لفظي و اختاره : ح مذھباناKعراب في ا#صطC: "كما جاء في حاشية الصبان

الناظم، وھو ما جيء به لبيان مقتضى العامل من الحركة أو الحرف أو سكون أو حذف و 

  .3"المذھب الثاني معنوي و الحركات د#ئل عليه وھو ظاھر مذھب سيبويه

فإن اKعـراب ھو الفارق بين المعاني، أ# تـرى أن : "أما ابن فـارس يوضحه بقوله

لم يفرق بين التعجب و ا#ستفھام و الذم إ# باKعـراب، كذلك ) ما أحسن زيد(إذا قـالالقائل 

فأما اKعراب فيه تميز المعـاني  ‹: و قـال). وجھك وجُه حرُ ( و ) وجھك وجُه حرٍ (إذا قـال 

ما أحسن ( و ) ما أحسن زيداً : ( و يوقف على أغراض المتكلمين، و ذلك أن قائC لو قـال

  .4"ان اKعـراب عن المعنى الذي أراهأب) زيدٍ 

اKعراب الذي ھو الفارق بين المعـاني، المتكافئة في اللفظ و ": وقال في موضع آخـر

به يعرف الخبر الذي ھو أصل الكـCم، و لو#ه لما ميز فـاعل من مفعول، و# مضاف من 

  .5"منعوت و # تعجب من استفھـام

اھر أو مقدر يجليه العامل في آخر ا#سم المتمكن اKعراب أثر ظ": و يـقول ابن ھشام

  .1"و الفعل يقتضيه كـل عامل

                                                 
  .43دالئل اإلعجاز، ص :عبد القاهر اجلرجاين1
  .35،ص 1اخلصائص،ج: ابن جين 2
  . 72، ص1ج م، 1997  :ط: مشس الدين، دار الكتب العلمية ، بريوت لبنان إبراهيمالصبان، تح  حاشية :األمشوين 3
  .66ص الصاحيب يف فقه اللغة و سنن العرب يف كالمها، :ابن فارس 4
  .75، صنفسه راملصد 5
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من خـCل ھذه النصوص يظھر مدى ا#ھتمام الكبير الذي أو#ه النحـويون القدامى 

للعCمة اKعـرابية باعتبارھا ا�ساس في تحديد المعنى و إبانته، أما الرتبـة و المطابقة 

، ق فھي قـرائن مساعدة يلجأ إليھا في حالة غياب العCمـة اKعرابيةالعددية، والنوع، و السيا

ضرب يحي بشرى فC تجد ھنـاك إعرابا : قد تقول: "وھذا ما نجده في قول ابن جني

Cعراب، فإذا كانت ... فاصKم من تقديم الـفاعل و تأخير المفعول ما يقوم بيان اCألزم الك

أكـل يحي "فيه التصرف بالتقديـم و التأخير نحو  ھناك د#لة أخرى من قبل المعنى وقف

و كـذلك إن وضع ... الكمثري، لك أن تقدم و أن تـأخر كيفما شئت، و كذلك ضربت ھذا ھذه

أكرم اليحيان البشرين، و ضرب : الغرض بالتثنية أو الجمع جـاز لك التصرف نحو

جـاز ذلك التصرف لما  البشريين اليحيون، و كذلك إذا ألحقت الكـCم ضربا من اKتباع

كلم ھذا و ( أو ) كلم بشرى العـاقل معلى( أو ) ضرب يحي نفسه بشرى( تعقب البيان نـحو

  .2")زيدا يحي

فاKعـراب ھو تغير العCمة الظـاھرة أو المقدرة التي في آخر اللفظ بسبب تغير 

  .العوامـل الداخلة عليه، وما يقتضيه كل عامـل

م[ا : ب يراد به أمـران في نصوص تراثنا النحوي، أولھماالمCحظ أن مصطلح اKعـرا

فھو إذا أعم من العCمـات اKعرابية وحدھا، وھو بھـذا الفھ[م  syntaxe    علم النحو فيراد

مع مراعاة أن المقصود بالمعاني ھنا ھو المع[ـاني . يصلح أن يـقال عنه أنه يميز بين المعاني

عولية وغيرھا �ن اKعـراب إذا مجموع[ة الق[ـرائن الت[ي الوظيفية في الجملة من فـاعلية و مف

وھ[ذا م[ا عن[اه عب[د الق[اھر الج[ـرجاني تتظافر معا من أجل تـماسك الجمل[ة وأدائھ[ا لوظيفتھ[ا 

    3"إن علم النظم ينتقي لك من علم اKعـراب خالصه و لبه": حين قـال

                                                                                                                                                         

ب العلميـة، بـريوت لبنـان، شرح شذوذ الذهب يف معرفة كالم العرب ، حتقيق حممد حمي الدين، دار الكتـ:  األنصاريابن هشام 1 

  .33ص، م1965 :10ط 

  .35ص، 1ج اخلصائص،  :ابن جين2 
  .85دالئل اإلعجاز، ص :عبد القاهر اجلرجاين 3
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مجموع[ة الق[ـرائن اللفظي[ة  العـCمات اKعرابية وھو إذا يع[د ق[ـرينة واح[دة م[ن: ثانيھما

Cبـانة ع[ن ": قولحين ي) ھـ643(م ابن يعيشفي الجملة، و يتضح ذلك في الكـKعـراب اKوا

   .1"أواخر الكـCم المعاني باختCف

لذلك كانت أھميـة الحركة اKعرابية تتمثل في التفريق الشكلي بين أبـواب النح[و، وھ[و 

ود من أية حركة إعـرابية إذا، ھو ال[ربط بين[ـھا وب[ين المقص": ما عبر عنه تمام حسان بـقوله

  .2"معنى وظيـفي خاص

فالعCمـات اKعرابية قيم خCفية تميز بين أبـواب النحو و# يمكن لھا أن تستقل بوظيفة 

  .تعين النوع النحوي الواحـد، �نھا من جھة تكون واحـدة وتعبر عن معاني نحوية كثـيرة

علم[ـاء يتفق[ون عل[ى أھمي[ة اKع[ـراب، و ض[رورته و يثبت[ون أن و ھكـذا يتبين لن[ا أن ال

الجملة لـو كانت ُغفC من اKعـراب #حتمل[ت مع[ـاني ع[دة، ف[إن أعرب[ت ّنص[ت عل[ى معن[ى 

 .واحـد

ب[ن ا�ثي[ـر فنج[ده يقص[ر النح[و عل[ى اKع[ـراب ويقص[ر اKع[ـراب عل[ى م[ا أما ض[ياء 

: ـواضع، يق[ولى بع[ض الظ[واھر و الم[يلحق أواخر الكلمـات من تغيرات مع اختصارھا عل[

فإذا نظرھا إلى ضرورته و أقسام[ـه المدون[ة و ج[دنا أكثرھ[ا َغْي[ُر محت[اج إلي[ه ف[ي إفھ[ام .. "

بإثب[ات ال[واو ول[م تج[زم لم[ا › قُ[ومْ ‹:ل[و أم[رت رج[ـC بالقي[ام فقل[ت ل[هالمعـاني، أ# ترى أن[ك 

ول[م تج[زم لك[ـان المعن[ى  ›وْم أَقُ[ومْ إِْن َتقُ[‹اختـل من فھم ذلك الشيء؟ وكذلك الشرط ل[و ق[ـلت 

جاء ‹: لتمييز و ا#ستفھام، فإذا قـلتمفھوما و الفضـCت كلھا تجري ھذا المجرى كالحال و ا

ف[ـلزمت الس[كون ف[ي  ›قـام القوم إ# َزي[دْ ‹و  ›ما في السماء قدْر راحة سحابْ ‹و  ›زيْد راكبْ 

لراك[ب و الس[حاب و # عل[ى نص[ب ا‹ إعرابـا لما توقف الفھم على نصبذلك كله، ولم تبين 

وھك[[ذا يق[[ال ف[[ي المج[[رورات وف[[ي المفع[[ول في[[ه و المفع[[ول مع[[ه و ف[[ي المبت[[ـدأ و ف[[ي  ›زي[[د

  .الخبر

                                                 
  .712ص ،1شرح املفصل، ج :ابن يعيش 1
 :1هرة،طيــرتاك للطباعــة، القــاإ نشــأة الــدرس اللســاين العــريب احلــديث دراســة يف النشــاط اللســاين العــريب،: فاطمــة اهلــامشي بكــوش 2

  .142ـ141ص ،م2004
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لكن قد خـرج عن ھذه ا�مثلة ما# يفھم إ# بقيود تقيده، وإنما ذلك في الذي تـدل ص[يغة 

[ ﴾ا َيْخَشـى اللـَه ِمـْن ِعبَـاِدِه اْلُعَلَمـاُء ِإنَمـ﴿:الواحدة عل[ى م[ـعان مختلف[ة، وعل[ى ھ[ذا ورد قول[ه تع[الى

ولم يبين اKعراب ف[ي ذل[ك لم[ا علمن[ا من[ه،  ›ما أَْحَسَن َزيدْ ‹: وكـذلك لو قال قائـل، ]28ف[اطر 

إذ يحتمل أن يـراد به التعجب من حس[نه أو يري[ـد ب[ه ا#س[تفھام ع[ن أي ش[ـيء من[ه أحس[ن و 

م[ا أْح[َس : ن عنه، و لو بين اKعـراب في ذل[ك، فق[اليحتمل أن يريـد به اKخبار بنفي اKحسا

َزيًدا، وما أْحَسُن َزْيٍد؟ و ما أَْحَس[َن َزْي[ُد، علمن[ا غرض[ه و فھمن[ا مغ[زى ك[ـCمه، Kنف[راد ك[ل 

  .1"قسم من ھذه ا�قسام الثCثة بما يعرف به من اKعراب

و ال[ذي يق[ـوم  لقد ركز ابن ا�ثـير م[ن خ[Cل كCم[ه عل[ى الج[ـانب ال[وظيفي م[ن النح[و

على ضبط الـكلمات و نظام تأليف الجمل و سCمة اللس[ـان م[ن الخط[أ ف[ي ال[ـنطق، فالمج[ال 

التواصـلي بين ا�فـراد # يحتاج فيه إلى كـل أقسام النحو م[ن أج[ـل ف[ـھم مقص[ود الم[تكلم إذا 

  .كـان المتلقي قد فھم كـCمه دون ضبط اKعـراب

. ال[ـتداولي م[ن النح[و بعي[ـدا ع[ن تقسيم[ـاته و تفريع[ـاته لقد اھتم بالجـانب التواصـلي أو

إ# أن ھ[[ذه الض[[ـوابط اKعرابي[[ة أو القي[[ـود كم[[ا س[[ماھا اب[[ن ا�ث[[ـير يحت[[اج إلي[[ـھا ف[[ي بع[[ض 

  .المواضـع التي يصعب فيھا إدراك المعنى أو التباسه كا�مثلـة التي قد قدمھا سابقـا

ى قس[[مين نح[[و ض[[ـروري و نح[[و غي[[ر م[ن خ[[ـCل ھ[[ذا نج[[د أن النح[[ـو عن[[ده ينش[طر إل[[

  .ضروري استنادا إلى مـدى إدراك الـمتلقي لمعنى الجملة 

والحقيق[[ة أن الصل[[ـة وثيق[[ة ج[[ـدا ب[[ين اKع[[راب و ب[[ين المعن[[ى ": يق[[ـول تم[[ام حس[[ان 

  .2"الـوظيفي، فيكفي أن تعـلم وظيفة الكلمة في السياق لتدعي أنك أعربتھا إعرابـا صحيحا

عـراب ف[ي إفھ[ام ا�ثيـر دعم تأكيده إلى عـدم ا#حتياج إلى معرفة اKو منه نجد أن ابن 

نقل[[ه م[[ن المس[[توى الص[[وابي إل[[ى المس[[توى الح[[الي وزع[[م أن الجھ[[ل : "المعن[[ى حت[[ى ان[[ه

باKعراب # يقدح في فصـاحة و# بCغة، لكنه يقدح في الجـاھل به نفس[ه، �ن[ه رس[وم ق[ـوم 

                                                 
  .45ـ44، ص1املثل السائر،ج: ابن األثري 1
  .227ص م، 1979 :املغرب، ط دار الثقافة، مناهج البحث يف اللغة،:  متام حسان 2
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ة فوج[[ب إتب[[اعھم، وال[[ـدليل عل[[ى ذل[[ك أن الشاع[[ـر ل[[م تواض[[عوا علي[[ه، و ھ[[م الن[[ـاطقون باللغ[[

ي[[نظم ش[[عره و غرض[[ه من[[ه رف[[ع ال[[ـفاعل ونص[[ب المفع[[ول أو م[[ا ج[[ـرى م[[ـجراھما و إنم[[ا 

غرضه إيراد الـمعنى الحسن في اللفظ الحسن، المتصفين بصفة الب[ـCغة و الفص[احة و لھ[ذا 

ل[ـم يك[ن حس[ننا إ# ب[أن  ›راكب يدجاء ز‹: في حسن الـكCم، �نه إذا قيـللم يكن اللحن قدحا 

، بالنصب لكان النحو شرطا في حسن الكCم، ل[ـيس ك[ذلك فتب[ين بھ[ذا أن[ه ›جاء راكبا‹: يـقال

ليـس الغرض من النظم الشعر إقـامة إعراب كلماتـه، وإنمـا الغرض أمر وراء ذل[ك، وھك[ذا 

تح ك[ـاتب مترس[ل و ھ[و يجري الحكم في الخطب و الـرسائل من الك[ـCم المنث[ور، إن أب[ا الف[

يخاطب بكتابه ھذا المـترسلين و الشعراء، ثم تراه يعفيھم من التزام اKع[ـراب وي[زعم أن[ه # 

  .1"يقدح في فصاحة و# بـCغة

إ# أن ھذا # ينفي على ابن ا�ثيـر دعوته إ# العلم باKعراب و إتقانه، وذلك في 

مل مـعاني مختلفة أو كالتقديم والتأخير مجموعة من الـمواضع منھا، وجـود صيغة واحدة تح

بين الفـاعل و المفعول أو المقـام الذي ترد فيه الجملة كـالنفي أو ا#ستفھام أو التعجب 

فـوجب حينئذ بذلك معرفة الـنحو، إذ كان ضابطا لـمعاني الكCم حافظا لھـا من ": فيقول

  .2"ا#ختCف

جھة يدعو إلى إتقان اKعراب و التمكن ومنه نجد في كـCم ابن ا�ثـير تناقضا فمن 

منه ليأمـن به معرة اللحن و من جھة أخرى يرى أن # حاجة له في إفھام المعنى، و لعـل 

السبب يعود إلى طبيعة الـمجال الذي يبحث فيه فھو ممن يـھتم بجمال العبارة و الـتفنن في 

�نه يـرى أن  هتكن من انشغا#تاستخدام الكلمـات، و منه فإن العCمة اKعـرابية عنده لم 

الجملة التي تفھم من خـCل سياق النص # تحتـاج إلى عCمة إعـرابية توضحھـا، كما أنه لم 

ينفھا نفيا مطلقا �نھا جزء من نظام اللغـة التي تحتمل فيه الجملة الـواحدة  أوجه مـتعددة 

  .تكشف معـانيه العCمـة اKعرابيـة

                                                 
  .337فخر الدين قباوة، ضياء الدين و علم العربية يف امليزان، ص : األثريندوة يف ابن  1
  . 46،ص1ج،املثل السائر:ابن األثري 2
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ى إتقان اKعـراب باعتباره الحافظ من ا#ختـCف  الذي يـكون في بن ا�ثـير يدعو إلفإ

الجملة الواحدة، فالشاعر أو الكـاتب من وجھة نظره ليس من شأنه تـتبع الصواب من الخطأ 

النـحوي، بل إنه يجب عليه معرفتھـا من أجل تعليل اختيـاره لبعض الـوظائف النحوية دون 

رته على ربط بين المعنى النحـوي والمعنى ا�دبي بعضھا في العمل ا�دبي، ومـدى قد

  . �نھما متCحمـان يكمل كل منھما ا]خر

  

  :التقـديم و التـأخير: ثـانيا

  :التقـديـم-1

  :لغــة

من فعل قدم أي وضعه أمام غيره و في أسماء ? تعالى المقدم ھو الذي يقدم ا�شياء "

 .1"ـهو يضعھا في مواضعـھا فمن استحق التقديم قدم

و ) # يستأخرون عنه ساعة و # يستقدمون(تقدمـه و تقدم عليـه و استقـدم : قـدم"

  .استقدمت رحالتك، وفي المستقدم البركة و قَدَم قومه يقدمھم

  .2"أقـدم بمعنى تقدم و منه مقدمـة الجيش و مقدمـة للجماعة المتقدمـة

دل على سبق و َرَعف ثم القاف و الدال و الميم أصل صحيح ي: "و قال ابن الفارس

الِقدم خC والحدوث، ويقـال شيء قديم إذا كان زمانـه سابقا، : يفرع منه ما يقاربـه يقولون

ج و لم ينثن: Cن قُُدمامضى ف: وأصلـه قولـھم W3"لم يعر  

  

  :التـأخيـر-2

   :لغــة

                                                 
  .465ص، 12جم،  1992: ط ،دار صادر بريوت لبنان لسان العرب،: ابن املنظور 1
  .496ـ 495م، ص1992ـ هـ 1412 :1أساس البالغة، دار صادر بريوت، ط: الزخمشري 2
  .65م،ص1991 ـ هـ1411 :1دار اجليل بريوت،ط تح عبد السالم هارون، معجم مقاييس اللغة،: ابن فارس 3



  ـــــــــــــــــ القضـايا النحـوية عنـد ابن األثيـرالفصـل األول ــــــــــ

 43

من الفعل أخر ھو نقيض قـدم و المؤخر ھو الـذي يؤخر ا�شياء فيضعـھا في "

  . 1"ؤخر كل شيء بالتشديد خCف مقدمـهعھا و التأخير ضد التقديـم، و مموض

َر و أّخَر تأخيًرا استأخ: ا�خر: "جاء في قاموس المحيط Vو  ربضمتين ضد القُُدم وتأَخ

  .2"أخرتـه #زم متعد، وآخرة العين و مؤخرتـھا

آخر، ومضى جاءوا على آخرھـم، و النھـار َيِحد عن آخر ف: أخر: "و قال الزمخشري

  .3"ات الناس، و # أكلمـه آخر الدھرقدما و تأخر أُُخرا، و جاءوا في أخريـ

ا�لف و الخاء والراء أصـل واحد إليه ترجع فروعـه و : "س اللغةيو جـاء في مقاي

ا]خر نقيض المتقدم، و ا�ُُخر نقيض : خCف التقدم و ھذا قياس أخذنـاه عن الخليل فإنه قـال

  .4"وتأخر أُُخـرا مضى قُُدمـا: لالقُُدم، تقـو

  

  :اصط)حـا

ھو بـاب كثير الفوائد جـم المحاسن، واسـع التصرف " :يقول عبد القاھر الجرجاني

بعيد الغايـة، # يزال َيْفَتر> لك عن بديعـه، و يفضي لك إلى لطيفـه، و # تزال ترى شعرا 

ن راقك و لطف عندك أن قدم يروقك مسمعـه، و يلطف لديك موقعـه، ثم تنظر فتجد سبب أ

ل اللفظ عن مكان إلى مكـان W5"فيه شيء و حو.  

التقديم و التأخير من أبرز الظواھر اللغوية التي عرفتـھا اللغة العربيـة، لما جبلت عليه 

 Cصيلة، و ليونـة جميلة، و افتتان العرب بلغتھم و إبداعھم فيـھا، فض�من خصائصـھا ا

فكان التقديم و التأخير . تـاب بياني عرفتـه العربية القرآن الكريمعما جاء منـه في أروع ك

من ا�ساليـب التي لقيـت اھتمام الدارسين قديمـا و حديثـا، فلقد عنى بھا النحوي و البCغي 

  . و ا�ديب و الشاعر و كل ناطق بالعربيـة

                                                 
  .12ص ،4ج العرب،لسان  :ابن املنظور 1
  .376ص ،1ج، بت بط، بريوت لبنان، دار العلم للجميع، قاموس احمليط،ال: الفريوز أبادي  2
  .13ص  أساس البالغة،: الزخمشري 3
  .70ص ،1ج اللغة، سمقايي: ابن فارس 4
  .83دالئل اإلعجاز، ص : اجلرجاين 5
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و  درس التقديميفكل دارس قد عالجـھا من وجھة نظره و اختصاصـه، فالنحوي 

التأخير على أساس رتبتـھا و مكانـھا في الجملة أو مراعـاة ا�صل فيه، أتت على صور 

تقديم المفعول على الفاعـل، و على الفعل و الفاعـل، و تقديم الخبر على المبتدأ : متعددة منھا

و تقديم شبه الجملة على الفاعـل، وعلى الفاعـل و الفعل، و تقديم الفضCت في حدود نص 

ا النحـاة، فھناك عناصر تتقدم وجوبا و أخرى تتقدم جوازا و ھناك ما# يجوز تقديمـھا، عليھ

  .بالنظر إلى ما يقبلـه القياس أو يعمد إليه اضطرارا

فالتقديـم و التأخيـر عند النحـاة يقوم على معايير نحويـة ثابتـة دون مراعـاة المعنى، 

ر و الذي اھتـم به البCغيون الذيـن تناولوا التقديم الـذي ھو الجانب الثاني من التقديم و التأخي

و التأخير انطCقـا من مبدأ العدول عن ا�صل الذي أقره النحـاة و وضعوا ضوابطـه و 

و ليس معنى أن البCغيين اعتبروا التقديم و التأخير نوعا من ا#نحراف عن : "هرواسمـ

لى النظام العـام للغـة كمـا وضح فيما النمط المثالي، أن ذلك مدعـاة �خذھـم بالجوار ع

و إن لم . بل إن ھذا العدول يمكن أن يمثل نظامـا. المجازفـة الجرجاني اسماه عبد القاھر

  .1"يكن موافقـا لسنن النحـاة في رتبھم المحفوظـة

و فالبCغيون اھتموا بالتقديم و التأخير من جانـب المعنى، فھم يرون أن في التقديـم 

كل نمط من أنماطـه، فقد يكون لغرض ا#ھتمام  غراضا بCغية تختلف باختCفالتأخير أ

والعنايـة كتقديم المفعول على الفاعـل أو من أجل تنبيه المخاطب إلى المتحدث عنـه، أو 

ھذه ا�غراض قد اختلف فيھا البCغيون و . لCختصاص أو لحسن النظم و جمـال العبارة

أنسـب للتقديم و التأخير، إ# أنھا تصب في قالب واحد و ھو  لكل منھم رأيه الخاص في أيھم

  .لمعنى و تجليـهإظھار ا

يعتبر التقديم و التأخير من أبرز ا�سالـيب التي امتزج فيھا الجانبان العظيمان جانب 

النحو و البCغـة، فھناك من النحويين في دراستھم للتقديم و التأخير يتطرقون إلى الجانب 

خير مثال على ذلك سيبويـه في كتابـه يتطرق إلى الكثير من ا�غراض البCغي البCغي، و 

  .للتقديم و التأخير

                                                 
  .199ص  ،م1984: طعامة للكتاب، البالغة و األسلوبية، اهليئة املصرية ال: حممد عبد املطلب 1
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يراعون إلى جانب ا�غراض البCغيـة، الجانب  كمـا أن أھل البCغـة ھم أيضا

: عبد القاھر الجرجاني حيث يقـولالنحوي في التقديـم و التأخيـر و مثـال ذلك اKمـام 

ئا يرجع صوابه إن كان صوابا و خطؤه إن كان خطأ إلى النظم، و يدخل فلست بواجد شي"

" قد أصيب به موضعـه و وضع في حقه تحت ھذا ا#سم إ# و ھو معنى من معاني النحو

فC ترى كCما قد وصف بصحة النظم أو فساده أو وصف بمزية و فضل فيه : "كما يقول

الفضل إلى معاني تلك المزيـة و ذلك  إ# و أنت تجد مرجع تلك الصحة و ذلك الفساد و

  .1"النحو و أحكامـه

أما المحدثون فقد اعتنوا ھم أيضا بالتقديم و التأخير و لكن تحت مصطلح حديث 

  .الذي ينقسم إلى رتب محفوظـة وأخرى غير محفوظـة" الترتيب"ھو

ي و و بروز ھذه الظاھرة في اللغة جعل جل الدارسين من الجانبين النحو إن أھمية

المثل ‹ما نجده عند ابن ا�ثير في كتابه البCغي يتطرقون إليھا بالتحليل و الدراسة، و ھذا 

فلقد كان لظاھرة التقديم و التأخير حيزا # بأس به في كتابه، معتمدا ا�سلوب › السائر

وكفى بالقرآن الكريم وحده : "البسيط  و مستشھدا بالقرآن الكريم في معظمه يقول التعليمي

  .2"آلـة و أداة و كنز يرجع إليه و ذخيرة يعول عليـه

  

  :ر عند ابن ا0ثيـرالتقديم و التأخي-3333

إلى التقديم و  ›المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر‹تطرق ابن ا�ثير في كتابه 

: حيث يقول. التأخير الذي يحتل مكانة مھمة في الدراسـة النحوية والبCغية على حد سواء

و منه ما . ب طويل عريض، يشتمل على أسرار دقيقـة، منھا ما استخـرجتـه أناو ھذا با"

  وجدته في أقوال علماء البيان و سأورد ذلك مبينـا 

  :و ھو ضربان

  .يكون التقديم فيه ھو ا�بلغ: ـ أحدھمـا    

                                                 
  .65ص دالئل اإلعجاز،: عبد القاهر اجلرجاين 1
  .71، ص1املثل السائر، ج: ابن األثري 2
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  .يكون التأخير فيه ھو ا�بلغ: ـ ا]خـر    

  :القسم الـذي يكون التقديـم فيه ھو ا�بلـغ

  

   :تقديم المفعول على الفعل )3333-1111

تخصيصا له  ›َزيًدا ضربتُ ‹فإن في قولك . َزيًدا ضرْبُت، و َضَربُت َزيًدا: كقواك

�نك إذا قدمـت الفعل كنت  ›َضَربُت زيًدا‹: بالضرب دون غيره، و ذلك بخCف قولك

المعاني فھو يرى أن د#لة ا�لفاظ على . 1"بالخيار فيه Kيقاعـه على أي مفعول شئت

تختلف، و يتغير المعنى لو قدم المؤخر أو أخر المقدم فالمفعول من ا�بنيـة يكون التقديم و 

   .التأخير فيھا جائزا �نھا تحمل في تقديمھا و تأخيرھـا معاني مختلفة

بعد ذكر ھذا المثال يستعرض ابن ا�ثيـر ما يماثلـه من تراكيب بليغة، استمدھا من 

َر اللِه تَْأُمُروني َأْعُبُد َأيـَها اْلَجاِهُلوَن ﴿ :بينھا قوله تعالى القرآن الكريم و من َوَلَقْد ُأوِحَي  )64(ُقْل َأفـََغيـْ

وَُكْن َبِل اللَه فَاْعُبْد  )65(ِإلَْيَك َوِإَلى الِذيَن ِمْن قـَْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطن َعَمُلَك َولََتُكوَنن ِمَن اْلَخاِسرِيَن 

بل اعبد ? : و لم يقل" بل ? فاعبد: "فإنه إنما قال] 66-65-64:الزمر[﴾)66(ِمَن الشاِكرِيَن 

  .�نه إذا تقدم وجب اختصاص العبادة دون غيره

قـُْلَنا َال َتَخْف ِإنَك َأْنَت  )67( فََأْوَجَس ِفي نـَْفِسِه ِخيَفًة ُموَسى﴿: ويقول أيضا في قولـه تعالى

و إنما قدم المفعول على الفاعـل و فصل بين الفعل و الفاعـل  ]68-67:طه[﴾)68(ْعَلى اْألَ 

  .بالمفعول على، و حرف الجر قصدا لتحسين النظم

ثُم اْلَجِحيَم َصلوُه ) 30(وُه ـُخُذوُه فـَغُل ﴿ :الىـا يتقدم المفعول على الفعل في قوله تعـكم

  ".صلوه" عن الفعل" الجحيم"ول فلقد قدم المفع  ]31-30:الحاقة[ ﴾)31(
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َوَآيٌَة َلُهُم اللْيُل َنْسَلُخ ﴿ :عن تقدم المفعول فيه عن الفعل في قولـه تعالى يذكـر مثا# كما

َواْلَقَمَر  )38(َوالشْمُس َتْجِري ِلُمْستَـَقر َلَها َذِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم  )37(ِمْنُه النـَهاَر فَِإَذا ُهْم ُمْظِلُموَن 

ْرنَاُه َمَناِزَل َحتى َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِديِم  ْرنَاُه َمَناِزلَ "فقوله  ]39-38-37:يس[﴾)39(َقد قدم " اْلَقَمَر َقد

  1.و الفاعل معا المفعول عن الفعل

في  )ھـ180(وھذا ما ذكره النحـاة في تقديم المفعول على الفعل، حيث يقول سيبويـه

ون فيه الفعل مبنيا ما يكون فيه ا#سم مبنيا على الفعل قدم أو أخـر و ما يك(باب  كتابه في

�نك تريد أن تعمله و . ا، و ھو الحدزيدً  ربتُ ضَ : فإذا بنيت ا#سم عليه قلـت): "على ا#سم

تحمل عليه ا#سم، و إن قدمت ا#سم فھو عربي جيد، كما كان ذلك عربيا جيدا، و ذلك 

في ضرب زيد ، وا#ھتمام والعنايـة ھنا قي التقديم و التـأجير سواء مثله زيدا ضربت: قولك

  .2"عمرا، و ضرب عمرا زيد

الفعل المعتدي إلى (في كتابـه المقتضب في باب )ھـ285(كما تبعه في ذلك المبرد

ظننت : أ# ترى أنـك إذا قلت: "يقول) دون ا�خر امفعولين وليس لك أن تقصر على احدھمـ

اك، أوقعت الشك في التسميـة، و إنما يصلح التقديم و التأخير إذا كان الكCم ا أخَ زيدً 

رب زيد عمر، �نك تعلم باKعراب الفاعـل و المفعول، فإن موضحـا عن المعنى، نحو ضَ 

ظننت في الدار : كان المفعول الثاني مما يصح موضعـه إن قدمته فتقديمـه حسن نحو قولك

لتقديـم و بن جني بـاب في ا، كما جاء في كتـاب الخصائص 3K"زيدا، و علمـت خلفك زيدا

أحدھمـا ما يقبل القياس و ا]خر ما يسھلـه : و ذلك على ضربين : "التأخيـر يقـول فيـه

  .ا#ضطرار
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كتقديم المفعول على الفاعـل تارة وعلى الفعل الناصبـة أخرى كضرب زيد : ا�ول

قام عندك زيد، و عندك قام زيد و سار يوم عمر، و زيد ضرب عمر، و كذلك الظرف نحو 

  .1..."معـة، و يوم الجمعـة سار جعفرالج

ذلك أن أصل وضع المفعول أن يكون فضلـه بعد الفاعـل كضرب ... : "ويقول أيضا

ضرب عمرا زيد، فإن : زيد عمرا، فإذ عناھم ذكر المفعول قدموه على الفاعـل فقالوا

ل الناصبـة، فقالوا عمرا ضرب زيد، فإن تظاھرت ازدادت عنايتھم به قدموه على الفع

عمر ضرب : العناية به عقدوا على أنه رب الجملـة و تجاوزوا به حد كونـه فضلـة، فقـالوا

ثم أنھم لم يرضوا لـه بھذه ... زيد فحذفـوا ضميره و نووه و لم ينصبـوه على ظاھر أمـره

اعـل وص به، و ألغوا ذكر الفالمنزلة حتى صاغوا الفعل لـه، و بنوه على أنـه مخص

ضرب زيد، : و كذلك قولـھم... طرح ذكر الفاعـل ألبتـهضرب عمرو، فأ: مظھرا، فقالوا

  .2"إنما الغرض منـه أن يعلم أنه من ضرب، و ليس الغرض أن يعلم من الذي ضربـه

بن مالك الذي يات تقديم المفعول على الفاعـل Kفي شرح أب) ھـ769(يقول ابن عقيل

  :يقول

  ـ)صِ فَ نْ يَ  ول أنْ عُ فْ في المَ  لُ ص)          و ا0صْ تَ ل أن يَ اعِ في الفَ  لُ و ا0صْ        

  ـلعْ بـل الِف ول قَ عُ فْ المَ  يجي دْ ـل         و قَ ا0صْ  ـ)فِ خِ اء ِب يجَ  ـدْ و قَ        

تأخر عن الفاعـل، و يجوز تقدمه على يبأن : ا�صل في المفعول أن ينفصـل من الفعل

و قد يجاء : "، و ھذا معنى قوله"َضَرَب زيًدا عمرو"ـل إن خC مما سيذكره، فتقـولالفاع

  ".بخCف ا�صل

إلى أن المفعول قد يتقدم على الفعل، و " المفعول قبل الفعل ءوقـد يجي: " أشار بقولـه

  :تحت ھذا قسمان

تضرب  أًيا‹إذا كان المفعول اسم شرط، نحـو  ما يجب تقديمه، و ذلك كما: أحدھمـا

، أو ضميرا منفصC لـو تأخر لزم ›أي رجل ضربت؟‹#ستفھام، نحـو أو اسم ا ›أضرب
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فعول لزم ا#تصال، و فلو أخر الم ]5:الفاتحة[ ﴾ )5(ِإياَك نـَْعُبُد َوِإياَك َنْسَتِعيُن  ﴿اتصالـه، نحو 

# يجب تقديم فإنـه  ›الدرھم إياه أعطيتك‹فيجب التقديم، بخCف قولك  ›نعبدك‹: كـان يقال

م في باب المضمرات، فكنت �نك لو أخرتـه لجاز اتصاله و انفصالـه، على ما تقد ›إيـاه‹

  .›الدرھم أعطيتـه، و أعطيتك إيـاه‹: تقـول

عمرا ضرب ‹: فتقـول ›ضرب زيد عمرا‹ما يجوز تقدمـه و تأخيره، نحو : الثاني

  .1"›زيدُ 

بتقدمـه على الفعل أو بتقدمـه على الفاعل إن تقديم المفعول عند ابن ا�ثيـر يكون إما 

فيكون وسطـا بين الفعل و الفاعـل، و ذلك يعود على حسب رأيـه إلى الغرض الذي تجيء 

  .أو لحسن النظم الجملـة، إما أن يكون من أجل ا#ختصاص له

  

  :تقديـم خبـر المبتدأ )3-2

لمسألـة ثم يليـه بأمثلة أما في تقديم الخبر فيبدأ كعادتـه بتقديم مثال بسيط يوضح ا

 ›َزْيد قائمُ ‹: قديم خبر المبتدأ عليه، كقـولكو كذلك ت: "دھا من القرآن الكريم حيث يقولاستم

أنت بالخيار في إثبات القيام لـه و  ›زيد قائم‹قد أثبت له دون غيره، وقـولك  ›قائُم َزيد‹و 

  .2"ضارب أو جالس أو غير ذلك: نفيه عنـه بأن تقول

ُهْم ُحُصونـُُهْم ِمَن ـَوظَنوا َأنـهُ ﴿: منه في القـرآن الكـريم قوله تعالى فمما ورد ْم َمانَِعتـُ

 ›حصونـھم‹على المبتدأ الذي ھو  ›مانعتـھم‹إن في تقدم الخبر الذي ھـو  ]2:الحشر[﴾اللهِ 

  .دليـC على فرط اعتقادھم في حصانتھا، و زيادة وثوقھم بمنعھـا إياھم
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اسمـا �ن و إسناد الجملـة إليه دليل على تقريرھم في أنفسـھم  وفي تصويب ضميرھم

أنھم في عزة و امتنـاع # يبالي معھا بقصد قـاصد، و # تعرض معترض، و ليس شيء من 

  .و ظنوا أن حصونـھم مانعتھم من ?: ذلك في قولك

ِلَهِتي يَا ِإبـَْراِهيُم لَِئْن َلْم تـَْنَتِه قَاَل َأرَاِغٌب َأْنَت َعْن آَ ﴿ :ومن تقديم خبر المبتدأ أيضا قولـه تعالى

  ]46:مريم[﴾َألَْرُجَمنَك َواْهُجْرِني َمِليا 

�نه كـان  ›أأنت راغـب‹و لم يقل  ›أراغب أنت‹ه قدم خبر المبتدأ عليه في قولك فإنـ

  .1"أھم عنده

زيد، و ذلك أنه يستقبح أن يقول قائم  -رحمه ?–زعم الخليل : "يقول سيبويـه في ھذا

ا عمرو، و رب زيدً ضَ : إذا لم تجعل قائما مقدمـا مبنيا على المبتدأ كما تؤخر و تقدم فيقول

عمرو على ضرب مرتفع و كان الحد أن يكون مقدما و يكون زيدا مؤخرا، و كذلك ھذا 

الحد فيه أن يكون ا#بتداء مقدمـا و ھذا عربي جيد، و ذلك قـولك تميمي أنا  ومشنوء من 

  .ك، و رجل عبد ?يشنؤ

يقوم زيد و قام زيد قبح : فإذا لم يريدوا ھذا المعنى، وأرادوا أن يجعلوه فعC كقولـه

�نه اسم، و إنما حسن عندھم أن يجري مجرى الفعل إذا كان صفة جرى على الموصوف 

  .أو جرى على اسم قد عمل فيه

إن أردت أن تجعل قائم يريد أن قولك قائم زيد قبيح : يوضح السيرافي ذلك في شرحـه

المبتدأ و زيد خبره أو فاعلـه، و ليس قبيح أن تجعل قائم خبرا مقدمـا و النية فيه التأخير كما 

  .2"ضرب زيدا عمرو الذي ھو فاعـل: ولتق

في اKيضـاح أن ھناك تقديما يكون على نية التأخير،  )ھـ739(و ينبه الخطيب القزويني

 ›ضرب عمرا زيد‹و  ›قائم زيد‹: كقولكلمفعول على الفاعـل كتقديم الخبر على المبتدأ، و ا
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لم يخرجا بالتقديم عما كانا عليه، من كون ھذا مسندا و مرفوعا بذلك،  ›عمرا‹و  ›قائم‹فإن 

  .1"و كون ھذا مفعو# و منصوبـا من أجلـه

د وق": )ھـ761(ففي تقديم الخبر على المبتدأ وجوبـا أو جوازا يقول ابن ھشام ا�نصاري

: أ جوازا أو وجوبـاقد يتقدم الخبر على المبتد. ›أين زيد؟‹و  ›زيدُ  ارِ في الدَ ‹: يتقدم نحو

و إنما  ]5:القدر[﴾َالٌم ِهَي َحتى َمْطَلِع اْلَفْجرِ ـسَ ﴿: و في قولـه تعالى ›في الدار زيد‹: فا�ول نحو

  ."ر عن النكرة بالمعرفـةلم يجعل المقدم في ا]يتين مبتدأ و المؤخر خبرا �دائـه إلى اKخبا

و . ›على التمر مثلھا زبدا‹: و قولـھم ›في الــدار رجل، و أين زيد؟‹الثاني كقـولك 

إنما وجوب في ذلك تقديمـه �ن تأخيره في المثـال ا�ول يقتضي التباس الخبر بالصفـة، 

وھم، و في فـإن طلب النكرة الوصف لتختص به في طلب حثيث، فالتزم تقديمـه دفعـا لھذا ال

الثاني إخراج مالـه صدر الكCم، وھو ا#ستفھام عن صـدريتة و في الثالث عودة الضمير 

فھو يرجـع التقديم و التأخير في المبتدأ و الخبر إلى ضمان فھم . 2"على متأخر لفظا و رتبه

  .الجملـة و ا#بتعاد عن الوھم الـذي قد يقع فيه القارئ

حه إلى ضرورة أمن اللبس في مثـل ھذا من التقديم و ن لنـا ابن عقيل في شريكما يب

  :التأخير كالوصف يقـول

  ا0َْصلُ ِفي ا$ْخَبار أْن ُتَؤَخر     و َجوُزوا الَتْقِديَم إْذ 8َ َضَررا

ا�صـل تقديم المبتدأ و تأخير الخبر و ذلك �ن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ، 

س أو نحوه، على ما ه إذا لم يحصل بذلك لبفاستحق التأخير كالوصف، و يجوز تقديمـ

و  ›و في الدار زيد‹و  ›أبوه منطلق زيد‹و  ›قائم أبوه زيد‹و  ›قائم زيد‹سنبين فتقـول 

  .3"›عندك عمرو‹

                                                 
 م،1996-هــــ1416 :1ط تـــح عبـــد القـــادر حســـني، مكتبـــة اآلداب، يف علـــوم البالغـــة، اإليضـــاح ،القـــزوييناخلطيـــب : ينظـــر 1

  .100ص
 :2بـــديع يعقـــوب، دار الكتـــب العلميـــة، بـــريوت لبنـــان،ط إميـــلتـــح  شـــرح قطـــر النـــدى و وبـــل صـــدى،: ابـــن هشـــام األنصـــاري 2

  .120ص ،م2000-هـ1420
  .179، ص1شرح بن عقيل،ج ،ابن عقيل:ينظر 3
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على قول ابن  ›الفلك الدائر على المثـل السائـر‹ابن أبي الحديد فيرد في كتابـه  أما

قَاَل َأرَاِغٌب َأْنَت َعْن َآِلَهِتي يَا ﴿ :ـكريم ففي قوله تعالىا�ثيـر و ما قدمه من أمثلة من القـرآن ال

: يقول ابن أبي الحديد إن قولـه تعالى ]46:مريم[﴾ِإبـَْراِهيُم لَِئْن َلْم تـَْنَتِه َألَْرُجَمنَك َواْهُجْرِني َمِليا 

اسم  ›بأراغ‹: قد قدم فيه خبر المبتدأ عليه فغير صحيح أيضا، �ن قولـه ›أراغب أنت‹

في موضع الرفع بالفاعلية، إ# على  ›أنت‹د على ھمزة استفھام فيكون قولـه فاعـل معتم

  .القـول الضعيف المتروك، و المسألـة مشھورة

ففي نحو أذاھب و أقائـم الزيدان، يرتفع قائم و ذاھب با#بتداء وَيُسد كـل واحد من 

  .الفاعلية َمَسد الخبر

ن ا#ستفھام إنمـا يكون من فھام تستدعي الفعل بذاتھا، �#ستھمزة اإن : قال النحـاة

: لـم يستفھم عنـه، فأجروا قولـهفعل، أ# ترى أنك إذا فرضت شيئا مجردا عن فعل 

 .1"›أترغب‹مجرى  ›أراغب‹

كما أن مسألـة تقديم الخبر على المبتدأ من بين المسائـل التي اختلف فيھا البصريون و 

لبصريون تقديم الخبر على المبتدأ في حين رفض الكوفيون ذلك ، الكوفيون، فلقد أجـاز ا

. يجوز تقديم خبر المبتدأ عليـه مفردا كان أو جملـة، و يكون فيه ضمير كما لـو تأخـر"حيث 

  .# يجوز: و قال الكوفيون

  ):ملك بن خالد الھذلي(حجة ا�ولين السماع و ا#ستد#ل، أما السماع فقول الشاعرف

  بن ا0ََغر إَِذا َشتونا       و ُحُب الَزاد ِفي َشھري قَماحَفَتى َيا ا

      :و التقدير ابن ا�غر فتى، و قـول آخر

  َبُنوَنا َبُنو أْبَناِئـَنا و َبناِتَنـا        َبُنوُھن أَْبَناء الِرجال ا0َباِعد

نو أبنائنـا بنو أبنائنـا مثل أبنائنـا، و # يجوز أن يكون بنونـا مبتدأ، و ب: و التقدير

. ل عمل الفعلالخبر، و# الفاعـل، �ن أبناؤنـا ليسوا بني أبنائنـا، و # في أبنائنـا معنى يعم

                                                 

ـــ  هـــ1404 :2شــورات الرفــاعي، الريــاض، طاملثــل الســائر، تــح أمحــد احلــويف و بــدوي طبانــة، من ىالــدائر علــالفلــك : ابــن احلديــد1 

  .237،238ص  م،1984
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و الخبر مقدم # محالـة، و أما  ›مشنوء من يشنؤك‹و ›تميمي أنـا‹و من السماع قولھم 

  : ا#ستد#ل فمن وجھين

# " كان"يد فزيد مرفوع بـكان قائما ز: تقديم خبر كان على اسمھا كقـولك: أحدھمـا

  .بقائم، و ھمـا في ا�صل مبتدأ وخبر، وقد جاز تقديمـه

أن يتقدم معمول الخبر على المبتدأ جائز، ودليل ذلك الـقرآن و : والوجـه الثاني

  .... الشعر

و من ا#ستد#ل أن التقديم و التأخير في الكـCم جائز للتوسع في الكCم، و # يمنع ذلك 

لشيء في غير موضعـه، أ# ترى أنھم قدموا المفعول على الفاعـل مع أن رتبتـه من وقوع ا

  .متأخرة

احتج ا]خرون بأن تقديم الخبر يلزم منه اKضمـار قبل الذكر، فيمتنع كما امتنع  و

ضرب غCمه زيدا إذا جعلت الغCم فاعC، و ليس لذلك إذا جعلتـه مفعو# �ن : قولـھم

  .ا في اللفظ، و التقديم من التأخيراKضمار قبل الذكر ھن

أن اKضمـار قبل الذكر لفظـا جائز إذا كان في تقدير التأخير، و ھو كذلك : الجواب 

َس ِفي نـَْفِسِه ِخيَفًة ُموَسى فََأْوجَ ﴿ :و مما أضمر قبل الذكر على ھذا النحو قولـه تعالى. ھاھنا

  .1"]67:طه[﴾

: و تتمثل في" الترخيص في الرتبة"حسان  طلق عليـه تمامإن مثل ھذا التقديم ما أ

عدم حفظھـا و ا#عتراف بوجود رتبـه غير محفوظة في النحو و كذلك عندما تغني عنھا "

  :القرائن ا�خرى في قول الشاعـر

  َعلَيك و َرْحَمة ? الَسCم

  :فالذي أغنى عن رتبة المتعاطفين ھنـا

على نسق خاص حتى أصبحـا كالمثل  أ ـ ما بين المتعاطفين من شھرة الـتعاطف     

  .و ذلك ھو التضام
                                                 

مــني ، دار الغــرب يالتبــني عــن مــذاهب النحــويني البصــريني و الكــوفيني ، تــح عبــد الرمحــان بــن ســليمان العث: أيب البقــاء العكــربي 1

  .248-247م ، ص1986 - هـ1406 :1ط اإلسالمي بريوت لبنان،
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 .ب ـ حفظ الرتبة بين حرف العطف و المعطوف     

ج ـ توسط المعطوف بين الخبر المقدم و المبتدأ المؤخر مما # يزال في حيز              

  .الجملة فكذلك تغنى القرائن حين تتضافر عن قرينـة أخرى يتضح المعنى بدونھـا

يل إغناء القرائن ا�خرى عن الرتبـة ما نراه أحيانا من عود الضمير على متأخر و من قب

  .رتبـة كضمير الشأن

  و نحو خاف ربـه عمر و زان نوره الشجر و في بيته يؤتى الحكم

  :و من ذلك أيضا قول الشاعر

  َلعن ا$له و زوجھا َمَعھا          ِھْند الُھنوِد َطويلَة الَبظر

  .1"مي أناؤك و تميو مشنوء من يشن 

بن ا�ثـير قد اتبع في تقديم الخبر على المبتدأ مذھب البصريين، و إن لم يكن منه فإ  

قد تتبع كل جزئياته، إ# أنه اعتمد على ذوقه الـفني و قوله بأن التقديم و التأخير يأتي من 

  .أجـل حسن و جمال نظم العـبارة

  

  :تقـديم الظـرف) 3-3

  :خير الظرف فقد قسمه ضياء الدين إلى قسمينأما في تقـديم و تـأ  

  .في تقديـم الظرف إذا كـان الكCم مقصودا به اKثبات: ا�ول 

  .إذا أريد بالـكCم النفي، فيحسن فيه تـقديم الظرف و تأخيره: الثاني 

: دمةو ھو تقديـم الظرف في اKثبـات، فقولك في الصورة المق: "يقول في القسم ا�ول  

ر إلي، لـم ا ا�مْ ذَ ير ھَ صِ مَ  إنَ : ، و لـو أخرت الظرف، فقـلت›رمْ ذا ا�َ ير ھَ صِ إلي مَ  إنَ ‹

  .2"يعطى من المعنى مـا أعطاه ا�ول، و ذلك أن ا�ول دل على أن مـصير ا�مر له

                                                 
  .237-236ص  م ،1998 - هـ1418 :3القاهرة، ط عامل الكتب، و مبناها،اللغة العربية معناها : متام حسان 1
  .224ص ،2املثل السائر،ج: األثريابن  2
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َنا ِإيَابـَُهْم ﴿: وعلى نحو منه جاء قـوله تعالى َنا ِحَسابـَُهْم  )25(ِإن ِإلَيـْ - 25:الغاشية[ ﴾)26(ثُم ِإن َعَليـْ

ُيَسبُح لِلِه َما ِفي السَماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو ﴿ :و كذلك جاء قـوله تعالى ]26

  .] 1:التغابن[﴾َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر 

ى ليدل بتقـديمھا عل ›له الملك و له الحمد‹ فإنه قدم الظرفين ھاھنا في قولـه  

  .اختصاص الـملك و الحمد باb # بغيره

َذِلَك  )1(الم ﴿ :أما الثـاني فھو تـأخير الظرف و تقديمه في النفي، فنحو قـوله تعالى  

َها ﴿ :و قـوله تعالى ]2- 1:البقرة[﴾)2(يَن ـاْلِكَتاُب َال رَْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتقِ  َال ِفيَها َغْوٌل َوَال ُهْم َعنـْ

َزُفوَن  فإنه إنـما أخر الظرف في ا�ول �ن القصد في إيCء حرف النفي  ]47الصافات[﴾يـُنـْ

الـريب نفي الريب عنه، و إثبات أنه حق و صدق، # بـاطل و كذب، كما كان المشركون 

# ‹لـريب # فيه، كما قـصد في قوله يدعونه، و لـو أو#ه الظرف لقصد أن كتاب آخر فيه ا

قتضي النفي أصC من غير تفضيل و تقديمه يـقتضي تفضيل فتأخير الـظرف ي› ا غولفيھ

  .المنفي عنه

# فيھا عيب، فا�ول نفي العيب عن : # عيب في الدار، و قولنا‹: ھذا في مثل قـولنا  

  .1"الدار فقط و الثاني تـفضيل لھا على غيرھا

أحد فيھا  ما كان فيھا أحد خير منك، و ما كان أحد مثلك فيھا، و ليس: "يـقول سيبويه  

فيھا زيد قائم، أجريت الصفة : خير مـنك، إذا جعلت فيھا مستـقرا و لم تجعله على قولك

ما كان فيھا أحد خير منك، : تقول] نصبت[فيھا زيد قائم: عـلى ا#سم، فإن جعلته على قـولك

. و ما كان أحد خير منك فيھا، إ# أنك إذا أردت اKلغاء فكلما أخرت الذي تلغيه كان أحسن

و إذا أردت أن يكون مـستقرا تكتفي به فكلما قدمته كان أحسن �نه إذا كان عـامC في شيء 

                                                 
  .226ص، 2ج:السابقاملصدر  1
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ؤخرھما �نھما لـيسا يعمCن قدمته كلما تقـدم أظن و أحسب، و إذا ألغيت أخرته كما ت

  . 1"شيئا

يـقوم تقديم الظرف ھنا عند ابن ا�ثـير على حكمين حكم النفي و اKثبات، فھو يرى   

Kثبات # يقوم إ# بـتقديم الظرف و لو أخر #ختل المعنى، أما النفي يقوم على وجھين أن ا

  .إمـا تقديمه أو تأخره بحسب ما في الجملة

  

  

  

  

  :تقديـم الحـال) 3-4

جاء زيد : جاء راكبا زيد، وبخCف قولك: كقولك: "تقديم الحال فيقول ضيـاء الدينأما في 

  .2"ا أو ماشيا أو غير ذلكراكبـا، إذ يحتمل أن يكون ضاحك

فـلقد تقدم ھنا الحال على عاملھا و ھي من بين المسائل التي وقـع فيھا اختCف،   

وعلم أن الكوفيين منعوا تقديم : "في شرح الكافية #بن الحاجب) ھـ686(يـقول استراباذي 

الحال  إذا كان ذو الحال مرفوعا و: الحال مرفوعا أو مجرورا، إ# في صورة واحـدة وھي

و بـعضھم يجوز  ›راكبا جاء زيد‹جاء راكبا زيد، و# يجيزون : زونمؤخر عن العامل فيجي

ضربت و قـد ‹: إذا كان الحال فعـC نحو أن تقديم الحال على ذي الحال المنصوب المضمر

  .3"›جرد زيدا

أما الضريـر في كتابه شرح اللمع في النحو فيرى أنه إذا كان الفعل متصرفا فإنه   

: نه # يجوز تقديمھماا كان العامل في الحال الـمعنى فإيجوز تقديـم الحال على العامل أما إذ

فعل و معنى الفعل، فالفعل جاء زيد ماشيا فيجوز تقديم : و العـامل في الحال على ضربين"
                                                 

  .56-55ص 1الكتاب،ج: سيبويه 1

  .226ص،  2املثل  السائر،ج :ابن األثري2 

هــــ 1421 :1ط ،مكـــرم، عـــامل الكتـــب ، القـــاهرة شـــرح  الرضـــى علـــى كافيـــة ابـــن احلاجـــب، تـــح عبـــد العـــال ســـامل: اســـرتاباذي3 

  .66ص ،2ج م،2000
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ِمَن اْألَْجَداِث   ُخشًعا َأْبَصارُُهْم َيْخُرُجونَ ﴿: الحال على العامـل �ن الفعل متصرف قـال ? تعالى

  .على يـخرجون) خشعا(فقدم  ]7:القمر[﴾َكأَنـُهْم َجَراٌد ُمْنَتِشٌر 

فالعامل في  ›زيد واقفا وھذا زيد قائما، ‹: لعاملين في الحال المعنى تـقولالثاني من ا  

  .التي للتنبيه أو ذا التي لcشـارة) ھا(الحال 

  .1"�نه # ينصرف معنىو # يجوز تقديـم الحال على العامل إذا كان 

  .لم يفصل ابن ا�ثـير في ھذا الجزء بل اكتفى بتقديم مثال واحد على غير عادة  

  

  :التقديم في ا8ستثناء )3-5

أما : "ـا يتقدم الحال و المفعول يقوليرى ابن ا�ثـير أنه يجوز تقديم المستثنى كم  

فـلقد  2"›ما قام أحد إ# زيدا‹أو  ›حدد أَ يام إ# زَ ا قَ مَ ‹: ثناء فجار ھذا المجرى نحو قولكا#ست

أحد و مالي ما فيھا إ# أباك ‹: و ذلك قولك: "مستثنى لما تقدم، يـقول سيبويهأوجب نصب ال

أنھم إنما حملھم على نـصبھم أن المستثنى _ رحمه ?_و زعم الخليل . ›إ# أباك صديق

  .3"إنما وجھه عندھم أن يكون بـد# و # يكون مبد# منه

  لقول ابن مالك )ھـ769(و ھذا ما جاء في شرح ابن عقيل

  درَ ر إن وَ تَ خْ به إِ صْ ن نَ كِ ي و َل ِت أْ يَ        دْ في قَ ق في النَ اِب ب سَ صْ ير نَ وغَ 

إذا تـقدم المستثنى على المستثنى منه فإما أن يكون الكCم موجبا أو غير موجب، فإن 

غير موجب فالمختار و إن كان  ›القوم إ# زيدقام ‹: ن موجبا وجب نصب المستثنى نـحوكا

  .4"›ما قام إ# زيدا القوم‹: نصبه فـتقول

                                                 

-هـــــ1420 تــــح رجــــب عثمــــان حممــــد و رمضــــان عبــــد التــــواب، مكتبــــة اخلــــاجني بالقــــاهرة ط شــــرح اللمــــع يف النحــــو، :الضــــرير1 

  .72-71م،ص 2000

  .226ص،  2ج املثل السائر،: ابن األثري2 

  .335ص،  2ج الكتاب، :سيبويه3 

  .362ص، 1ج بن عقيل،شرح ا :ابن عقيل4 
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و تـقديم المستثنى أو الكCم # يجوز عند الجمھور و : "جاء في ارتشاف الضرب    

و لو تقدمه  ›إ# زيد قام القوم‹: أجازه الـكوفيون نحو: النھاية أجاز الكسـائي و الزجاج و في

ما إ# زيد في الجار أحد، و : ضا، و يقتضي مذھبھما الـجواز نحوحـرف نفي فالمنع أي

  ]الرجز[الـمنع نص ابن الضائع، و الجواز ظاھر كCم شيخنـا أبي الحسن ا�بذي نحو قوله

  ا إنسيھَ ِب  نُ ) الجِ و 8 خَ 

مذھب : و تقول ليس إ# زيدا فيھا أحد لم يجز و في النھاية: و قـال ا�خفش  

يجوز تقديـم المستثنى أو الكCم إجراء �دلته مجرى حرف العطف، �ن البصريين أنه # 

يجوز كيف إ# زيدا إخوتك، و أين إ# زيدا : و فرعوا على ھذا مسألتين قالوا)إ# زيد(معنى 

# يجوز ھل إ# زيدا عندي أحد و # أين إ# زيدا جلس القوم، و عللوا المنع : القوم و قالـوا

از التركيب فضلة فلو حذفنا وقـع المستثنى أو#، و في مسألـة الجو بأن ھل و أين في ھذا

  وقع المستثنى بين شطري الجملة

يجوز أن يتوسط المستثنى على المستثنى منه، و المنسوب إليه الـحكم سواء  كما  

 قام إ# زيدا القوم، و الـقوم إ# زيدا: أكـان مسندا إليه الحكم أم واقعا على المستثنى منه نحو

ذاھبون، و في الدار إ# عمرا أصحابك و ھـا ھنا إ# زيدا قومك و مقاله واقعا على 

الـمستثنى منه، ضربت إ# زيدا القوم، فأما إذا تقدم على المستثنى منه و على العامل و 

  .1"بين جزئي الكـCم، ففي ذلك مذھباتوسط 

ديم الحال، فھو لم يفصل لقد كان التقديم في ا#ستثناء عند ابن ا�ثـير مختصرا كتق  

عادته، ملخصا القول فيھما بل اكتفى بتقديم مثال توضيحي لھما دون إيـراد شواھد ك

  .2"و الكـCم على ذلك كالكCم على ما سبق: "الظاھرتين بـقوله

المعاظلة "أما القـسم الثاني من التقديم و التأخير عند ابن ا�ثـير و الذي يطلق عليه 

أما القسم الثاني فھو أن تقدم ما أولى به التأخير �ن الـمعنى يختل : "يهقول في" المعنوية

                                                 

مكتبـــة اخلـــاجني  تـــح رجـــب عثمـــان حممـــد و رمضـــان عبـــد التـــواب، ارتشـــاف الضـــرب مـــن لســـان العـــرب،: أبـــو احليـــان األندلســـي1 

  .1518-1517ص، 3م ،ج1998 -هـ1418:ط  ،بالقاهرة

  .226، ص2املثل السائر،ج: ابن األثري2 
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و ھو كتقديم الصفة أو ما يتعلق بھا ) .... المعاظلة المعنوية(بذلك و يضطرب، و ھذا ھو 

  .على الموصوف، و تـقديم الصلة على الموصول

  :فمن ھذا القسـم قول بعضھم

َن لي َعَناء    Dُك َبي Dِبوْشِك ِفَراِقھُم ُصَرُد َيِصيح     َفَقْد و الش  

 ›صرد‹صفة لصرد على  ›يصيح‹و ھو معمول  ›ِبوْشِك ِفَراقھم‹فإنه قدم قـوله   

  .وذلك قبيح

ھذا من موضع كـذا رجل ورد اليوم، و إنما يجوز : أ# تـرى أنه # يجوز أن يقال  

ة على موصوفھا وقوع المعمول بحيث يجوز وقوع العامل؟ فكما # يجـوز تقديم الصف

  .فكذلك # يجوز تقديم ما اتصل بھا على مـوصوفھا

  :ومن ھذا النحو قول ا]خـر

  َفأَْصَبَحْت َبْعَد َخّط َبْھَجِتَھا        َكأَنD َقْفًرا ُرُسوَمَھا َقلًَما

  ".خط"فإنه قـدم خبر كأنV عليھا، وھو قوله 

فأصبحت بعد : ي ھذا البيتھذا و أمثاله مما # يجوز القياس عليه، و ا�صـل ف  

بھجتھا قفـرا، كأن قلما خط رسومھا، إ# أنه على تلك الحـالة ا�ولى في الشعر مختـل 

  .مضطرب

المعاضلة في ھذا البـاب تتفاوت درجات في القبح، و ھذا البيت المشار إليه من   

  .أقبحھا، �ن معـانيه قد تداخلت، و ركب بعضھا بعضا

  :1ـول الفرزدقومما يجري ھذا المجرى ق

  و َلْيَسْت ُخراَساُن التي َكاَن َخالُِد      بھا أََسُد إْذ َكاَن َسْيَفا أَِميُرَھا

وعلى ھذا . و ليست خراسان بالبلد التي كان خالد بھا سيفا إذ كان أسد أميرھا: وكأنه قـال

قدم بعض  الثانية ضمير الشأن و الحديث، و الجملة بعدھا خبر عنھا، و" كان"التقدير ففي 

عليھا و في تقديـم المضاف إليه أو شيء منه على " أسد"مضاف إليه، و ھو " إذ"ما 

  .المضاف من القبح ما# خفاء به

                                                 
  .313ص  دار صادر بريوت، :ديوان الفرزدق 1



  ـــــــــــــــــ القضـايا النحـوية عنـد ابن األثيـرالفصـل األول ــــــــــ

 60

و أيضا فإن أسدا أحد جزأي الجملة المفسرة للضمير، و الضمير # يكون تفسيره إ#   

من شروط ضمير الشأن من بعده، و لو تقدم تفسيره قبله لما احتاج إلى تفسير، فالـمعلوم أن 

أن يتقـدم و تكون الجملة ا#سمية أو الفعلية التي تأتي بعده مفسرة له، بخـCف ما ھو معلوم 

لما ھو ا�صـل في الضمير، فجيء الجملة المفسرة قبل ضمير الشـأن مما # يجوز �ن بھذا 

ه الجملة تفسـريكون وجود ضمير الشـأن كعدمه فا�صل في ضمير الشـأن أن يرد مبھما 

  .1"التي بعده

إضـافة إلى أن ا�صل في العربية أن يسبق المضاف المضاف إليه، غير أن الشعراء   

قد عكسوا ھذه الرتبة مما أدى إلى حدوث اللبس و ا#ستغCق المعنى فالمضـاف و المضاف 

إليه من الـرتب المحفوظة إضافة إلى رتبة الصفة على موصوفھا و الصلة من الموصول 

ظھر ذلك من خCل انتقال الـجملة من معناھا ا�صلي إلى معنى آخر، لم يقصد المتكلم وي"

 ›اء زيد يركب الحصان الذي يزھو بهج‹: ذه الرتبة فمن الواضح أن قـولكاثر العدول في ھ

�نه في ا�ول وصفت الحصان و  ›اء زيد الذي يركب الحصان يزھو بهج‹: ھو غير قـولك

سم الموصـول بأي حال من ، فالصـلة # يمكن أن تتقدم على ا#في الثـاني وصفت زيدا

  .2"ا�حـوال

و عليه نجد ابن ا�ثـير # يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف و # الصفة على   

موصوفھا و الصلة على الموصول في اللغـة العربية، مستشھدا بمجموعة من ا�بيات 

  .ام، معانيھا متداخلة و متكلفةالشعرية التي يرى فيھا قبحا في ا#ستخد

و إ# فإذا ترك مؤلف الـكCم نفسه تجري على سجيتھا و طبعھا : "ويقول في ا�خير  

في ا#سترسال لم يعرض له شيء من ھذا التعقيد، أ# ترى أن المقصود من الكCم معدوم 

إفھام المعنى، في ھذا الضرب المشار إليه، إذ المقصود من الكـCم ھو اKيضاح و اKبانة و 

                                                 
  .229، 228، 227ص  ،2ج، املثل السائر:ألثريابن ا: ينظر 1
  .92ص م، 2000 -هـ1420 :2ط عامل الكتب، القاهرة، البيان يف روائع القرآن،: متام حسان 2
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فإذا ذھب الـوصف المقصود من الكCم ذھب المراد به،و # فرق عند ذلك بينه و بين غيره 

  .1"غات كالفارسية و الرومية و غيرھممن الل

لقد التزم ابن ا�ثيـر في دراسته للتقديم و التأخير بالتقسيم النحوي بجانب الذوق ا�دبي 

فھو يرى أن التقديم و التأخير يكون من أجل حسن نظم الذي امتاز به في دراسته الـبCغية، 

  .الكـCم و جمال العبارة مع الوضوح و اKبانة

ففي معالجته النحوية غلبت عليه النزعة التعليمية في الطريقة التي اتبعھا في بسط 

آرائه إذ كان يمثل للحـالة المدروسة بمثال بسيط يجعله نموذجا، ثم يستعرض ما يمـاثله من 

  :فقد قسم التقديم و التـأخير إلى ضربين. اكيب بليغة، استمد أغلبھا من القرآن الكريمتر

ضرب يختص بد#لة ا�لفـاظ على المعاني و لو أخر المقدم أو قدم المؤخر لتغير  -

  .المعنى

ضرب يختص بدرجة التقدم في الـذكر #ختصاصه لنا يوجب ذلك، ولو أخر لما  -

  .تغير المعنى

يكن يخوض و يـدقق في جزئيات ما يعرضه بل كان يتطرق إليھا من جانبھا  إ# أنه لم

، معتمدا في ذلك حسه الفني و ذوقه ا�دبي في جمال ...البسيط، كتقديم الحال و ا#ستثناء

  .العبـارة، و يؤكد على  دور و أھمية السياق في تحديد الموقف اللغوي

إ# أننا نلمس ذلك الجانب في محاولة  رغم بعض ا�خطـاء التي وقع فيھا ابن ا�ثيـر

الوصـول بالقارئ إلى الذوق الفني الذي يتجلى من خCل التقديم و التأخير و كيفية حسن 

  .نظمه انطCقا من مفـردات بسيطة

  

  :حـروف العطف و الجـر: ثالثا

   :الحــرف -1

 : لغـة

                                                 

  .230، 229ص ،2ج،املثل السائر:ابن األثري1 
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من ذلك حرف  أينما وقعت في الـكCم يراد بھا حد الشيء و حدته ›ح ر ف ‹" إن

كتب بحرف القـلم، و قعد على حرف : الشيء إنما ھو حده و ناحيته، و ذلك مثل قولك

  .1"السفينة

  2"من كل شيء طـرفه و شفيره و حده، و من الجبل أعـCه المحدد"و ھو 

ھو على حرف من أمـره أي على "ف من الحقيقة إلى المجاز في مثل وقد خرج الـحر

  .3"طرف

ناقة حرف، و منھم من رأى الناقة : للـناقة الھزيلة تقول] حرفال["كما استعمل 

الحرف، التي انتـقلت من ھزال إلى سمن، و يؤول قـولھم ھذا بانحراف من حال إلى 

  .4"حال

  

  :اصطـ)حـا

  .5"الكلم اسم و فعل و حرف جاء لمعنى ليس باسم و # فعل: "فقد عرفه سيبويه بـقوله

  6"ھو ما دل على معنى في غيره: "فيقـول) ھـ538(أما الزمخشري 

وكما تنتقل كلمات اللغة ا�خـرى، انتقلت كلمة الحرف من معناھا اللغوي إلى المعنى 

إ# أن المناسبة . فأصبح ھذا المعنى يتبـادر إلى الذھن قبل المعنى اللغـوي "ا#صطCحي،

و في ذلك . ـما في الد#لةتبقى قـائمة بين ا#ثنين، و العCقة بينھما كبيرة مما يعسر انفصالھ

                                                 

ي بيضـون، دار وأمحـد رشـيد شـحات عـامر، منشـورات حممـد علـ إمساعيـل، تح حممد حسـن حممـد اإلعرابسر صناعة : ابن جين1 

 .15ص 1م ،ج2000-هـ 1421 :1الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط
  .127، ص3،ج)ح ر ف(قاموس احمليط،مادة  :الفريوز أبادي 2

  .81أساس البالغة، ص : الزجمشري3 
  .17ص،  1عراب،جسر صناعة اإل: ابن جين 4
  .12ص  ،1الكتاب،ج :سيبويه 5
  .2،ص  8دت، جعامل الكتب،دط، شرح املفصل،: ابن يعيش 6
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اه ا#صطCحي قبل فسيتبادر إلى ذھنك معن" حرف"لو سمعت كلمة "قال أحد المعاصرين 

  .1"معانيه اللغوية

دل على معنى في غيرھا فقط، فقول الحرف كـلمة ي": ومن أحسنھا قـول بعضھم

ليس بكلمـة  جنس يشمل ا#سم و الفعل و الحرف، و ُعلم من تصدير الحّد به أن ما ›كلمة‹

كھمزتي النقل و الوصل و ياء التصغير، فھذه من حروف الھجاء # من : فليس بحرف

  .2"حروف الـمعاني

ن نخص في حديثنا عن الحروف على نوعين ھما حـروف العطف و حروف الجر، مف

K ل ما جاء في المثل السائرCثيـر مبينين وجھة نظرهخ�بن ا.  

 

  :حـروف الـعطف -2 

فتقول "تصلة لغويـا بالميل و ا#نحراف، في المعاجم العربية م) عطف(نجد مادة 

عطف يعطف عطفا، بمعنى ا#نصـراف و رجل عطـُوف، و عطاف إذا كان يحمي 

  .3"المنھزمين و عطف عليه يعطف عطف بـمعنى يرجع عليه بما يكره أو بما يريد

صـراف عنه و ذلك تدل على الميل إلى الشيء أو ا#ن) عطف(مادة "وھكذا نجد أن 

بحسب الـحرف الذي تتعدى به على المعطوف عليه بد# من تقدمه إلى ا�مام و تعلقه 

م بمتعلقات أخرى، يـؤدي بالحركة الذھنية لدى المتكلم و المخاطب إلى العودة إلى الحك

المعلوم أن فائدة العطف في "و .  4"›خرج محمد و علي‹ :ا�ول كما نفعل في مثل قـولنا

رد أن يشرك الثاني فـي إعـراب ا�ول وأنه إذا أشركه في إعرابه فقد أشركه في حكم المف

                                                 
هــــ ـ 1401: 1هــــ، ديـــوان املطبوعـــات اجلامعيـــة، اجلزائـــر، ط3ونشـــأته حـــىت القـــرن  املصـــطلح النحـــوي  :عـــوض محـــد القـــوزي 1

  .22ص م، 1981
 1الــداين يف حــروف املعــاين، تــح حممــد نــدمي فاضــل و فخــر الــدين قبــاوة، دار الكتــب العلميــة، بــريوت لبنــان، ط اجلــىن: املــرادي 2

  .20ص  م ،1992ـ هـ 1413
  .812، 811، ص2،ج)عطف(مادةيوسف اخلياط، دار لسان العرب، بريوت،  لسان العرب،: ابن منظور 3
  .50ص ،  1981 :بالغة العطف يف القرآن الكرمي دراسة أسلوبية، دار النهضة العربية، بريوت، ط: عفت الشرقاوي  4
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ذلك اKعراب نحو أن المعطـوف على المرفوع بأنه فاعل مثله، و المعطوف على 

  . 1"المنصوب بأنه مفعول به أو في أوله شريك في ذلك

و " ثم"و" والوا"اقتصر ابن ا�ثـير ھنا على ثCثة حروف من حروف العطف و ھي

توجب الترتيب مع الـتراخي، " ثم"حرف عطف يأتي للجمع، و " الواو"، يقول عن"الفاء

  .كذلك توجب الترتيب بدون مھلة" الـفاء"و

َوالِذي ُهَو ﴿ :بعد أن جاء بمثال من القرآن الـكريم في قوله تعالى ›الواو‹"يقـول في 

- 80-79:الشعراء[﴾)81(َوالِذي يُِميتُِني ثُم ُيْحِييِن  )80(فـَُهَو َيْشِفيِن َوِإَذا َمِرْضُت  )79(يُْطِعُمِني َوَيْسِقيِن 

فا�ول عطفه بالواو التي ھي للجمع، و تقديم اKطعـام على اKسقاء، و اKسقاء على  ]81

  . اKطعام جـائز، لو# مراعاة حسن النظـم

ء يعقب المرض بC زمان خال فلقـد عطف في ا]ية الثانية بالفاء �ن الشفا ›الفاء‹أما 

  .من أحدھما

عطفنا بھا في ا]ية الثالثة �ن اKحياء يـكون بعد الموت بزمان، لھذا جيء في  ›ثم‹و

  عطفه بثم التي ھي للتـراخي

الذي يطعمني و يسقين، و يمرُضني و يْشفين، و : و لو قـال قائل في موضع ھذه ا]ية

تام، إ# أنه # يكون كمعنـى ا]ية، إذ كل شيء منھـا قد ُيميتني و ُيحيين، لكـان للكCم معنى 

  .عطف بما يناسبه، و يقع موقع السداد منه

قُِتَل ﴿: يورد ابن ا�ثـير مجموعة من ا]يات يبين بھا قوله نذكر منھا قوله تعالى كما

ْنَساُن َما َأْكَفَرُه  ثُم  )20(ثُم السِبيَل َيسَرُه  )19(َلَقُه فـََقدرَُه ِمْن نُْطَفٍة خَ  )18(ِمْن َأي َشْيٍء َخَلَقُه  )17(اْإلِ

  ]22-21-20-19-18-17:عبس[﴾)22(ثُم ِإَذا َشاَء َأْنَشَرُه  )21(َأَماتَُه فََأقْـبَـَرُه 

، و لم يقل ثم قدره، �ن ›فقدره‹كيف قال  ›من نطفة خلقه‹: أ# ترى أنه لما قـال

ثم ‹بالفاء ؟ و ذلك بخCف قـوله Cزما لھا عطفه عليھا التقدير لما كان تابعا للخلقة و م
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�ن بين خلقته و تـقديره في بطن أمه وبين إخراجه منه و تسھيل سبيله مھلة  ›السبيل يسره

  .وزمانا، فـلذلك عطفه بثم

َفَحَمَلْتُه ﴿ :و مما جاء من ذلك أيضا قـوله تعالى في قصة مريم و عيسى عليھا السCم

فََأَجاَءَها اْلَمَخاُض ِإَلى ِجْذِع النْخَلِة قَاَلْت يَا لَْيَتِني ِمت قـَْبَل َهَذا وَُكْنُت َنْسًيا  )22(ِه َمَكانًا َقِصيا فَانـَْتَبَذْت بِ 

، في ھذه ا]ية دليل على أن حملھا به و وضعھا إياه كانا ]23-22:مريم[﴾)23(َمْنِسيا 

المكـان الذي مضت إليه، و المخاض الذي ھو إلى  اKنتباذمتقاربين، �نه عطف الحمل و 

الطلق بالفاء، و ھي للـفور، و لو كانت كغيرھا من النساء لعطف بثم التي ھي للتراخي و 

  .1"الـمھلة

و منه فإن حروف العطف عند ابن ا�ثـير ھي حروف تجمع بين الشيئين أو أشياء 

ين مطلق الجمع في الواو أو لتوضيح المعاني، كما تختلف ھذه الحروف من حيث معانيھا ب

، فھي تدخـل على ا�لفـاظ "ثم"الترتيب مع التعقيب في الفاء أو الترتيب مع التراخي في 

المفردة أو المركبة، إ# أن استعمال ھذه الحروف يتوقف على معنى الجملة أو المعطوفين و 

  .لقد بين ذلك ابن ا�ثيـر في كCمه

إشراك الثاني فيما دخل فيه ا�ول و : واو ومعناھاال: "افي ھذ )ـھ286(يقـول المبرد

جاءني زيد و عمر، و مررت بالـكوفة و : ليس فيھا دليل على أيھما كان أو# نحو قولك

أل [﴾َواْسُجِدي َوارَْكِعي َمَع الراِكِعينَ ﴿: كما قال عز وجل. البصرة، فجائز أن تكون البصرة أو#

  .و السجود بعد الـركوع] 43:عمران

و ھي توجب أن الثـاني بعد ا�ول، و أن ا�ول بينھما قريب، نحو ) الفاء(منھا و 

  .رأيت زيدا فعمرا، ودخلت مكة فالمدينة: قولك
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ضربت زيدا ثم عمرا، وأتيت البيت ثم : مثل الفاء إ# أنھا أشد تراخيـا تقول) ثم(و 

  .1"المسجد

داخC في الحكم قبل  الواو من غير أن يكون المبدوء به: "يقـول الزمخشري كما

: جائزان، وجاز عكسھما نحو قولك ا]خر، و # أن يجتمعان في وقت واحد بل ا�مـران

وقوله  ›سيان قعودك وقيامك‹و  ›اختصم بكر وخالد‹و  ›جاءني زيد اليوم وعمر وأمس‹

  ]58:البقرة[﴾َوَسَنزِيُد اْلُمْحِسِنيَن  َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجًدا َوُقوُلوا ِحطٌة نـَْغِفْر َلُكْم َخطَايَاُكمْ ﴿: تعالى

تقتضي الترتيب، إ# أن الفاء توجب وجود الثاني بعد ا�ول  )حتى(و) ثم(و  )الفاء(و 

  .2"توجبه بمھلة) ثم(بغير مھلة و

إن الربط بين أجزاء الكـCم و عقد الصلة بين أجزائه من أجل الوصول إلى المعنى 

الكـCم، �نه ترتيب لXفكار و نظم �جزائه في انسجام، المطلوب يعد من أھم ما في نظم 

  .يحتاج إلى قدرة بارعة في استخدام مثـل ھذه الحروف

أدوات تشريـك تشرك ما قبلھا و ما بعدھا في حكم واحد، فإذا "فھذه ا�دوات الثCث 

إليه، فكـل منھما مسند . جاء زيد و عمر، فقد جعلت الواو الفعل شركة بين زيد و عمر: قلت

  .و كـل منھما فاعل، وارتفاع الثاني لـيس �نه تابع للمسند إليه بل �نه مسند إليه حقيقة

و الفـاء و ثم كالواو في النص على التشريك، إ# أن للفاء و ثم فضل د#لة، أعني 

في المجيء، و ) زيد(أن عمرا اشترك مع : جاء زيد فعمرو كـان معناه: التعقيب، فإذا قلت

سافر : نھما جائيا، و لكن مجيء عمـرو كان يعقب مجيء زيد مباشرة، و إذا قلتكان كل م

في السفر، و كان كل منھما مسافرا، إ# ) زيد(زيد ثم عمرو كان معناه أن عمرا اشتـرك مع 

  .أن سفره كان يعقب سفر زيد و لكـن بعد مھلة

ركة المطلقة، غير أما الواو فC د#لـة لھا على مثل ھذا التعقيب فھي تدل على الش

  .1"مCحظ في د#لتھا التشريـك ما لوحظ في الفاء و ثم

                                                 
  .12ص ،1ج ،حممد عبد اخلالق عضيمة، عامل الكتب حاملقتضب،ت :املربد 1

: ط املفصــل يف صـنعة اإلعــراب، ت إميــل بـديع يعقــوب، منشـورات دار بيضــون، دار الكتــب العلميـة، بــريوت لبنــان،: الزخمشـري2 
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و اعلم أنه إنما يعرض ا�شكال في الواو دون غيرھا : "انييـقول عبد القاھر الجرج

من حروف العطف، و ذلك �ن تلك تفيد مع اKشـراك معاني مثل، أن الفاء توجب الترتيب 

تردد الفعل بين شيئين و تجعله �حدھما # " أو"وتوجبه مع تراخي " ثم"من غير تراخ و

ب الذي و ليس الواو معنى سـوى اKشراك في الحكم الذي يقتضيه اKعـرا" بعينه ثم يقول 

  .2"اتبعت فيه الثاني و ا�ول

إ# أن ابن ا�ثـير قد وقع في لبس في فھم معنى الفاء و ثم، فھو يرى أن حمل مريم 

َفَحَمَلْتُه ﴿ :ھا ربما كـان في يوم واحد أو بعض يوم، لقوله تعالىعليھا السCم، و كذلك وضع

فََأَجاَءَها اْلَمَخاُض ِإَلى ِجْذِع النْخَلِة قَاَلْت يَا لَْيَتِني ِمت قـَْبَل َهَذا وَُكْنُت َنْسًيا  )22(فَانـَْتَبَذْت بِِه َمَكانًا َقِصيا 

ھي للفور و لو كـانت كغيرھا من النساء لعطف فعطف بالفاء و ] 23- 22:مريم[﴾)23(َمْنِسيا 

  .3"بثم التي ھي للتـراخي و المھلة

ذلك �ن "و القـطع بأن الفاء تفيد الفور، و ثم تفيد التراخي والمھلة أمـر فيه نظر، 

ھناك مواضع تستعمل فيھا الفاء و قد تـأخر المعطوف عن المعطوف عليه متصC به، و 

يھا للتعقيب، و ھو في كـل شيء بحسبه، أ# ترى أنه ھناك مواضع أخرى قد تأتي ف

دخلت ‹دة الحمـل، و إن كانت متطاولة و إذا لم يكن بينھا إ# م) تزوج فCن فولد له(يقال

) ثم(إذا لم تقم في البصرة و # بين البلدين و منه جاز أن تقع الفاء بمعـنى›البصرة فبغداد

نْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاًما َفَكَسْونَا اْلِعظَاَم ثُم َخَلْقَنا ال﴿ ومنه ا]ية الكريمة

                                                                                                                                                         
-191م، ص 1986 -هــ1406 :2واعد و تطبيق، دار الرائـد العـريب، بـريوت لبنـان، طيف النحو العريب ق: مهدي املخزومي 1
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فخلقنا العلقة (فالفـاءات في  ]14:المؤمنون[﴾َلْحًما ثُم َأْنَشْأنَاُه َخْلًقا َآَخَر فـََتَباَرَك اللُه َأْحَسُن اْلَخاِلِقيَن 

  .1"بمعنى ثم، لتراخي معطوفات) فكسونا(و في ) المضغة عظامافخلقنا (و في ) مضغة

ھناك دليل آخر على عدم القطع بأن الفاء للفور و ثم للمھلة و التـراخي ـ ما  كما أن

يَا َأيـَها الناُس ِإْن ُكْنُتْم ِفي رَْيٍب ِمَن ﴿ذكره ابن ا�ثير نفسه في العطف بثم في ا]يات الكريمة 

 َقةٍ اْلبَـْعِث فَِإنِمْن ُمْضَغٍة ُمَخل ِمْن َعَلَقٍة ثُم ِمْن نُْطَفٍة ثُم و كذلك العطف ] 5:الحج[﴾ا َخَلْقَناُكْم ِمْن تـَُراٍب ثُم

ْنَساَن ِمْن ُسَالَلٍة ِمْن ِطيٍن ﴿: بالفاء في ا]يات الكريمة ثُم َجَعْلَناُه نُْطَفًة ِفي قـََراٍر ) 12(َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ

َلْحًما ثُم  ثُم َخَلْقَنا النْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاًما َفَكَسْونَا اْلِعظَامَ  )13(يٍن َمكِ 

نى واحد فقد و المعـ ]14-13 - 12: المؤمنون[﴾)14(َأْنَشْأنَاُه َخْلًقا َآَخَر فـََتَباَرَك اللُه َأْحَسُن اْلَخاِلِقيَن 

إنه عطف المضغة على العلقة في ھذه ا]ية بالفاء و في ا�خرى : فإن قيل"سئل ابن ا�ثـير 

  .ثم # يذكر الجواب  في أصـول الكتاب  2"...بثم؟ فالجواب عن ذلك

  

  :ا8لتباس بين الـفاء و الواو

ك أن فعل و ذل: "او في قولهرأى ضياء الدين أن ھناك مـوضعا تلتبس فيه الفاء و الو

المطاوعة # يعطف عليه إ# بالفاء دون الواو، وقد يجيء من ا�فعال ما يلتبس بفـعل 

المطاوعة، ويعطي ظاھره أنه كذلك إ# أن معناه يكـون مخالفا لمعنى فعل المطاوعة، 

ِذْكرِنَا َواتـَبَع َهَواُه وََكاَن َنا قـَْلَبُه َعْن تْـ َوَال ُتِطْع َمْن َأْغَفل﴿ :فيعطف حينئذ بالواو، # بالفاء، كقوله تعـالى

  ] 28:الكھف[﴾َأْمُرُه فـُُرطًا

حتى يكون " غفل"ھاھنا بمعنى صادفناه غـافC، و ليس منقو# عن  ›أغفلنا قلبه‹فـقوله 

فاتبع ھواه، و ذلك أنه : معناه صددناه، �نه لو كان كذلك لكان معطوفا عليه بالفاء، و قـيل
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أعطيته فأخذ، و دعوته : اوعة # يعطف إ# بالفاء، كقولكيكون مطاوعا، و فـعل المط

كسرته و انكسر، : أعطيته و أخذ، و# دعوته و أجاب، كما # يقـال: فـأجاب، و# تقول

في ا]ية صددنا و منعنا لكان معطوفـا عليه بالفاء، و كان " أغفلنا"وكذلك لو كان معنى 

ه بع ھواه، فلما لم يكن كذلك، و كان العطف عليو# تطع من أغفلنا قلبه عن ذكـرنا فات: يقال

أن يكون معناه وجدناه  ›فلنا قلبه عن ذكرنا، واتبع ھواهأغ‹ :بالواو، فطريقه أنه لما قـال

: و# تطع من غفل قلبه عن ذكـرنا و اتبع ھواه، أي: غافC، فقد غفل # محالـة، فكأنه قـال

  .1"وجب ترك طاعته، فاعـرف ذلكالتي ت# تطع من فعل كذا وكذا، يعدد أفعاله 

دعوته فأجاب، وأعطيته ‹ :طاوعة أن يعطف عليه بالفاء تقولفعل الم"فا�صـل في 

، و # تقولھا بالواو، �ن المراد إفادة السببية، و ھو # يكـون في الغالب إ# بالفاء ›فأخذ

  .2"]178:ا�عراف[﴾َمْن يـَْهِد اللُه فـَُهَو اْلُمْهَتِدي ﴿:كقـوله تـعالى

إن كCم ابن ا�ثـير عن حروف العطف # يحمل أي جديد �ن ما جاء به ورد في 

كتب السـابقين البCغيون منھم و النحـويون كما رأينا ، فھو ينفي عن النحويين معالجتھم 

ن لحروف العطف من جانبھا المعنوي واقتصارھم على ظـاھرة ا#شتراك اKعرابي حي

راده ھاھنا ما ذكره النحويون من أن الحروف العاطفة تتبع و لست أعني بإي" :يـقول

المعطوف عليه في اKعـراب، بل ا�مر وراء ذلك و إن كان المرجع فيه الى ] المعطوف[

  .3"ا�صـل النحوي

برغم من أن في ھذا الكـCم إجحافا في حق النحويين إ# أنه يحمل في طياته تفسيرا 

ة اقتصروا على الحكـم على المعطوف و كونه تابعا لقوله ھذا، فرغم قوله بأن النحا

للمعطوف عليه في اKعـراب، وقلما تناولوا معاني العطف المتعددة، إ# أنه يعود و يقر بأن 

  .أصـل ھذه الدراسة و ھذا القول # يخرج عن نطـاق النحو

  

                                                 
  .240-239ص:نفسهاملصدر  1

  .141، ص4م، ج1980هـ ـ 1400: 3الربهان يف علوم القرآن، تح حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط: الزركشي2 
  .235، ص2املثل السائر،ج: ابن األثري 3
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  :حـروف الـجر -3

من، و : وھي ،ا يليهما وضـع لcضفاء بفعل أو شبھه أو معناه إلى م: "حروف الجر

حتى وفي والباء والCم، رب وواوھا، واو القسم، وتاؤه وعن، على، والكاف، ومذ، ، إلى

Cومنذ، حاشا، وعدا، وخ .  

و تسمية بعضھم حـروف اKضافة، لھذا المعنى، أن تضيف ا�فعال إلى ا�سماء أي 

ھا، و ا�ظھر أنه قيل توصلھا إليھا، و من ھذا سميت حروف الـجر، �نھا تجر معناھا إلي

حروف الـجزم و لھا حروف الجر �نھا تعمل إعراب الجر، كما سميت بعض الحروف 

  .1"بعضھـا حروف النصب

وجب أن تكون عاملة و إنما وجب أن تعمل الجر �ن "الحـروف متى كانت مختصة، 

الفعل إلى  إعراب ا�سماء رفع و نصب و جر، فـلما سبق ا#بتداء إلى الرفع في المبتدأ، و

الرفع أيضا في الفاعل، و إلى النصب في المفعول، لم يبق إ# الـجر، فلھذا وجب أن تعمل 

الجر، و أجود من ھذا أن تقـول إنما عملت الجر �نھا تقع وسط بين ا#سم و الفعل، و الجر 

  .2"ع و النصب، فـأعطي ا�وسط ا�وسطوقع وسطا بين الرف

ما حروف الجر فإن الصواب يشذ عن وضعھا في و أ: "يقول عنھا ابن ا�ثيـر

زيد في الدار، وعمرو : لCستعCء، كـقولھم" على"للوعاء و" في"مواضعھا، وقد علم أن 

أريد استعمال ذلك في غير ھذين الموضعين مما يشكل استعماله عدل  إذاعلى الفرس، لكن 

ُقُكْم ِمَن السَماَواِت َواْألَْرِض ُقِل اللُه َوِإنا َأْو ُقْل َمْن يـَْرزُ  ﴿:فيه عن ا�ولى، فمما ورد منه قـوله تعالى

أ# ترى إلى بـداعة ھذا المعنى المقصود لمخالفة ] 24:سبأ[ ﴾ِإياُكْم َلَعَلى ُهًدى َأْو ِفي َضَالٍل ُمِبينٍ 

حرفي الـجر ھا ھنا، فإنه إنما خولف بينھما في الدخول على الحق و الباطل �ن صاحب 

نه مستعل على فرس جواد يـركض به حيث يشاء، و صاحب الباطل كـأنه منغمس الحق كأ

  .في ظCم منخفض فيه، # يدري أين يتوجه، وھذا معنى دقيق قلما يراعى مثله في كـCم 
                                                 

  .4-3، ص6ج شرح الرضى على كافية بن احلاجب،: رتباذيالرضى الدين االس1 
بــريوت لبنــان،  األنباري،أســرار العربيــة، تــح حممــد حــني مشــس الدين،منشـورات حممــد علــى بيضــون، دار الكتــب العلميــة، :ينظـر   2

  .142ص م ،1997 - هـ1418 :1ط
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و كثيرا ما سمعُت إذا كـان الرجل يلوم أخاه أو يعاتب صديقه على أمر من ا�مور 

و إن كان ھذا " في"أعھدك، فيأتي بـعلى في موضع  أنت على ضCلك القديم كما: فيقول له

  .ھاھنا أولى لما أشرت إليه" في"جائزا، إ# أن استعمـال 

َالِلَك ـوا تَاللِه ِإنَك َلِفي ضَ ـقَالُ ﴿:أ# ترى إلى قـوله تعالى في سورة يوسف

  ] 95:يوسف[﴾اْلَقِديمِ 

َها َواْلُمَؤلَفِة ِإنَما الصَدقَاُت لِ ﴿: ومن ھذا النوع قـوله تعالى ْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَليـْ

  ].60:التوبة[﴾ٌم َحِكيمٌ قـُُلوبـُُهْم َوِفي الرقَاِب َواْلَغارِِميَن َوِفي َسِبيِل اللِه َوِاْبِن السِبيِل َفرِيَضًة ِمَن اللِه َواللُه َعِلي

الثCثة ا�خيرة لcيذان بأنھم أرسخ في استحقاق في " في"فإنه إنما عدل عن الCم إلـى 

للوعـاء فنبه على أنھم أحقاء بأن تـوضع " في"التصديق عليھم ممن سبق ذكره بالCم، �ن 

فيھم الصدقات، مما يوضع الشيء في الوعاء، و أن يجعلوا مظنة لھا، و ذلك لما في فـك 

دليل على ترجيحه  ﴾ َوِفي َسِبيِل اللهِ  ﴿قوله " في" الرقاب و في الغرم من التخلص، و تكرير

و في الرقاب و الغارمين و بين : على الرقاب و على الغارمين، و سياق الكـCم أن يقال

  .سبيل ?، علم أن سبيل ? أوكد في استحقاق النفقة فيه

  .1 "ـCم الشريف، فاعرفھا و قس عليھاو ھذه لطائف و دقـائق # توجد إ# في ھذا الك

، و للثبات على ›أنا على الحج العام‹العزيمة كقولك ": على لھا معـان أخرى تتمثل فيف

للمصاحبة كمع، نحو "، و  2"›زيد على عمرو‹، و للخـCف ›أنا على ما عرفتني به‹ ا�مر

ْبِلِهمُ ﴿ :قـوله تعالى اْلَمُثَالُت َوِإن رَبَك َلُذو َمْغِفَرٍة  َوَيْستَـْعِجُلوَنَك بِالسيَئِة قـَْبَل اْلَحَسَنِة َوَقْد َخَلْت ِمْن قـَ

الِذيَن ِإَذا ﴿ :نحو قوله تعالى ،و لCبتداء كمن،]6:الرعد[﴾لِلناِس َعَلى ظُْلِمِهْم َوِإن رَبَك َلَشِديُد اْلِعَقابِ 

َة ﴿ :، و التعليل كالCم، نحو قوله تعالى]2:المطففون[﴾اْكَتاُلوا َعَلى الناِس َيْستَـْوُفونَ  َولُِتْكِمُلوا اْلِعد

                                                 
  .240،241،242، ص2ج،املثل السائر :ابن األثري 1
تح أمحد حسن بيج ،منشورات حممد علي  يب يف فقه اللغة العربية و مسائلها و سنن العرب يف كالمها،صاحال: ابن فارس: ينظر 2

  .113م، ص1997-هـ 1418 :1دار الكتب العلمية، بريوت لبنان،ط بيضون،
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َوَدَخَل ﴿ :، و للظرفية كفي، قـوله تعالى]185:البقرة[﴾َولُِتَكبـُروا اللَه َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلُكْم َتْشُكُروَن 

 ﴿: أي في حين، و بمعنى الباء، نحو قوله تعـالى] 15:القصص[ ﴾اْلَمِديَنَة َعَلى ِحيِن َغْفَلٍة ِمْن َأْهِلَها

 ي ِإْسَرائِيَل َحِقيٌق َعَلى َأْن َال َأُقوَل َعَلى اللِه ِإال اْلَحق َقْد ِجْئُتُكْم بِبَـيـَنٍة ِمْن رَبُكْم فََأْرِسْل َمِعَي بَنِ 

  .1"]105:ا�عراف[﴾

 ﴿: ، كقوله تـعالى)من(المجاورة، موافقة "كما أن لھا معان أخرى غير ما ذكر منھا، 

  .2"، و أن تكون زائدة للتعويض]2:المطففين [﴾اْكَتاُلوا َعَلى الناِس َيْستَـْوُفوَن الِذيَن ِإَذا 

و يقولون إنھا تكون  ›الماء في الجرة‹و ›"المال في الكيس‹: فللتضمين تقول) في(أما 

ا َأَشد َعَذابًا َوَألَُصلبَـنُكْم ِفي ُجُذوِع النْخِل َولَتَـْعَلُمن َأيـنَ ﴿ :في قوله تعالى ›على‹بمعنى 

شبه تمكن المصلوب في الجذع بتمكن الشيء الموعى في وعائه فلذلك قيل " ]71:طه[﴾َوَأبـَْقى

  .3" في جذوع النخل

َوَأْدِخْل َيَدَك ِفي َجْيِبَك َتْخُرْج بـَْيَضاَء ِمْن َغْيِر ﴿ :في قـوله جل ثناؤه" مع"إنـما تكون بمعنى 

كأن بعضھم يقول  ]12: النمل[ ﴾)12(ْرَعْوَن َوقـَْوِمِه ِإنـُهْم َكانُوا قـَْوًما َفاِسِقيَن ُسوٍء ِفي ِتْسِع َآيَاٍت ِإَلى فِ 

﴾ �ن الجذوع للمصلوب بمنزلة القبر للمقبـور فلذلك َوَألَُصلبَـنُكْم ِفي ُجُذوِع النْخلِ  ﴿: إنما قال 

  جاز أن يقال فيه ھذا، وأنشدوا

  4"ة        َف)َ َعَطسْت َشْيَبان إD8 بأَْجـدَعا ُھْم ُصلُِبوا ِفي ُجـُذوع َنخلَـ

ولعل سبب اختار  )على(و ) في(ا�ثيـر حرفين من حروف الجر ھما لقد ذكر ابن 

Cخرى لما لھا من معان متعدد تختلف باختـ�المقام الذي تذكر فيه  فھذين الحرفين دون ا

                                                 
  .176دار غريب،القاهرة،ص صربي متويل، علم النحو العريب رؤية جديدة و عرض نقدي مفاهيم املصطلحات، :بنظر  1
  .471ـ  470ص  ىن الداين يف حروف املعاين،املرادي، اجل :ينظر 2

.546،ص 2م، ج1977- هـ 1397: 1الكشاف، دار الفكر، ط: الزخمشري   3 
  .114صاحيب يف فقه اللغة العربية و مسائلها و سنن العرب يف كالمها، صال: ابن فارس 4
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ذكره ابن ا�ثيـر في ا]يات  فتحمـل معنى حروف أخرى أو معنى مخالف،و ھذا واضح فيما

  .الكريمة التي ذكرھا

لقد استند ابن ا�ثيـر إلى ذوقه الفني و دقة المCحظة في استخدام ھذين الحرفين فھو 

يرى أن طبيعة المقام و سياق الكـCم يلعب دورا مھما في استعمال الحروف و اختيار 

  .الحرف المناسب �نھا تحمل معان مختلفة

  

  ــذفالحـ: رابعا 

  :مفـھوم الحذف -1

  :لغــة      

حذف الشيء يحذفه حذفا، قطعه من طرفه، و الُحذافة ما يحذف من الشيء : "حذف

  .1"فُطِ◌رح

  .2"قطف الشيء من الطرف كما يحذف طرف ذنب الشاه: الحذف: "يقـول الخليل

حذفت من شعري ومن : حذف الشيء إسقاطه، يقال: "يقـول )ھـ393(أما الجوھري

ما في رحلة : ما حذفته من ا�ديم و غيره، ويقـال أيضا: أخذت و الحذافة: دابة أيذنب ال

  .3"شيء من الطعام: ُحذافة أي

حذف ذنب فرسه إذا قطع طرفه، وفرس محذوف الذنب و "جاء في أساس البـCغة 

 .4"زق محذوف مقطوع القوائم، وحذف رأسه بالسيف ضربه فقطع منه قطعة

     

  

                                                 
  .39ص  ،9لسان العرب،ج: ابن املنظور 1

  . 201، ص 3دار  ومكتبة اهلالل،ج السامرائي، إبراهيمتح مهدي املخزومي و  العني، :راهيدياخلليل بن أمحد الف2 
 :1ط بــريوت لبنــان، دار الكتــب العلميــة، بــديع يعقــوب و حممــد نبيــل طريفــي، إميــلتــاج اللغــة و صــحاح العربيــة، تــح : اجلــوهري 3

  .38ص  ،4ج م،1999هـ 1420
  .118ص أساس البالغة، :الزخمسري 4
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  :اصـط)حا  

اعلم أنھم مما يحذفون الكلم، و إن كان أصله في الـكCم غير ذلك، و : "ل سيبويهيقـو

ـCمھم أن يستعمل يحذفون، و يعرضون، و يستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في ك

  .1"حتى يصير ساقطا

أخذ، عجيب ا�مر، ھو باب دقيق المسلك، لطيف الم: "يقول فيه عبد القـاھر الجرجاني

نك ترى به ترك الـذكر، أفصح من ذلك، و الصمت عن اKفادة، أزيد ، فإشبيه بالسحر

لcفادة، و تجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، و أتم ما تكون بيانا إذا لم تبن، و ھذه جملة قد 

  .2"ھا حتى تخبر، و تدفعھـا حتى تنظرتنكر

شيء من حذفت الـعرب الجملة، و المفرد، والحرف، و الحركة، و ليس "وعليه فقد 

  .3"ب من تكليف علم الـغيب في معرفتهذلك إ# عن دليل عليه، و إ# كان فيه ضر

فالحذف ظـاھرة لغوية عامة تشترك فيھا اللغات اKنسانية حيث يميل الناطقون إلى 

حذف بعض العناصر في الكـCم أو إلى حذف ما قد يمكن للسامع فھمه اعتمادا على القرائن 

أو عقلية أو لفظية، وھذه الظـاھرة بارزة في اللغة العربية أكثر من المصاحبة حالية كانت 

اللغات ا�خرى و يعود ذلك إلى ما جبلت عليه اللغة العربية من خصائص أصيلة في الميل 

إلى اKيجاز، فلقد اھتم به العـرب قديما و أنشدوا به كثيرا كما دعوا إليه و مارسوه في أدبھم 

ذف يعد طريق آخر لCتسـاع في التعبير عن المعـاني بطريق على اختCف ألوانه، فالح

: اKيجاز، وھو ما شدV انتباه عبد القـاھر الجرجاني ونال إعجابه حتى وصف الحذف بقوله

  .4"ھو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب ا�مر، شبيه بالسحر"

خل بالمعنى و # فالھدف الذي يسعى ورائه بالحذف ھو ا#ختصار، اختصار الذي # ي

بالبـCغة، �ن من شروط الحذف وجود دليل يدل على المحذوف لكي يأمن به اللبس الذي 

  .قد يقع فيه الـقارئ
                                                 

  .25، 24ص ،1الكتاب،ج: ويهسيب 1
  .112دالئل االعجاز، ص :عبد القاهر اجلرجاين 2
  .360ص ،2اخلصائص،ج :ابن جين 3
  .112ص دالئل اإلعجاز، :اجلرجاين 4
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و إذا عدنا إلى مصادر النحو العربي نجد سيبويه يشير في كتـابه إلى وقوع الحذف في 

 :على المحذوف يقول اللغة سواء كان متصC بالصيغ أو بالتراكيب، و بين كيفية ا#ستـد#ل

اعلم أنھم مما يحذفون الكلم و إن كان أصله في الكـCم غير ذلك و يحذفون و يعرضون و "

  .1"يستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصلـه في كCمھم أن يستعمل حتى يصير ساقطا

و ھذا ما يؤكد على أن الحذف مجال فسيح رحب تفتحه العربيـة لمستعمليھا في التنوع 

  .عاني و اKبداع و تقليب العبارةفي الم

لقد تطرق ابن ا�ثيـر إلى ظاھرة الحذف و دورھا الكبير في ا#ستعمال اللغوي، كما 

اشرط في الحذف شرطين مھمين المتمثCن في وجـود دليل على المحذوف و وضوح 

المعنى عند الحذف، وھما من أبرز الشروط التي نادى بھا الدارسون، فوجود قرينة تدل 

يظھر المحذوف باKعراب " عن طريق العـCمة اKعرابية، حيثعلى المحذوف تكون إما 

  .2"فإن نصب ا�ھل و السھل يدل على ناصب محذوف ›أھC وسھC‹ كقـولنا

بالنظر إلى تمام المعنى ھناك نوع من الحذف # يظھر باKعـراب و إنما يظھر كما أن 

 يظھر المحذوف فيه باKعـراب و إنما بالنظر إلى فإن ذلك # ›فCن يحل و يقعد‹ ": كقولنا

  .3"عنى أي أنه يحـل ا�مور و يعقدھاتمام الم

ويفصل ابن ا�ثيـر ھذا حين يتناول العناصر المحذوفة في الجملة، و يبين أسرارھا 

المختلفة في المثل السائر حيث تختلف الـدراسة من عنصر ]خر فھناك عناصر أطال فيھا 

رى مختصرة، كما أن ترتيب ھذه العناصر في البحث جاء بحسب ترتيبھا في الحديث و أخ

  .كتابه

  

  

  :الـحذف عند ابن ا0ثـير -2

                                                 
  .25، 24، ص1جالكتاب،: سيبويه 1
  .280ص ،2ج، املثل السائر: ابن األثري 2
  .280ص ،2ج، املصدر نفسه 3
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  :حذف الفـاعل )2-1

ابتدأ ابن ا�ثيـر في حديثه عن حذف المفردات، بحذف الفاعل بشرط ا#كتفاء في 

المحذوف، و إ# كان لغوا و# بد في الكـCم من دليل على : "لد#لة عليه بذكر الفعل، فيقولا

  .1"# يلتفت إليه

جاء : وھم يريدون ›أْرَسَلتْ ‹: كقـول العرب"يذكر أمثلة في مواضع حذف الفاعل،و 

ماء Vالمطر، و# يذكرون الس.  

  :2ومنه قول حاتم

درُ  Dَراُء عِن الَفَتى      إَذا َحْشَرَجْت َيوًما و َضاق بھا الص Dى ما يْغِني الث Dأََماو  

  .النفس و لم يجر لھا ذكر :يريد

و ] 27ـ26:القيامة[﴾)27(َوِقيَل َمْن رَاٍق ) 26(َكال ِإَذا بـََلَغِت التـَراِقَي ﴿: كما ورد قولـه تعالى

  .3"للنفس و لم يجر لھـا ذكر" بلغت"الضمير في 

الجواز في حذف  من خـCل ھذه ا�مثلة التي جاء بھا يرد على قول ابن جني على عدم

إ# أن حذف الفاعل # يجوز على اKطCق، بل يجوز فيما ھذا سبيله و ذلك : "فـيقولهالفاعل 

  .4" يكون إ# فيما دل الكـCم عليهأنه #

فھو يـرى أن الحذف في ھذه المواضع الثCثة جائز، �ن ھناك ما يدل عليه من خCل 

  .ه فغير جائزأما ما جاء فيه حذف الفاعل دون وجود قرينة تدل علي. سياق الكـCم

الجزء # يحذف، يقول  فعدم حذف الفاعل لدى النحاة يعود إلى أن الفـاعل كالجزء و

أن # يكون ما يحذف كالجزء، فC يحذف الفاعل و # نائبه و # مشبھه، و قد : "ابن ھشام

يسائي و ھشام و السھيلي مضى الرد على ابن مالك في مرفوع أفعال ا#ستثناء، و قـال الك

                                                 
  .279،ص2ج،املثل السائر: ابن األثري 1
  .42ص  م،1986ـ  هـ1406: دار و مكتبة اهلالل، بريوت، ط: ديوان أبو حامت الطائي 2
   .296ـ295ص ،2ج،املثل السائر: ابن األثري 3

   .296ص ،2ج :املصدر نفسه4 
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إن الفـاعل محذوف # مضمر، و قال ابن عطية في  ›ت زيداضربني وضرب‹: حوفي ن

بُوا﴿ ِذيَن َكذإن تقدير بئس المثل مثل القوم، فإذا أراد أن الفـاعل لفظ  ]5:الجمعة[﴾بِْئَس َمَثُل اْلَقْوِم ال

مثل محذوفا فمردود، و إن أراد تفسير المعنى و أن في بئس ضمير المثل مستترا فأين 

و نص سيبويه على أن  ›بئس مثC‹: مخشري فإنه قـال في تقديرهو ھذا #زم للز. فسيرهت

فاعل و حذف المخصوص، أي  ›مثل القوم‹نعم و بئس # يحذف، والصواب أن  تميز فـاعل

جواز حذف الفـاعل مع فعله  أي مثل الذين كذبوا، و# خCف في: مثل ھؤ#ء أي مضاف

  .1"›يدا ضربتز‹و  ›د ?يا عب‹و  ›قالوا خيرا‹: نحو

قد ذھب الكسائي إلى جواز حذف الفـاعل لدليل المبتدأ و الخبر، و رجحه السھيلي "و 

َأْو  ﴿: وابن مضاء و ذھب السيوطي إلى أن فاعل المصدر يجوز حذفه كما في قـوله تعالى

او الجماعة أو ياء المخاطبة كمـا أن الفعل المسند إلى و ]14:البلد[﴾ ِإْطَعاٌم ِفي يـَْوٍم ِذي َمْسَغَبةٍ 

بيد  ›فإما ترين‹و› تبتلون‹: ن #لتقاء الساكنين في غير نحويحذف فـاعله عند التأكيد بالنو

أن اللفظ عند حذف الضمير قد يبقى فيه ما يدل على الفـاعل المحذوف، وھو الضمة في 

على أن الفعل مسند حالة واو الجماعة، والكسرة في حالة ياء المخاطبة وفي الحركتين د#لة 

بيد أن إطCق ھذا الشرط و ھو عدم حذف من قبل ... إلى ضمير الغائب أو إلى اسم ظاھر

  :المانعين غير دقيق بالنسبة للفـاعل �ن ھناك مواضع قياسية ورد فيھا الحذف و ھي

 َأْسِمْع ِبِهمْ  ﴿:في التعجب إذا تقدم له نظير يدل عليه نحو قوله تعالى) أفعل(ـ فـاعل 1

  . ]38:مريم[  ﴾ َوَأْبِصرْ 

  .ـ عند إسناد الفعل إلى نائب الفـاعل و حذف الفاعل فيه مشھور2

الذي يعرب فاعC ) ھند(فلفظ  ›ما قام إ# ھند‹: إقامة البدل مقام الفـاعل نحو ـ عند3

 ما قام أحد إ# ھند، بدليل التزام التذكير في الفعل: ليس كذلك عند التحقيق، إذ أصل الـكCم

  .رغم كون الفـاعل مؤنث حقيقي التأنيث

                                                 

  .698ـ697ص ،2ج،مغين اللبيب: ابن هشام1  



  ـــــــــــــــــ القضـايا النحـوية عنـد ابن األثيـرالفصـل األول ــــــــــ

 78

الزائدة حيث تكفھا عن العمل في  )ما(إذا اتصل بھا ) قل، كثر، طال(اعلـ فـ4

  .1"الفاعل

ـ عند حذف المضاف و إقـامة المضاف إليه مقامه، و قد عده سيبويه من الحذف 5

و  ›ھم الطريقبنوا فـCن يطؤ‹: عل في اللفظ # في المعنى، نحواتساعـا، حيث يعمل الف

و أقيم المضاف إليه مقامه ) أھل(فحذف الفـاعل في معنى  ›يطؤھم أھل الطريق‹: لا�صـ

  .2"فاعـC في اللفظ

من خCل ھذا نجد أن ابن ا�ثـير أجاز حذف الفاعل وفقا لشرط واحد، و الذي يتمثل 

التي جاء بھا  فا�مثلة. في ضرورة وجود قرينة تدل على الفـاعل عند حذفه يدركھا المتلقي

حتجاج د اعتمد على ا�سس الثـCث في اKابن ا�ثير دليل على دقة تركيزه و استنباطه، فلق

بالنقل من القرآن و الشعر و كـCم العرب، فلقد أتى بآية من القرآن، و بيت من الشعر و 

  . قول مأثور عند العرب

تي دارت حولھا ا]راء لعل السبب يعود إلى قضية حذف الفـاعل، فھي من القضايا ال

كد وجھة نظره من جواز حذف الـفاعل و عدم جواز حذفه، فجاء ابن ا�ثـير بھذه ا�دلة ليؤ

  .في جواز حذف الفاعل

  :حذف الفعل )2-2

أحدھما فيما يظھر بد#لة المفعول عليه، : لقد قسم ابن ا�ثـير حذف الفعل إلى قسمين

  .وا]خر يظھر من خCل مCئمة الكـCم

يدل على  ›الليل‹و ›أھلك‹فنصب  ›أھلك و الليل‹: كقولھم: "لـول في القسم ا�ويق

  .و ھذا مثل يضرب في التحذير ›ألحق أھلك و بادر الليل‹محذوف ناصب ـ تقديرـ 

                                                 

، ص اإلســــــكندريةالنشــــــر والتوزيــــــع،  وباعــــــة ظــــــاهرة احلــــــذف يف الــــــدرس اللغوي،الــــــدار اجلامعيــــــة للط: طــــــاهر ســــــليمان محــــــوده1  

  .137ـ136
  .213ـ211ص ،1الكتاب ، سيبويه،ج: ينظر  2
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) ناقة ?"] 13:الشمس[ ﴾فـََقاَل َلُهْم َرُسوُل اللِه نَاَقَة اللِه َوُسْقَياَها﴿ :و عليه ورد قـوله تعالى

( ب على التحذير كقولك ا�سد ا�سد و الصبي الصبي بإضمار ذروا أو احذروا عقرھا نص

  1"فC تزووھا عنھا و # تستأثروا عليھا) وسقياھا

و مما ورد منه في ا�خبار النبوية أن جابـرا تزوج، فقال له رسول ? صلى ? عليه 

فھC تزوجت : و تCعبك؟ يريد فھC جارية تCعبھا: ثيًبا، فقال: ما تزوجت؟ قال: موسل

  .2"جارية؟ فحذف الفعل لـد#لة الكCم عليه

باب يحذف منـه (كما نجد أن سيبويه تناول حذف الفعل �كثر من مرة كقولھم في بـاب

: أي ›ھذا و # َزَعامتك‹: فالحذف واجب نحو قولھم) المثل الفعل لكثرته في كCمھم بمنزلة

أنت كل شيء و # ‹: ، أي›كل شيء و# شتيمة حر‹: م، و قولھ›و# �توھم زعامتك‹

و تـرك ذكر الفعل بعد # لما ذكرنا لك، ... ، فحذف لكثرة استعمالھم إياه ›ترتكب شتيمة حر

  .3"كل شيء، أنه ينھاه: تدل بقولهو �نه يس

فإنه # يظھر فيه حذف الفعل، �نه # يكون ھناك منصوب يدل : أمـا القسم الثاني

  .إنما يظھر بالنظر إلى مCئمة الكCمعليه، و 

َوُعِرُضوا َعَلى رَبَك َصفا َلَقْد ِجْئُتُمونَا َكَما َخَلْقَناُكْم َأوَل َمرٍة َبْل ﴿: قـوله تعالى" فمما جاء منه

: ل أييحتاج إلى إضمار فع ›لقد جئتمونا‹: فقولـه ]48: الكھف[﴾َزَعْمُتْم َألْن َنْجَعَل َلُكْم َمْوِعًدا 

َويـَْوَم يـُْعَرُض ﴿ :وقد استعمل في غير موضع، كـقوله تعالى. فقيل لھم لقد جئتمونا، أو فقلنا لھم

َيا َواْسَتْمتَـْعُتْم ِبَها فَاْليَـْوَم  نـْ َباِتُكْم ِفي َحَياِتُكُم الداِر َأْذَهْبُتْم طَيِذيَن َكَفُروا َعَلى النا  ُتْجَزْوَن َعَذاَب اْلُهوِن ِبمَ ال

أذھبتم طيباتكم في ‹: فقوله ]20:ا#حقاف[﴾ُكْنُتْم َتْسَتْكِبُروَن ِفي اْألَْرِض بِغَْيِر اْلَحق َوِبَما ُكْنُتْم تـَْفُسُقونَ 

  .يحتاج إلى تقدير الفعل المضمر ›ياحياتكم الدن

                                                 
  .260، ص  4الكشاف، ج: الزخمشري   1
  . 298،ص2ج،املثل السائر :ابن األثري 2
  . 281ـ 280ص ،1ج الكتاب،: سيبويه 3
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ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسًنا َوِإْن َجاَهدَ ﴿: وكذلك ورد قوله تعالى َنا اْإلِ اَك لُِتْشِرَك ِبي َما لَْيَس َلَك ِبِه َوَوصيـْ

# بد  ›و إن جاھداك‹: فـقوله ]8:العنكبوت[﴾ِعْلٌم َفَال ُتِطْعُهَما ِإَلي َمْرِجُعُكْم فَأُنـَبُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن 

إن جاھداك على أن تشرك بي بما ليس b به علم فC : له من إضمار القول أي قلنا له

  .1"تطعھما

الخ استغناء بذكر المقول طلبا ... قال أو يـقول أو يقولونيحذف فعل القول الذي يقدر ي

من حديث البحر "لCختصار و لوضوح الد#لة عليه، و لكثرته وصفه أبو علي الفارسي بأنه

َسَالٌم َعَلْيُكْم ) 23(َواْلَمَالِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكل بَاٍب  ﴿: وذلك نحو قـوله تعالى  2"# حرج

َوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـَْراِهيُم اْلَقَواِعَد  ﴿: يقولون السCم عليكم، و منه قـوله تعالى: التقدير ]24، 23:الرعد[﴾

  . 3"بنايقو#ن ر: التقدير ]127:البقرة[﴾ِمَن اْلبَـْيِت َوِإْسَماِعيُل رَبـَنا تـََقبْل ِمنا ِإنَك َأْنَت السِميُع اْلَعِليمُ 

  اقامة الـمصدر مقام الفعل*   

وإنما يفعل ذلك لضرب من المبالغة و التوكيد، كقوله : "يقول في ھذا ابن ا�ثـير

ا ِفَداًء ْعُد َوِإم فَِإذا َلِقيُتُم الِذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الرقَاِب َحتى ِإَذا َأْثَخْنُتُموُهْم َفُشدوا اْلَوثَاَق فَِإما َمنا بَـ ﴿ :تعالى

ُلَو بـَْعَضُكْم بِبَـعْ  ُهْم َوَلِكْن لَِيبـْ ٍض َوالِذيَن قُِتُلوا ِفي َحتى َتَضَع اْلَحْرُب َأْوزَاَرَها َذِلَك َوَلْو َيَشاُء اللُه َالنـَْتَصَر ِمنـْ

لرقـاب فأضربوا ا: رقاب أصلهالفضرب : فقـوله ]4:محمد[ ﴾َسِبيِل اللِه فـََلْن ُيِضل َأْعَماَلُهْم 

ضربا، فحذف الفعل و أقيم المصدر مقامه وفي ذلك اختصار مع إعطاء معنى التوكيد 

  .4"المصدري

كما تطرق ابن ا�ثـير إلى حذف جواب الفعل الذي تدل عليه قرينة، و ھو يكثر في 

في و حذف الجواب يكون " :ا يكون في سياق العطف، يقول فيهالقرآن الكريم و أغلبھ

                                                 

  . 301ـ300ص  ،2ج،املثل السائر :ابن األثري1 
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حينئذ يظھر الجواب المحذوف  ›اذھب، فذھب: قلت له‹ :الجواب بالفاء في ماض كقولنا

َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَنا َمَعُه َأَخاُه َهاُروَن َوزِيًرا ﴿:كقوله تعالى فـَُقْلَنا اْذَهَبا ِإَلى اْلَقْوِم الِذيَن  ) 35(َوَلَقْد َآتـَيـْ

بُوا بَِآيَاتَِنا َفَدمرْ  مر في ھذه  ]36ـ35:الفرقان[ ﴾)36(نَاُهْم َتْدِميًرا َكذ�أ# ترى كيف حذف جواب ا

ا]ية؟ فإن تقديره فقلنا اذھبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، فذھبا إليھم فكذبوھما، فدمرناھم 

ُتوِني ِبِه فـََلما َجاَءُه الرُسوُل ﴿ :تدميرا، وكذلك قـوله تعالى قَاَل اْرِجْع ِإَلى رَبَك فَاْسأَْلُه َما َوقَاَل اْلَمِلُك ائـْ

ِتي َقطْعَن َأْيِديـَُهن ِإن رَبي ِبَكْيِدِهن َعِليٌم  ْسَوِة الاليُوُسَف َعْن نـَْفِسِه ) 50(بَاُل الن ِإْذ رَاَوْدُتن قَاَل َما َخْطُبُكن

َلِت اْمَرَأُة اْلَعزِيِز اْآلََن َحْصَحَص اْلَحق َأنَا رَاَوْدتُُه َعْن نـَْفِسِه َوِإنُه َلِمَن قـُْلَن َحاَش ِللِه َما َعِلْمَنا َعَلْيِه ِمْن ُسوٍء قَا

ففي ھذا الكCم حذف و اختصار، استغنى عنه بد#لة الحال  ]51ـ50:يوسف[ ﴾) 51(الصاِدِقيَن 

ما : ال لھنفرجع الرسول إلى الملك برسالة يوسف فدعا الملك النسوة، ق: عليه وتفسيره

  .فجاز حذف جواب الفعل ھنا لوجود قرينة حالية تدل عليه. 1"...خطبكن؟

لقد قسم ابن ا�ثـير حذف الفعل إلى قسمين قسم يظھر بد#لة المفعول عليه و قسم 

يظھر بإضمار فعل القول، كما أضاف عنصريين أخريين تمثC في حذف الفعل و إقـامة 

  .إذ وجدت قـرينة حالية أو لفظية تدل عليه المصدر مقامه، و حذف جواب الفعل

  

  :حـذف المفعول به )2-3

تعرض ابن ا�ثـير إلى حذف المفعول من جانبين مختلفين، حيث ذكر نوعين من 

حذف المفعول به، ا�ول في حذف المفعول به يكون الغرض منه اKخبار بوقوع الفعل من 

  .ن قبيل ا�فعـال الCزمةالفاعل من غير تعرض لمن وقع به الفعل، فيصير م

: مشيئة و اKرادة يقول عن ا�ولو الثـاني يحذف فيه المفعول به مع مجيء أفعال ال

فCن يحل ويقعد، : و ذلك مما نحن بصدده أخص، فإن اللطائف فيه أكثر و أعجب، كقولنا"

                                                 
  .304ـ302، ص2ج:املصدر نفسه 1
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ك و يبرم و ينقص، ويضمر و ينفع، و ا�صل في ذلك على إثبات المعنى المقصود في نفس

  . للشيء على اKطـCق

﴾ )44(َوَأنُه ُهَو َأَماَت َوَأْحَيا  )43(َوَأنُه ُهَو َأْضَحَك َوَأْبَكى ﴿ : و على ھذا جاء قـوله تعالى

  .]44ـ43:النجم[

َد ِمْن َوَلما َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه ُأمًة ِمَن الناِس َيْسُقوَن َوَوجَ ﴿:ومن بديع ذلك قـوله عز وجل

َفَسَقى َلُهَما ) 23(يرٌ ُدونِِهُم اْمَرأتـَْيِن َتُذوَداِن قَاَل َما َخْطُبُكَما قَالََتا َال َنْسِقي َحتى ُيْصِدَر الرَعاُء َوَأبُونَا َشْيٌخ َكبِ 

فإن ھـاتين   ]24ـ23:القصص[ ﴾ )24(ثُم تـََولى ِإَلى الظل فـََقاَل َرب ِإني ِلَما َأنـَْزْلَت ِإَلي ِمْن َخْيٍر َفِقيٌر 

وجد أمة من الناس يسقون : ا]يتين قد حذف المفعول به في أربعة أماكن، إذ المعنى

# نسقي مواشينا فسقى لھما مواشيھما، �ن : مواشيھم، و امرأتين تذودان مواشيھما، و قالتـا

# يكون منا : قالتا الغرض أن يعلم أنه كان من الناس سقي، و من المرأتين ذود، و أنھما

  . 1"سقي حتى يصدر الرعـاء، و أنه كان من موسى عليه السCم بعد ذلك سقي

ما لك تمنع أخاك؟ كنت منكرا المنع # من حيث ھو منع بل من : كما أنك إذا قلـت

حيث ھو منع ا�خ، فأعرفه تعلم أنك لم تجد لحذف المفعول في ھذا النحو من الروعة و 

و أن الغرض # يصح إ# على   �ن في حذفه و تـرك ذكره فائدة جليلةالحسن ما وجدت إ#

  .2"تركه

ھو موضع ھام من المواضع التي # يذكر "ھذا النوع من الحذف يدعى ا#قتصـار، و 

فيھا المفعول به إذا كان الفعل متعديا لواحد، أو لمفعولين أو أحدھما، و ذلك إذا كان غرض 

ل للفـاعل دون أن يتعرض لذكر المفعول أو المفعولين، و في ھذه المتكلم أن يثبت معنى الفع

، و 3"در له مفعول # لفظا و # تقديراالحالة يكون الفعل المتعدي كالـCزم، و # ينبغي أن يق

ھو يعطي و  :فـCن يحل و يقعد ، و يأمر و ينھي، و يضر و ينفع، كقولھم: ذلك مثل قولھم
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على إثبات المعنى في نفسه، للشيء على اKطـCق و على المعنى في جميع ذلك ... يجزل

صار إليه الحل و العقد، و : الجملة من غير أن يتعرض لحديث المفعول، حتى كأنك قلت

  .1"ھي، و ضر و نفع و على ھذا القياسصار بحيث يكون منه حل و عقد، و أمر و ن

ئة و اKرادة يقول ابن لمشيأما النوع الثـاني المتمثل في حذف المفعول به الوارد بعد ا

: ومن ھذا الضرب أيضا حذف المفعول الوارد بعد المشيئة و اKرادة كقوله تعالى : "ا�ثيـر

" شاء"فمفعول  ]20: البقرة[ ﴾َوَلْو َشاَء اللُه َلَذَهَب ِبَسْمِعِهْم َوَأْبَصارِِهْم ِإن اللَه َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر ﴿

  .ولو شاء ? أن يذھب بسمعھم و أبصارھم لذھب بھا: يرهھاھنا محذوف و تقد

َوَلْو َشاَء اللُه َلَجَمَعُهْم َعَلى اْلُهَدى َفَال َتُكوَنن ِمَن اْلَجاِهِليَن ﴿: و على نحو من ذلك قوله تـعالى

حتى إنھم # يكادون يبرزون " أراد" و" شاء"و لقد تكاثر ھذا الحذف في  ]35ا�نعام [ ﴾

َلْو َأرَاَد اللُه َأْن يـَتِخَذ َوَلًدا َالْصطََفى ِمما َيْخُلُق ﴿: ل إ# في الشيء المستغرب، كقوله تـعالىالمفعو

فلما كان مفعول المشيئة مما يستعظم و . 2"]4: الزمر[ ﴾َما َيَشاُء ُسْبَحانَُه ُهَو اللُه اْلَواِحُد اْلَقهاُر 

  .مريستغرب كان ا�حسن أن يذكر و # يض

 إذا كان غـريبا أو # يذكر إ# ›المفعول المشيئة و اKرادة‹لقد ذكر أھل البيان أن 

و أنما اطرد أو كثر حذف  ›لو أرادنا أن نتخذ لھوا‹ ›ن شاء منكم أن يستقملم‹: عظيما نحو

مفعول المشيئة دون سـائر ا�فعال �نه يلزم من وجود المشيئة وجود المشاء، فالمشيئة 

لمضمون الجواب # يمكن أن تكون إ# مشيئة الجواب، ولذلك كانت اKرادة مثلھا المستلزم 

  .3"في اطراد حذف مفعولھا

مواضـع حذف المفعول به الكثيرة، ذاكرا منھا  دلقد كان ابن ا�ثيـر مختصرا في إيرا

كما أن بداية . نوعين فقط، في حين ذكر الدارسون أكثر من موضع لحذف المفعـول به

  .عن حذف المفعول مقتبسة من كCم عبد القاھر الجرجاني في د#ئل اKعجـاز كـCمه
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إ# أن ھذا # ينفي على ابن ا�ثـير تمتعه بالذوق الفني و إدراكه لمواطن الجمال و 

  .العـربي ةالعبارة البليغة، المعللة بالقوانين المقررة التي امتازت بھا اللغ

  

  : حـذف المضاف أو المضـاف إليه )2-4

أما الضرب الرابع من الحذف لدى ابن ا�ثيـر فھو حذف المضاف أو المضاف إليه، و 

و ذلك باب عريض طويل شائع في كـCم العرب، فأما : "ا]خر يقولإقامة كل واحد مقام 

 ِسُلونَ َحتى ِإَذا فُِتَحْت يَْأُجوُج َوَمْأُجوُج َوُهْم ِمْن ُكل َحَدٍب يـَنْ ﴿: حذف المضاف فكقوله تـعالى

فحذف المضاف إلى يأجوج و مأجوج وھو سدھما، كما حذف المضاف إلى  ]96:ا�نبياء[﴾

أي أھل القرية،  ومن ذلك أيضا قـوله عز  ]82:يوسف[﴾َو اْسَأِل اْلَقْريَةِ ﴿: القرية في قوله تعـالى

و لكن ذا : ت كان تقديرأي خصلة من اتقى و إن شئ] 189: البقرة[﴾َوَلِكن اْلِبر َمِن اتـَقى ﴿ :و جل

البر من اتقى، و ا�ولى أولى �ن حذف المضاف ضرب من ا#تساع، و الخبر أولى بذلك 

  . 1"من المبتدأ، �ن ا#تساع با�عجـاز أولى منه بالصدور

و : "مستمد من كCم ابن جني في قولهالمCحظ من كCم ابن ا�ثـير أن حذف المضاف 

و إن كان أبو الحسن # يـرى القياس عليه، نحو قـول ?  قد حذف المضاف، و ذلك واسع،

ولكن ذا البر من اتقى، : ﴾ أي بر من اتقى، وإن شئت كان تقديرهَوَلِكن اْلِبر َمِن اتـَقى﴿: سبحانه

و ا�ول أجود �ن حذف المضاف ضرب من ا#تسـاع، و الخبر أولى بذلك من المبتدأ، �ن 

  .2"منه بالصدورا#تسـاع با�عجاز أولى 

من المجاز "وا#تسـاع ھو نوع من الحذف لcيجاز و ا#ختصار، لكنه ينتج عنه نوع 

  .3"ـان لما إلى حكم ليس بحقيقة فيھابسبب نقل الكلمة من حكم ك
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قَاَل َبُصْرُت ِبَما َلْم يـَْبُصُروا ِبِه فـََقَبْضُت قـَْبَضًة ﴿: كما يحذف المضاف مكررا في قـوله تعالى

  .من أثر حافر فرس الرسول: أي ]96:طه[ ﴾ثَِر الرُسوِل فـََنَبْذتـَُها وََكَذِلَك َسوَلْت ِلي نـَْفِسي ِمْن أَ 

و ھذا الضرب أكثر اتسـاعا من غيره، ومما جاء منه شعرا قول بعضھم من شعراء 

  :1الحماسة

  ـَراَقوِمـي فاْسأَليـھْم     َكَفى َقْوًما ِبَصـاِحبھْم َخِبي إَذا 8ََقْيـتِ 

ُدوَرا Lِق فيھْم     إَذا َعُسَرْت و اْقَتِطُع الص Dھل اْعفُو َعْن أُصول الح◌َ  

، أي يزيل ذلك بإحسانه من ]الحقد[أنه يقتطع ما في الصـدور من الضغائن و ا�وغام: أراد

  .2"عفو و غيره، فحذف المضاف و أقـام المضاف إليه مقامه

، فمما يقدر فيه كثر من مضاف واحدھنـا قد يقدر المحذوف في بعض المواضع بأ

فإن تعظيمھا من : التقدير ]32:الحج[ ﴾فَِإنـَها ِمْن تـَْقَوى اْلُقُلوبِ ﴿ : قـوله تعالى"مضافان محذوفان 

نـُُهْم َكالِذي يـُْغَشى َعَلْيِه ِمَن  ﴿: أفعال ذوي تقوى القلوب، و في قـوله تعالى َتُدوُر َأْعيـُ

يجوز حذف المضـاف إذا أقيم . 3"كدوران عين الذي: تقديرو ال ]19:ا�حزاب[﴾اْلَمْوتِ 

المضاف إليه مقامه، مع أمن اللبس و اKبھام بحذفه، كما يعد حذف المضاف عند ابن ا�ثـير 

  .ضرب من ا#تساع

 :فمما جاء منه قوله تعالى"راه ابن ا�ثـير قليل ا#ستعمال يفأما حذف المضاف إليه 

﴿ من قبل ذلك و : أي] 4:الروم[ ﴾ِه اْألَْمُر ِمْن قـَْبُل َوِمْن بـَْعُد َويـَْوَمِئٍذ يـَْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن ِفي ِبْضِع ِسِنيَن ِلل

  .4"مـن بعده

                                                 

ديــوان احلماســة، روايــة أيب املنصــور موهــوب بــن أمحــد اجلــواليقي، شــرح أمحــد حســن ســيح، دار الكتــب العلميــة، بــريوت : أيب متــام1 

  .335م، ص 1998هـ ـ 1418: 1لبنان، ط
  . 310ص  ، 2ج،املثل السائر:ابن األثري 2
  . 717ص  ،2ب،جمغين اللبي: ابن هشام 3
  . 311ص ،2ج،املثل السائر :ابن األثري 4
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لقد اختصر ابن ا�ثـير حذف المضاف إليه على المثل الذي قدمه دون التطرق إلى 

ت في الكثير ا�نواع أو المواضع ا�خرى التي يجوز فيھا حذف المضاف إليه والتي ورد

و في  ›رب اغفر لي‹: نحو"اء المتكلم مضافا إليھا المنادى من كـتب النحو، ككثرته في ي

فيمن  ›فC خوف عليھم‹عد ليس، وربما جاء في غيرھم نحو أي، وكل، و بعض وغير ب

فيحتمل ذلك أي سCم  ›السـCم عليكم‹ن، أي فـC خوف شيء عليھم، وسمع ضم و لم ينو

  .1"أل  ? أو إضمار

فتارة يزول من المضاف ما " ف عند ابن مالك على ثـCثة أقسامكما يحذف المضا

 ﴾ِمْن قـَْبُل َوِمْن بـَْعدُ  ﴿:و نحو ›لَْيَس َغْيرُ ‹: يستحقه من إعراب و تنوين و يبنى على الضم نحو

ا َلُه اْألَْمثَاَل وَُكال وَُكال َضَربـْنَ  ﴿و تـارة يبقى إعرابه و يرد إليه تنوينه وھو الغالب نحو ]4: الروم[

ُقِل اْدُعوا اللَه َأِو اْدُعوا الرْحَمَن َأيا َما َتْدُعوا فـََلُه اْألَْسَماُء اْلُحْسَنى َوَال َتْجَهْر ﴿و ]39:الفرقان[ ﴾تـَبـْرنَا تـَْتِبيًرا 

ادعوا ? أو ادعوا "(فمعنى   ]110:ءاKسرا[ ﴾ِبَصَالِتَك َوَال ُتَخاِفْت ِبَها َوابـَْتِغ بـَْيَن َذِلَك َسِبيًال 

عوض عن ) أياً (سموا بھذا ا#سم أو بھذا و اذكروا إما ھذا أو ھذا، و التنوين في ) الرحمن 

و تارة يتقى إعـراب و يترك تنوينه كما كان في اKضافة وشرط ذلك في ، 2"المضاف إليه

 :ل إما مضاف كقولھمف، وھذا العامأن يعطف عليه اسم عامل متى مثل المحذو با�غل

  .3"أو غيره› خذ الربع ونصف ما حصل‹

اختصر ابن ا�ثيـر حديثه على حذف المضاف الذي أقيم المضاف إليه مقامه، أما 

  .المضاف إليه فاكتفى بذكر آية من القـرآن الكريم وقع فيھا حذف المضاف دون تـفصيل فيه

  

  :حذف الصفة و الموصوف )2-5

                                                 
  . 71، ص2مغين اللبيب،ج: ابن هشام 1

  .470، ص 2الكشاف، ج: الزخمشري  2
: 2أوضــح املســالك إىل ألفيــة ابــن مالــك، تــح إميــل بــديع يعقــوب، دار الكتــب العلميــة، بــريوت لبنــان، ط: ابـن هشــام األنصــاري 3

  .395،396، ص1م، ج2003هـ ـ 1424
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  :صفة تأتي في الكCم على ضربينيرى ابن ا�ثـير أن ال

  .إما للتـوكيد والتخصيص

  .إما للمـدح والذم

وكـCھما من مقامات اKسھاب و التطويل # من مقامات اKيجاز و ا#ختصار، و إذا 

ن أ# ترى كان ا�مر كذلك لم يِلـق الحذف به، ھذا مع ما يضاف إليه من ا#لتباس وضد البيا

لم يبين من ھذا اللفظ المرور به إنسان ھو أم رمـح، أم ثوب  ›مررت بطويل‹أنك إذا قلت 

  .أم غير ذلك

إذا كان ا�مـر على ھذا فحذف الموصوف إنما ھو شيء قام الدليل عليه أو شھدت به ف

و مما يؤكد عندك ضعف حذفه أنك تجد من . الحال، وإذا استبھم كان حذفه غير #ئق

ام رجل قَ بِ  ررتُ مَ ‹: أن تكون الصفة جملة نحوالصفـات ما # يمكن حذف موصوفه، و ذلك 

لقيت وجھه ‹ و ›مررت بقام أبوه‹: ، أ# تـراك لو قلت›لقيت غCما وجھه حسن‹و  ›وهأبُ 

  . 1"لم يجز ›حسن

و ھذا من أھـم شروط حذف الموصوف، إذ بدون وجود دليل أو مقام حال يدل به على 

إقامة الصفة مقامه يحسن بشرطين الموصوف يكون حذفه غير مفيد، فحذف الـموصوف و 

أن تكون الصفة  خاصة يعلم بثبوتھا لذلك الموصوف بعينه # لغيره و الثـاني أن : أحدھما‹

تكون الصفة قد غلب استعمالھا مفردة على الموصوف كالـبر والفاجر و العالم و الجاھل و 

جردة عن الموصوف المتقي و الرسول والنبي، و نـحو ذلك مما غلب استعمال الصفة فيه م

َوِإن اْلُفجاَر َلِفي ) 13(ِإن اْألَبـَْراَر َلِفي نَِعيٍم  ﴿: فC يكاد يجيء ذكر الموصـوف معھا كقوله تعالى

 ›المسلمات و المؤمنين و المؤمنات إن المسلمين و‹: و قولـه] 14، 13:اKنفطار[﴾)14(َجِحيٍم 

جدا في القرآن و كـCم العرب، و بدون ذلك  و ھو كثير ›و الكافرون ھم الظالمون‹ :و قوله

                                                 
  . 313ـ312ص  ، 2ج،املثل السائر: ابن األثري 1
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جاءني الطويل، ورأيت رجC جميC أو : # يحسن ا#قتصـار على الصفة فC يجوز أن تقول

  .1"قبيحا

لقد نبه ابن ا�ثـير في بداية حديثه إلى أن مثل ھذا الحذف قليل و غير مطرد في 

وجه إلى ذكر المواضع التي يجوز القياس إ# بتوفر الشرطين الذي ذكرناھما سابقا، ثم يت

  .فيھا حذف الـصفة و الموصوف

ففي حذف الموصوف و إقـامة الصفة مقامه، وجد أن أكثر المواضع التي يتم فيھا 

  .حذف الموصوف يكـون في وقوعه في النداء و في المصدر

ِريُف، تقديره: أما النداء فكقولھم": يقول عن حذفه في النـداء Vَھا الظ ُجل ي: َيأي> Vَھا الر أي>

َوقَاُلوا يَا َأيـَها الساِحُر ادُْع لََنا رَبَك ِبَما َعِهَد ِعْنَدَك ِإنـَنا ﴿ :الظريف، و عليه ورد قوله تـعالى

احر، وكذلك قوله: تقديره ]49:الزخرف[﴾َلُمْهَتُدونَ  Vَھا الرجل الس : ﴿يأيھا الذين آمنوا﴾ تقديره: يأي>

  .وايأيھا الـقوم الذين آمن

 ﴾َوَمْن تَاَب َوَعِمَل َصاِلًحا فَِإنُه يـَُتوُب ِإَلى اللِه َمَتابًا ﴿: أما في المصدر فقوله تـعالى

  .2"ومن تاب و عمـل عمC صالحا: تقديره ]71:الفرقان[

والذي نـلخص إليه أن تحقق الشرطين يجعل حذف الموصوف سائغا دون الحاجة إلى 

حـالي �ن العقل و العادة قد د# على الموصوف المحذوف، قرينة زائدة في سياق لفظي أو 

أما إذا لم يتحقق الشرطان المذكوران فـC يجوز الحذف إ# بقرينة زائدة من سياق لفظي أو 

ْر ِفي السْردِ ) 10(َوَألَنا َلُه اْلَحِديَد ﴿ : حالي كما في قوله تعالى 11، 10:سبأ[﴾َأِن اْعَمْل َسابَِغاٍت َوَقد[ 

# ينطبق عليھا الشرطان السابقان، ولكن سياق اللفظ الذي ورد فيه  )السابغات(فكلمة 

  .3)"دروعا(رد دل على الموصوف المحذوف و ھو الـحديد و الس

                                                 
  . 244ص  ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي،: طاهر سليمان محوده 1
  . 314،ص2ج،املثل السائر: ابن األثري 2
  . 244ص ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي، ،طاهر سليمان محوده: ينظر 3
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أما حذف الصفة و إقامة الموصوف مقامھا فإنه أقـل وجودا من حذف الموصوف و 

  .لمكـان استھامهإقامة الصفة مقامه، و# يكاد يقع في الكCم إ# نادرا 

: و ھم يريدون ›سيَر َعلَْيه ليلُ ‹: ـ رحمة ? عليه ـ من قـولھم فمن ذلك ما حكاه سيبويه

ليُل طويل، وإنمـا حذفت الصفة في ھذا الموضع لما دل من الحال عليه و ذلك أنه يحسن في 

طويل، و : قولهكCم القـائل لذلك من التطريح و التطويح و التفخيم و التعظيم ما يقوم مقام 

: أنت تحُس ھذا من نفسك إذا تـأملته، وھو أن يكون في مدح إنسان و الثناء عليه فتقول

"Cأو شجاعا أو كريما، أو ما جرى ھذا " كان و ? رج Cفاض Cالمجرى من أي رجـ

شبھه، أي أنسانا سمحا أو جوادا أو ما أ ›اه إنساًنَ◌اَسأَلَناهُ َفوَجْدنَ ‹: الصـفات، وكذلك تقول

فعلى ھذا و نحوه تحذف الصفة، فأما أن عريت من الد#لة عليه من اللفظ أو الحال فإن 

  .1"حذفھـا # يجوز

فإما إن : "على ضـرورة وضوح الدليل عليھا كما أكد ابن جني في حذف الصفة

: عريت من الد#لة عليھا من اللفظ أو من الحال فـإن حذفھا # يجوز، أ# تراك لو قلت

البصرة فاجتزنا با�ُُبلVة على رجل أو رأينا بستانا، و سكت لم تفد بذلك شيئا، �ن ھذا  وردنا

و نحـوه مما # يعرى منه ذلك المكان، و إنما المتوقع أن تصف من ذكرت أو ما ذكرت، 

  .2›فإن لـم تفعل كلفت ما لم تدلل عليه وھذا لغو من الحديث وجور في التكليف

اللغة مع نية معناھـا في الموضع الذي تدل فيه قرينة لفظية  ومنه فإن الحذف يرد في

أو حالية على أن الموصوف مقيد أو مخصص بصفة معينة بحث لو لم تقدر صفة إما 

  .محذوفة �دى إلى خـلل بالمعنى المقصود

  :قد تنبه ابن ا�ثيـر من خCل دراسة حذف الصفة أنھا تأتي على ثCثة أشكال

  .قدمھا ما يدل عليھاـ حـذف صـفة ت      

  .ـ حـذف صفة تـأخر عنھا ما يدل عليھا      

  .ـ حـذف صفة تفھم من شيء خارج عنھا      

                                                 
  . 315ـ314ص ،2ج،املثل السائر: ابن األثري 1
  . 371ص ،2اخلصائص،ج :ابن جين 2
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َأما السِفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكيَن يـَْعَمُلوَن ﴿ :أما الصفة التي تقدمھا ما يـدل عليھا فقوله تعالى* 

: فحذف الصفة أي ]79:الكھف[﴾َورَاَءُهْم َمِلٌك يَْأُخُذ ُكل َسِفيَنٍة َغْصًبا ِفي اْلَبْحِر فََأَرْدُت َأْن َأِعيبَـَها وََكانَ 

فإن " فأردت أن أعيبھا: "كان يأخذ كل سفينة صحيحة غصبا ويدل على المحذوف قـوله

عيبه إياھا لم يخرجھا عن كونھا سفينة، و إنما المأخوذ ھو الصحيح دون المعيب، فحذف 

  .ا ما يـدل عليھاالصفة ھاھنا �نه تقدمھ

  :1أما التي تأخر عنھا ما يدل عليھا فقول بعض شعـراء الحماسة* 

  كلL اْمرٍئ َسَتئيُم ِمْنـ      ـه العْرُس أْو ِمْنَھا َيِئيمُ 

" منھا يئيم"أو " ستئيم منه"فإنه أراد كل امـرئ متزوج، إذ دل عليه ما بعده من قوله 

يم ھو إ# من زوجه، فجاء بعد الموصوف ما دل عليه، إذ # تئيم ھي إ# من الـزوج، و# يئ

ولو# ذلك لما صح مـعنى البيت إذ ليس كل امرئ يئيم من عرس و# يئيم منه عرس إ# 

  .كـان متزوجا

أما مـا يفھم حذف الصفة من شيء خارج من الكـCم فقول النبي صلى ? عليه   

فإنه قد علم جواز صCة الجار المسجد في  "# صCَة لجاِر المسِجد إ#V في المسجد: "وسلم

غير المسجد من غير ھذا الحديث، فُھـَم حينئذ أن المـراد به الفضيلة و الكمال، وھذا شيء 

  .2"لفظ، و إنما علم من شيء خارج منهلـم ُيْعلم من نفس ال

لقد انفرد ابن ا�ثـير في ھذا التقسيم الثCثي لمواضع حذف الصفة و إقامة الموصوف 

مقامھا إ# أن ما يCحظ ھنا ھو أنه قد نقل كثيرا في حديثه عن حـذف الصفة و الموصوف 

ه ـ رحمة فمن ذلك ما حكاه سيبوي: "ون اKشارة إليه، كقول ابن جنيمن كـCم ابن جني د

ليل طويل، وإنما حذفت الصفة في : وھم يريدون ›ِسيَر عليه وَلْيلُ ‹: ? عليه ـ من قولھم

لما دل من الحـال عليه، وذلك أن تحس في كCم القائل لذلك من التطريح و ھذا الموضع 

                                                 
  .224ديوان احلماسة، ص: أيب متام 1
  . 317ـ316، ص2ج ،املثل السائرابن األثري،  :ينظر 2
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ھذا مما عيب على ابن ا�ثيـر من . 1"التعظيم ما يقوم مقام قـوله طويلالتطويح و التفخيم و 

  .نقله الحرفي دون اKشارة كما ينسبه في بعض ا�حيان إليه

حذف الصفة أو الموصوف واعتباره حكم  نلقد عالج ھذه الظاھرة بتدرج، ابتدأھا بتبيي

من الظـواھر القليلة الغير المطردة في القياس مع ذكر أسباب منع حذفھا باعتبارھا من 

مقامات اKسھاب # من مقامات اKيجاز، كما ذكر أھم الشروط التي يجب أن تراعى لدى 

ق إلى ذكر حذف الموصوف أو الصفة و ھي وجود قرينة حالية أو لفظية تدل عليه، ثم تطر

مواضع التي جاز فيھا حذف الموصوف أو الصفة مستشھدا بالقرآن الكريم و كCم العرب 

  .    الفصيح

  :حذف الشرط و جوابه )2-6

لم يطل ابن ا�ثـر في حديثه عن حذف الشرط و جوابه بل اقتصر على ذكر بعض 

ذف الشرط و الشواھد التي حذف منھا الشرط و جوابه دون تطرق إلى تصنيف مـواضع ح

  .جوابه بحسب ما جيء في الجملة

فأما : "ر مجموعة من الشواھد نذكر منھاففي حديثه عن حذف الشرط يذكر ابن ا�ثـي

: العنكبوت[﴾يَا ِعَباِدَي الِذيَن َآَمُنوا ِإن َأْرِضي َواِسَعٌة فَِإياَي فَاْعُبُدونِ ﴿ :حذف الشرط فنحو قوله تعالى

جواب شرط محذوف �ن المعنى إن أرضي واسعة،  )فاعبدون(الى فالفاء في قوله تع ]66

فإن لم تخلصوا لي العبادة في ا�رض فأخلصوھا في غيرھا، ثم حذف الشرط و ُعوَض من 

من ھذا الضرب قـوله . حذفه تقديم المفعول مع إفادة تقديمه معنى ا#ختصاص و اKخCص

. ]196:البقرة[ ﴾ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك ٌ  ِبِه َأًذى ِمْن رَْأِسِه َفِفْديَ اَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو ـَفَمْن كَ ﴿ :تعالى

فمن كان به مرض يحوجه الى الحلق أو به أذى في رأسه و ھو القمل أو الجراحة " أي

  .2"فعليه إذا احتلق فدية

                                                 
  . 371ـ 370ص ، 2اخلصائص،ج: ابن جين 1

  .344، ص1الكشاف، ج: الزخمشري  2
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إن : أي ›، و إن خيرا فخيرا، وإن شرا فشراالناس مجزيون بأعمالھم‹: كذلك قولـھم

  .1"فعل المرء خيرا جزى خيرا، وإن فعل شرا جزى شرا

عليه فإن الدارسين يرون أن حذف جملة الشرط حذف مطرد وھي تقع في ثCث 

الشرط و ذلك بعد الطلب أو تحذف فيه الجملة الشرطية بأسـرھا أي مع أداة . مواضع أولھا

ْرنَا  رَبـَنا، ﴿بكـم ? فاتبعني أھديك  أي فإن تتبعوني يحبفاتبعوني يصيكم ?: كقولك"النھي  َأخ

فـَُقْلَنا اْضِرْب ﴿: ، و عليه قول ? سبحانه2"]44:إبراھيم[ ﴾ِإَلى َأَجٍل َقرِيٍب ُنِجْب َدْعَوَتَك َونـَتِبِع الرُسلَ 

ًنا   .3"نفجرتأي فضرب فا ]60:البقرة[﴾بَِعَصاَك اْلَحَجَر فَانـَْفَجَرْت ِمْنُه اثـَْنَتا َعْشَرَة َعيـْ

عد وب )إ#(يرد بعد "ف فيه جملة الشرط مع أداة الشرط أما الموضع الثـاني الذي تحذ

  .النافية المسبوقه بما يدل على الشرط الحذف )#(الشرطية التي تتبعھا ) إن(

  :كقول الشاعر"

  امسَ ك الحُ قُ رِ فْ ل مَ عِ ء    و إ8 يَ فْ كُ ا ِب لھَ  تَ لسْ ا فَ ھَ قْ لِ طَ فَ 

  .4"فحذف جملة الشرط مع بقاء حرف الشرط أي و إ# تطلقھـا

و تقدم ما يدل عليھا  )إذن(واب الموضع الثـالث تحذف فيه جملة الشرط بعد حرف الج

َما اتَخَذ اللُه ِمْن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن ِإَلٍه ِإًذا َلَذَهَب ُكل ِإَلٍه ِبَما  ﴿: كما في قـوله تعالى

  .إذن لو كان معه إلھه لذھب: قديرهت ]91:المؤمنون[﴾َخَلقَ 

ُقْل َأرََأيـُْتْم ِإْن َكاَن ِمْن ِعْنِد اللِه وََكَفْرُتْم بِِه َوَشِهَد ﴿: وأما حـذف جواب الشرط فكقوله تعالى

، فإن ]10:ا�حقاف[﴾لظاِلِمينَ َشاِهٌد ِمْن بَِني ِإْسَرائِيَل َعَلى ِمْثِلِه َفَآَمَن َواْسَتْكبَـْرُتْم ِإن اللَه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم ا

                                                 
  . 317ص ،2ج، املثل السائر :ابن األثري 1
  . 743ص  ،2ج مغين اللبيب،: ابن هشام 2
  . 361، ص2اخلصائص، ج: ابن جين 3
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و يدل  ›؟إن كان القرآن من عند اهللا و كفرتم به ألستم ظالمين‹ جواب الشرط ھاھنا محذوف تقديره

  .1"﴾ِإن اللَه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظاِلِمينَ  ﴿: على المحذوف قوله تعالى

يـدل على ما وبه فحذف جملة جواب الشرط واجب إن تقدم عليه أو اكتنفه 

َوِإنا ِإْن َشاَء اللُه  ﴿و  ›ھو إن فعل ظالم‹و الثاني  ›ھو َظاِلُم إِْن َفَعل‹فا�ول نحو ‹الجواب،

كان الجواب "و يـجوز الحذف إذا . 2"›? إن جاءني زيد �كرمته‹ومنه  ]70:البقرة[﴾َلُمْهَتُدونَ 

متقدمة لفظا أو تقديرا ومنه  معلوما دون أن يكـون الدليل عليه جملة مذكورة في الكـCم

َتْأتِيَـُهْم بَِآيَةٍ ﴿: قـوله تعالى ] 35:ا�نعام[﴾فَِإِن اْسَتَطْعَت َأْن تـَْبَتِغَي نـََفًقا ِفي اْألَْرِض َأْو ُسلًما ِفي السَماِء فـَ

  .3"فافعل: جوابه محذوف تقديره

الشواھد #  لقد كان حديث ابن ا�ثـير عن حذف جملة الشرط أو جوابه مختصرا على

  .غير، باعتبار حذف الشرط أو جوابه من الـمحذوفات المطردة

  

  :حذف القسم و جوابه )2-7

أو غير ذلك من  ›و? �فعلن‹أي  ›�فَعلن‹: فأما حذف القسم قولك: "يقول ابن ا�ثيـر

  .ا�قسام المحلوف بھا

َواللْيِل ِإَذا  )3(َوالشْفِع َواْلَوْتِر  )2( َولََياٍل َعْشرٍ  )1(َواْلَفْجِر ﴿: أما حذف جوابه فكقـوله تعالى

الِتي َلْم  )7(ِإَرَم َذاِت اْلِعَماِد  )6(َأَلْم تـََر َكْيَف فـََعَل رَبَك بَِعاٍد  )5(َهْل ِفي َذِلَك َقَسٌم ِلِذي ِحْجٍر  )4(َيْسِر 

  .]8، 1:الفجر[  ﴾)8(ُيْخَلْق ِمثْـُلَها ِفي اْلِبَالِد 

يـدل على ذلك ما بعده من  أو نحوه و )ليعذبن( ھاھنا محذوف تقديرهفجواب القسم 

رب في و قد ورد ھذا الض. ›سوط عذاب‹: إلى قوله ›ربك بعاد ألم تر كيف فعل‹: قوله
                                                 

  . 319ص ،2ج،املثل السائر: ابن األثري 1
  . 744ص ،2مغين اللبيب،ج: ابن هشام  2
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 )2(َوالناِشطَاِت َنْشطًا  )1(َوالنازَِعاِت َغْرًقا ﴿: في سورة النازعـات  "القرآن كثيرا كقوله تعالى

ًقا  )3(َسْبًحا  َوالساِبَحاتِ  تـَْتبَـُعَها  )6(يـَْوَم تـَْرُجُف الراِجَفُة  )5(فَاْلُمَدبـَراِت َأْمًرا  )4(فَالسابَِقاِت َسبـْ

و يدل  )لتحشرن(أو ) لتبعثن(واب الـقسم ھا ھنا محذوف تقديره فج ]7، 1النازعات[﴾)7(الراِدَفةُ 

و  يوم ترجف الراجفة تتبعھا رادفة‹: بعده من ذكر القيامة في قـوله على ذلك ما أتى من

  .1"كذلك إلى آخر السورة

و قد اشترط ھنا على وجود دليل يغني به عـن ذكر جواب الشرط مستغنيا بذلك عن 

شرطيين مھمين من شروط حذف جواب القسم و ھما وجوب حذف جواب القسم إذا تقدم أو 

إِْن َجاءني زيُد و ? ‹و منه  ›?َزْيد قاِئم و ‹: "اكتنفھا ما يغني عن الجواب  فا�ول نحو

احتمل كون › لقائمأو  زيد و ? انه قائم‹: إن قلتف ›َزْيُد و ? قـائم‹: و الثاني نحو ›أكرمته

  .2"المتأخر عنه خبرا عن المتقدم عليه و احتمل كونه جوابا و جملة القسم و جوابه الخبر

# يوجب فيه الحذف بل يجوز  عدم توفر ھذين الشرطين في حذف جـواب القسمإن 

قرينة عقلية و سياق لفظي عام يدل على المحذوف، وقد ورد منه  ‹في بعضه بشرط وجود

فھم قسم حذف  ]1:ق[﴾ق َواْلُقْرَآِن اْلَمِجيدِ  ﴿: في القرآن الكـريم بعض ا�مثلة منھا قوله تعالى

فالمقسم عليه " ﴾ َوالنازَِعاِت َغْرقًا ﴿: و في قوله و التقدير ليھلكن أو ليبعثن أو انك لمنذر جوابه

  3"محذوف و ھو لتبعثن لد#لة ما بعده عليه من ذكر القيامة

و يجوز حـذف جملة الجواب إذا تقدم على القسم حرف من أحرف الجواب كنعم أو # 

نعم و ? أو # و?، كما : ھل فعلت؟ أو أفعلت: أو أجل فتقول في اKجابـة على أو بلى

                                                 
  .319،320، ص2املثل السائر،ج: ينظر 1
 . 743ـ 742ص  ، 2مغين اللبيب،ج: ابن هشام 2
  212، ص 4الكشاف، ج: الزخمشري 3
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[ ﴾َألَْيَس َهَذا بِاْلَحق قَاُلوا بـََلى َورَبـَنا قَاَل َفُذوُقوا اْلَعَذابَ  ﴿: ذكر الجواب، و منه قوله تعـالى يجوز

  .  1)"بلى(د فقد حذفت جملة الجواب بع ]34:ا�حقاف

اكتفى ابن ا�ثيـر بالقول إن الحذف في جملة القسم يكون في جميع أقسام المحلوف بھا 

حذف جواب القسم فقد اختـصر على ذكر النوع الجائز منه الذي يقوم على دون تفصيل، أما 

ل ھذا ھذا ا#ختصار إلى كثرة استعمال مثشرط وجود قرينة لفظية تدل عليه، و ربما يعود 

  .النوع من الحذف في أسلوب القسـم

  

  

  :حـذف لو وجوابـھا )2-8

 )لو(نھا فأما حذف ضروب اKيجاز وأحس وذاك من ألطف: "يقول فيه ابن ا�ثـير

َعَلى  َما اتَخَذ اللُه ِمْن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن ِإَلٍه ِإًذا َلَذَهَب ُكل ِإَلٍه ِبَما َخَلَق َوَلَعَال بـَْعُضُهمْ ﴿: فكقوله تعالى

كل إله بما  إن لو كان معه آلھة لذھب: تقدير ذلك  ]91المؤمنون[﴾ بـَْعٍض ُسْبَحاَن اللِه َعما َيِصُفونَ 

  .خلق

  :2ومما جاء من ذلك شعرا قـول بعضھم في صدر الحماسة

  َلْو كْنُت ِمْن َمازٍن َلم ُتْسَتَبح إبِلي       َبُنو اللDِقيَطة ِمْن ُذھل بن َشيَباَنا

  إذا لََقام بنْصري معشـُر ُخشـُن        ِعْنـَد حفيظة إن ُذو لوثٍة 8َنـا 

لم تستبح ‹: حذوفة، �نھا في البيت ا�ول قد استوفت جوابھا بقولهفي البيت الثـاني م" لو"فـ 

إذ لو : إذ لو كنت منه لقام لنصري معشر خشن أو: ثم حذفھا في الثاني تقدير حذفھا ›إبلي

  .كانوا قومي لقـام بنصري معشر خشن

معناه  لَو ُزْرَتنـَا، لو ألْمت ِبَنا،‹: فإنه كثير شائع، وذلك كقولك )لـو(أما حذف جواب 

ومما ورد منه في القرآن الـكريم قوله . و ما جرى ھذا المجرى ›�َحَسنا إليك أو �كرمناك

                                                 
  . 289ص ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي،، طاهر سليمان محوده: ينظر 1
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ھا ھنا " لو"فإن جواب . ]51: سبأ[  ﴾َوَلْو تـََرى ِإْذ َفزُِعوا َفَال فـَْوَت َوُأِخُذوا ِمْن َمَكاٍن َقرِيبٍ ﴿: تعالى

  .1"ر ذلك مما جرى مجراهلرأيت أمرا عظيما و حـا# ھائلة، أو غي: محذوف تقديره

كما يستغنى عن ) "لو(عن جواب  يل يسـاعدنا على فھم الجملة و ا#ستغناءإن وجود دل

َوَلْو َأن قـُْرَآنًا ُسيـَرْت ِبِه اْلِجَباُل َأْو ُقطَعْت ِبِه اْألَرُض َأْو ُكلَم ِبِه ﴿: جواب إن، فمن ذلك قوله تعـالى

ُ◌قْـَبَل ِمْن َأَحِدِهْم ِمْلُء اْألَْرِض َذَهًبا َوَلِو  فـََلنْ ﴿:و قوله تعالى ]31:الرعد[ ﴾ْمُر َجِميًعااْلَمْوَتى َبْل ِللِه اْألَ 

  .2"]91:أل عمران[﴾افْـَتَدى ِبهِ 

يجعل ھذا ضرب من المحـذوفات أظھر الضروب المذكورة و أوضحھا لعلم المخاطب 

فلو كان ھناك حذف لم يرد له "لحذف التي أكد عليھا ابن ا�ثير به، وھو شرط من شروط ا

أن ھناك جمل # يحذف فيھا جواب  دليل في الكـCم لم يجز حذفه و عسر فھمه و مثال ذلك

َوَلْو فـََتْحَنا ﴿: لعدم وجود قرينة تدل عليھا، ففي القـرآن الكريم آيات كثيرة كقوله تعالى )لو(

[ ﴾)15(َلَقاُلوا ِإنَما ُسكَرْت َأْبَصارُنَا َبْل َنْحُن قـَْوٌم َمْسُحوُروَن  )14(ُجوَن َعَلْيِهْم بَابًا ِمَن السَماِء َفظَلوا ِفيِه يـَْعرُ 

وھذا ليس كالذي تقدم من ا]يات �ن تلك علم مكان المحذوف منھا وھذه  ] 15ـ 14:الحجر

أو لما آمنو، ‹: �نه يحتمل وجوھا منھا أن يقالا]ية لـو حذف الجواب فيھا لم يعلم مكانه، 

  .3"›طلبوا ما وراء ذلك

و جوابھـا عند ابن ا�ثـير يقوم على شرط أساسي يتمثل في وجود  )لو(إن حذف 

  .قرينة تدل على المحذوف و يدركھا المتلقي

  

  ":لـو8"حـذف جواب  )2-9

  ود عقداوجُ ا ِب عَ نَ تَ ا امْ اء    إذَ دَ تِ ان ا8بْ زمَ لْ ا يَ ومَ و8 و َل َل 
                                                 

 . 322، 321، ص 2ج ،املثل السائر: ابن األثري 1
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  ھ)    أD8 أ8َ و أوليتھا الفع) ِمْز و يضُ ضِ حْ ا التَ مَ ھوِب 

  خرؤَ ر ُم◌َ اھِ ظَ ـر     علق أو ِب مَ ضْ ـل مُ عْ ِف ا ِب ليھَ يَ  ـدْ وَق◌َ 

أحـدھما يد#ن فيه على امتناع شيء لثبوت غيره، و ھذا أراد  نللو# و لوما استعما#

بقوله إذا امتناعا بوجود عقد أي إذا عقدا و ربطا امتناع شيء غيره و #زما بينھما، 

َلْوَال أُْنِزَل  ﴿: وا#ستعمال ا]خر يد#ن فيه على التحضيض و يختصـان با�فعال كقوله تعالى

َنا اْلَمَالِئَكةُ    . 1"]21:الفرقان[﴾َعَليـْ

ِإن الِذيَن ُيِحبوَن َأْن َتِشيَع ﴿: ويحذف جـواب لو# إذا كان ھناك دليل يدل عليه كقوله تعالى

نـَْيا َواْآلَِخَرِة َواللُه يـَْعَلُم َوَأنـُْتْم َال تـَْعَلُموَن  اْلَفاِحَشُة ِفي الِذينَ  َوَلْوَال َفْضُل  )19(َآَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب َألِيٌم ِفي الد

تقديره لو# فضل ? عليكم  ]20، 19:النور[ ﴾)20(اللِه َعَلْيُكْم َورَْحَمُتُه َوَأن اللَه رَُءوٌف َرِحيٌم 

  .2"م العذاب أو فعل بكم كذا وكذاورحمته لعجل لك

َوَلْوَال َفْضُل اللِه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َالتـبَـْعُتُم الشْيطَاَن ﴿: فقوله تعالى )لـو#(و ) لـو(الCم جواب "و

، و دخولھا لتأكيد ارتباط إحدى الجملتين با�خرى و يجوز حذفھا ]83:النساء[  ﴾ِإال قَِليًال 

ويجوز حذف الجواب أصـC  ،]70:الواقعة[  ﴾ْو َنَشاُء َجَعْلَناُه ُأَجاًجا فـََلْوَال َتْشُكُرونَ لَ ﴿: كقوله تعالى

َوَلْو َأن قـُْرَآنًا ُسيـَرْت ﴿: أنفقت و فعلت، ومنه قوله تعالى: وتسكت أي ›لو كان لي مال‹: كقولك

و  3"ا كان في اللفظ ما يـدل عليهو ربما حذفوا الجواب ألـبته و ذلك إذ. ]31:الرعد[ ﴾بِِه اْلِجَبالُ 

قد ذھب الرماني و ابن الشجري و الشلوبين و ابن مالك إلى أنه يكون كـونا مطلقا كالوجود 

لـو# ‹لقعود فيجب ذكره إن لم ُيعلم نحو و الحصول فيجب حذفه، و كـونه مقيدا كالقيام و ا

                                                 
  .280شرح ألفية ابن مالك، ص : ابن الناظم  1
  .325، 2ج،املثل السائر: ابن األثري 2
  .144، 143، ص 5شرح املفصل، ج: ابن يعيش 3
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فلحذف جواب لـو# . 1"لمو يجوز ا�مران إن ع ›ديثو عھد باKسCم لھدمت الكعبةقومك ح

  .يشترط وجود قرينة تدل عليه

  :"لما"حـذف جواب  )2-10

َونَاَديـَْناُه َأْن يَا ِإبـَْراِهيُم  )103(فـََلما َأْسَلَما َوتـَلُه لِْلَجِبيِن ﴿: فكقوله تعالى )لما"(أما حذف جـواب

فإن  ] 105، 104، 103:الصافات [ ﴾)105(ِنيَن َقْد َصدْقَت الرْؤيَا ِإنا َكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحسِ  )104(

ا ھاھنـا محذوف وتقديره فلما أسلما وتله للجبين و ناديناه أن يا إبراھيم قد صدقت  Vجواب لم

و اغتباطھما  االرؤيا كان ما كـان مما ينطق به الحال و # يحيط به الوصف من استبشارھم

أنا كذلك تجزي ‹: العظيم بعد حلوله و قولهو شكرھما على أنعم به عليھما من دفـع البCء 

  .2"تعليل لتحـويل ما خولھما من الفرح و السرور بعد تلك الشدة العظيم ›المحسنين

فجوابھـا إما أن يكون فعC ماضيا اتفاقا و جملة اسمية مقرونة بإذا الفجائية أو بالفاء 

  .عند ابن مالك، و فعC مضارعا عند ابن عصفور

  :فقول الشاعر

ـا ِسَقـاُؤَنـا     و َنحُن بِـَواِدي َعْبد َشمِس و َھـاشمِ أ Dَلم R قُـولُ لَِعْبـِد  

 فاع[ل بفع[ل مح[ذوف يفس[ره و ھ[ي بمعن[ى )س[قاؤنا(أين فعCھا؟ و الج[واب أن : فيقال 

ِش[ْمت ‹: أْمر من قولك› ِشمِ ‹: سقط، و الجواب محذوف تقديره قلت، بدليل قوله أقول، و قوله

  .3"و المعنى لما سقط سقاؤنا قلت لعبد ? ِشَمه ›ا نظرت إليهالَبْرق إذ

من المحذوفات الجائزة التي تقوم بوجود دليل يدل عليھا، ولقد  )لما(إن حذف جـواب 

   .)لما(رآن الكريم مبينا مواضع حذف جواب اكتفى ابن ا�ثيـر بذكر الشواھد من الق

  

  

                                                 
  .302، 301، ص 1مغين اللبيب،ج: ينظر 1
  .326ـ  325، ص 2ج ،سائراملثل ال: ابن األثري 2
  .310، ص 1مغين اللبيب، ج: ينظر 3
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  :حـذف جواب إذا )2-11

َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اتـُقوا َما بـَْيَن َأْيِديُكْم َوَما َخْلَفُكْم َلَعلُكْم تـُْرَحُموَن ﴿: ه تعالىفمما جاء منه قولـ"

َها ُمْعِرِضيَن  )45( أ# ترى كيف  ] 46، 45:يس[ ﴾)46(َوَما تَْأتِيِهْم ِمْن َآيٍَة ِمْن َآيَاِت رَبِهْم ِإال َكانُوا َعنـْ

 ›إ# كانوا عنھا معرضين‹: لكـCم، وھو مدلول عليه بقولهفي ھذا ا )إذا(حذف الجواب عن 

ودأبھم اKعراض عن : وإذا قيل اتقوا مابين أيديكم وما خلفكم أعرضوا، ثم قـال: كأنه قال

  .1"كل آية و موعظة

و جوابھما يدل على المحذوف من  )إذا(و ) لما(اشترط ابن ا�ثـير في حذف جواب 

  .الكCم

  

  :و الخبرحـذف المبتدأ  )2-12

لقد جاء كCم ابن ا�ثـير عن حذف المبتدأ و الخبر مختصرا جدا لم يتعدى بعض 

أما حذف : "بـقوله ا�سطر، اشتملت على الحديث عن حذف الخبر فقط أما المبتدأ فأختصره

دون إيـراد مثال أو شاھد على ذلك، فھل يعود ذلك إلى انتشار  2"المبتدأ فـC يكون إ# مفردا

ع من الحذف مما # يـدعوا إلى ذكره أم لطوله وتفرعه إلى عناصر كثيرة و شروط ھذا النو

  .كثيرة؟

قد حذف المبتدأ تارة نحو ھل لك في كذا أي ھل لك : "يقـول ابن جني في حذف المبتدأ

ال َساَعًة ِمْن نـََهاٍر َأنـُهْم يـَْوَم يـََرْوَن َما يُوَعُدوَن َلْم يـَْلَبثُوا إِ ◌َ ﴿: فيه حاجة أو إربا، وكذلك قوله عـز وجل

  .3"، أي ذلك أو ھذا بـCغ و ھو كثير]35:ا�حقاف[﴾ َبَالغٌ 

                                                 
  .326، ص2املثل السائر،ج :ابن األثري 1
  . 326،ص2ج: املصدر نفسه 2
  . 362، ص 2اخلصائص،ج: ابن جين 3
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نَاُر  )5(َوَما َأْدرَاَك َما اْلُحَطَمُة ﴿: يكثر في جواب ا#ستفھام نحو قوله تـعالى"وحـذف المبتدأ 

ـ 10: القارعة[﴾)11(نَاٌر َحاِمَيةٌ  )10(ا ِهَيْه َوَما َأْدرَاَك مَ ،﴿أي ھو نـار ?] 6ـ5: الھمزة[ ﴾)6(اللِه اْلُموَقَدُة 

  .]28، 27:الواقعة[﴾َما َأْصَحاُب اْلَيِميِن ِفي ِسْدٍر َمْخُضودٍ  ﴿  ]11

َهابعد فاء الجواب نحـو ﴿ أي فعمله . ]15:الجاثية[﴾َمْن َعِمَل َصاِلًحا َفِلنَـْفِسِه َوَمْن َأَساَء فـََعَليـْ

ذف المبتدأ بشرطية أن يـكون ھناك ما يغني عن ذكره يجوز ح"و . 1"لنفسه و اساءته عليه

  .2"كقرينة الحـال ووضوح المعنى من السياق

و ذلك أنك رأيت صورة شخص فصار آية لك : "يبين سيبويه ھذا الموضع بقـولهو 

ذاك عُبد ? أو ھذا عبد ? أو : عُبد ? و َربWي، كأنك قلـت: على معرفة الشخص فقلت

و . 3"زيُد وَربWي: رفت صـاحب الصوت فصار آية لك على معرفته فقلتسمعت صوتا فع

يكثر بعد القول و مشتقاته من أفعال و أسمـاء ذكر الخبر و حذف المبتدأ اعتمادا على "

الدليل عليه من السيـاق اللفظي السابق، و ھو نوع من الحذف في القطع و ا#ستئناف و ھو 

و  ]5:الفرقان[﴾َوقَاُلوا َأَساِطيُر اْألَولِينَ ﴿:الكريم ومنه قوله تعالىجائز، وقد ورد كثيرا في القـرآن 

التقدير ھذا أو ھو أسـاطير ا�وليين إشارة إلى القرآن الكريم بدليل السياق اللفظي السـابق 

  .4"]4:فرقانال[ ﴾َوقَاَل الِذيَن َكَفُروا ِإْن َهَذا ِإال ِإْفٌك افْـتَـَراُه  ﴿حيث ورد في ا]ية السابقة و

  :أما حـذف المبتدأ وجوبا فيأتي في خمس مواضـع ھي

على أنه خبر ) الكريم(برفع ›مررت بزيد الكريم‹النعت المقطوع إلى الـرفع نحو  *   

  ).ھو(لمبتدأ محذوف وجـوبا تقدير

                                                 
 . 723ص  ،2مغين اللبيب،ج: ينظر 1
، اإلســكندريةدار املعرفــة اجلامعيــة،  الكــرمي،املركــب االمســي  االســنادي و أمناطــه مــن خــالل القــرآن  :الســعود حســنني الشــاذيل أبــو 2

  .86ص  م،1990ـ هـ 1410 :1ط
  . 130ص  ،2الكتاب،ج :سيبويه 3
  .202ص ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي،: طاهر سليمان محوده 4
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 ›نعم الرجل زيد و بئس الرجل عمرو‹كان الخبر مخصـوص نعم و بئس نحو إذا *   

نعم الرجل ھو ‹فأصل العبارة ) ھو(وجوبا تقديره ان لمبتدأ محذوففزيد و عمرو خبـر

  .›زيـد

 ›في ذمتي # فعلن‹ا في القسم نحو ما حكاه الفارسي ما كان الخـبر فيه صريح *   

  .›يمين أو قسم‹خبر لمبتدأ واجب الـحذف تقديره  ففي ذمتي

إذ ا�صل أصبر  ›صبرا جميل‹خبر مصدرا نائبا مناب الفعل نحو أن يكـون ال *   

ع صبرا جميC، ثم عدل إلى الرف: صبرا جميC، ثم حذف الفعل لنيابة المصـدر عنه فقيل

، فحذفوا المبتدأ وجوبا كما حذف الفعل ›صبرا جميل‹صبر جميل، فالتقدير فيه : فقيل

  ).صبرا جميC(وجوبـا من

دھا مرفوعا فإذا حيث يجوز أن يرد ا#سم بع) # سيما(مبتدأ ا#سم الـمرفوع بعد *   

  :كان كذلك فھو خبر لمبتدأ محذوف وجوبـا فقوله

  ....8 سيما يوم

معنى # مثل # سيـما ھو يوم، وال: خبرا لمبتدأ محذوف و التقدير) يوم(بالـرفع تعرب

  .1"الذي ھو يـوم

وھذا معظم ما قـيل في حذف المبتدأ لدى الدارسين إ# أن ابن ا�ثير لم يذكر شيئا من 

  .بل اقتصر على قولـه بأن حذف المبتدأ مفردا دون شرح أو تفصيل لقولهھذا، 

و : "ية قرآنية و بيت من الشعر يقولأما حذف الخبر فلقد استشھد ابن ا�ثـير عليه بآ

ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ﴿: ا�حسن ھو حـذف الخبر �ن منه ما يأتي في جملة كقوله تعالى َوالال

ِئي َلْم َيِحْضَن َوُأوَالُت اْألَْحَماِل َأَجُلُهن َأْن َيَضْعنَ  ِمْن ِنَساِئُكمْ  َثَالثَُة َأْشُهٍر َوالال تـُُهن ِإِن اْرتـَْبُتْم َفِعد َحْمَلُهن 

و جملة من ھا ھـنا قد حذف خبر المبتدأ وھ ]4: الطCق[ ﴾َوَمْن يـَتِق اللَه َيْجَعْل َلُه ِمْن َأْمرِِه ُيْسًرا

  .›لCئي لم يحضن فعدتھن ثCثة أشھرو ا‹و خبر و تقديرھا  مبتدأ

  :1ومما ورد منه شعرا قـول أبي عباده البحتري

                                                 
  .206ـ 205صالسابق، املرجع  1
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  كلُ ُعْذِر ِمْن ُكلT ذْنب و لِكْن     أْعَوز العذُر من َبياض الِعِ◌َذَ◌ارِ 

كل عذر من كل ذنب : و ھذا و قد حذف منه خـبر المبتدأ إ# مفرد غير جملة وتقدير

  .2"مسموع، أو ما جرى ھذا المجرىمقبول أو 

بشرط مؤداه أن "كثيرة و متنوعة يحذف فيھا الخبر إ# أننا نجد أن ھـناك مواضع 

حذفه يكون عمد وضوح المعنى المراد من خـCل السياق و شريطة أمن اللبس بوجود دليل 

: تعالىزيد أي زيد عندي، وكذا قوله : نحو قولھم في جواب من عندك"، و3"الذي يدل عليه

إن شئت كان على طاعة و قول معروف أمثل من غيرھما،  ]21:محمد[ ﴾طَاَعٌة َوقـَْوٌل َمْعُروفٌ ﴿

  .4"وإن شئت كـان على أمرنا طاعة و قول معروف

ما ‹و  ›ما عندك؟‹#ستفھامية على شبه الـجملة نحو ا )ما(ما يحذف إذا دخلت ك

عندي كتاب، فيحذف الخبر و له أن : ركتـاب و التقدي: فإن للمجيب أن يقول مثC ›يمينك؟

و في العطف على المبتدأ ذكر خبره، إذا ذكرت جملة مكونة من . يذكر الجملة بعنصريھا

مبتدأ أو خبر ثم عطـف على المبتدأ نظير له يصح اKخبار عنه بالخبر السابق جاز حذف 

الحذف من ا�ول زيد قـائم و عمرو، فالتقدير و عمرو كذلك أي قائم و يجوز : الخبر نحو

  ):قيس بن الخطيم( إذا عطف عليه مبتدأ ذكـر خبره كقول الشاعر

  َنحُن بَما ِعْندنا و أنَت بَما     ِعْندك َراض و الَرأي ُمْخَتلف

الجملة التالية و  راضون، دل عليه الخبر المذكور في: محـذوف تقديره) نحن(فخبر

  .5"راض... ھي أنت

ذف فيھا الخبر جوازا أو وجوبا ذكر في كتب كما أن ھناك مـواضع كثيرة يح

  .الدارسين، قصر ابن ا�ثـير في ذكرھا

                                                                                                                                                         
  .55، ص 2ديوان البحرتي، دار صادر بريوت،ج 1
  .327ـ 326 ص ،2ج،املثل السائر: ابن األثري 2
  .80ص  املركب االمسي، :السعود حسنني الشاذيل أبو 3

  .362، ص 2اخلصائص، ج: ابن جين4 
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إن المعروف أن المبتدأ و الخبر من العناصر الرئيسية في الجملة، فھما عماد الجملة 

ا#سمية و حذفھما من أبرز ظواھرھما التي لقيت دراسة مـوسعة و مكثفة، في تبين شروط 

ھو باب دقيق المسلك لطيف " :ـول فيھا عبد القاھر الجرجانييقحذفھما وجوبا و جوازا 

واكتفى بذكر شاھدين فقط في ، إ# أن ابن ا�ثـير قد أھمله 1"المأخذ عجيب شبيه بالسحر

حذف الخبر أمـا المبتدأ فلم يذكر شيئا بل اكتفى بالقول أن الحذف فيه يكون إ# مفردا، كما 

  .عـناصر ا�خيرة التي عالجھا في أنـواع الحذفأھمله من جھـة أخرى حين جعله من ال

  

  ":8"حـذف  )2-13

قَاُلوا تَاللِه تـَْفَتُأ َتْذُكُر يُوُسَف َحتى َتُكوَن َحَرًضا َأْو ﴿: و ذلك كقوله تعالى: "قول ابن ا�ثـيري

كCم وھي من ال )#(# تفتأ أي #تزال فحذفت : يد به، ير]85" يوسف[ ﴾َتُكوَن ِمَن اْلَهاِلِكينَ 

  :2مراده، وعلى ھذا جاء قول امـرئ القيس

  فقُْلُت يميُن R أَْبَرُح َقاِعًدا     و لَو َقَطُعوا َرْأَسي لَديِك و أْوَصالِي

في ھذا الموضع و ھي مراده، و مما جاء منه قول  )#(# ابرح قاعـدا، فحذفت أي 

عنه ـ عن شرب الخمر و ھو إذ  أبي محجب الثقفي لما نھاه سعد بن أبي وقـاص ـ رضي ?

  :ذاك في قتال الفرس بالقادسية

  رأيُت الخمَر صالحًة و فيھا    َمناقُِب ُتھلك الرجل الحلِيما

  ف) وR أشربـھا حياتـي     و8َ أسقي ِبَھا أَبدا َنِديَمـا

في[ة و ھن[ا يط[رد ح[ذف # النا. 3"من الك[Cم و ھ[ي مفھوم[ة من[ه )#(يريد # أشربھا فحـذف   

رع أن يك[ون �ح[د ا�فع[ال فالغال[ب ف[ي المض[ا. 4في جواب القس[م إذا ك[ان المنف[ي مض[ارعا

                                                 
  .112دالئل اإلعجاز، ص : اجلرجاين 1
  .141ديوان امرئ القيس، دار صادر بريوت، ص 2
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لجرى العادة اللغوية عل[ى س[بقھا ب[النفي و يق[ع الح[ذف  ›زال و انفك و فتيء وبرح‹ الناقصة

  .1"مع غيرھا

  

  :حـذف الواو )2-14

جوھر معناه، إن مكان الواو بين الجمل دقيق فھي باب و رأس أدوات العطف وفيھا 

فھي الرابط الرئيسي بين الـجمل إ# أن ھناك من ا�ساليب البCغية ما يستغني عن الواو 

فترد الجمل كل منھا مستقل بنفسھا بغير عاطف، و ھذا حين يغني الحذف فيه عن ذكر 

ذكر بعضھا ابن ا�ثير  ،الواو إ# أن ھذا النوع من الحذف له مـواضع و شروط يقوم عليھا

أن حذف الواو أحسن حذوفھا من المعطوف و المعطوف عليه و إذا لم يذكر الحرف " :يقول

كان ‹: قول انس ابن مالك ـ رضي ? عنه ـالمعطوف به كان ذلك بـCغة و إعجاز ك

ثم : ئون أو قالأصحاب رسول ? صلى ? عليه وسلم ينـامون ثم يصلون و # يتوض

غ في تحقيق عدم الوضوء من بحذف الواو أبل ›وضئون# يت‹: فقوله. ›يصلون # يتوضئون

بإثباتھا كأنه جعل ذلك حالة لھو #زمة أي أنھا داخلة في الجملة، و  ›و # يتوضئون‹: قوله

ليست جملة خارجة عن ا�ولى �ن واو العطف تؤذن بإنفراد المعطوف عن المعطوف عليه 

  .2"طوف عليه جملة واحدةو إذا حذفت في مثل ھذا الموضع صـار المعطوف و المع

وحذف واو العطف # يجوز في كل موضع بل إن لھا مواضع يـجوز فيھا حذفھا، ذكر 

  :ابن ا�ثير منھا

اعلم أن كل اسم نكرة جاء خبره : "عد إ#ّ، يقول ابن ا�ثـيركل اسم نكرة جاء خبره ب •

و إن  ›و عليه ثيابما رأيت رجC إ# ‹: ات الواو في خبره وحذفھا كقولكبعد إ# يجوز إثب

يكون إ#  بغير واو، فإن كان الذي يقع على النكرة ناقصا فC ›إ# عليه ثياب‹: شئت قلـت

بالـواو  ›إ# وھو كافيك‹و # يجوز  ›ا إ#V ھو كافيكما أظُن درھمً ‹: بحذف الواو نحو قولك

ن يحتاج إلى شيئين، فC يعترض فيه بالواو �نه يصير كالمكتفي  Vن الظ�فعال باسم �من ا

                                                 
  .275ص ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي،: طاهر سليمان محوده 1
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و كذلك جـواب ظننت و كان و إن و أشباھھا، فخطأ أن تقول إن رجC وھو قائم و . واحد

 .نحو ذلك

�ن الكCم يتوھم  ›ليس أَحُد إ# وھو قائم‹: خاصة تـقول) ليس(ويجوز ھذا في   •

ات فيھا إثب فجاز ›ليس أحد و ما من أحد‹ :بحرف و نكرة، أ# ترى أنك تقول تمامه بليس و

فإن الواو  )رأى(و ) أصبح(، فأما ›ما أظن أحدا‹: �نك # تـقول) أظن(الواو، و لم يجز في 

[ و نجدھا بنين على النقص، إ# إذا كانت )أظن(و ) كان(فيھن أسھل، �نھن توأم في حال و 

 .  تامه] كان

و وما من رجل، فيجوز الواو فيھا  ›# رجل‹في التنزيه و غيرھا نحو ) #( وكذلك •

 .حذفھا

إن في ھذا الـمقام من الحذف من أعقد ا�ساليب و أبلغھا �نه ليس من السھل الفصل 

ترك العطف ھاھنا من بديع الكCم : "فيھا )ھـ751(قيم، يقول ابن بين المعطوفين متوافقين

لشدة ارتباطه بما قبله ووقوعه منه موقع التفسير حتى كأنه ھو، وتأمل مثل ھذا في قوله 

ِر الِذيَن َآَمُنوا َأن لَ ﴿ : تعالى اَس َوَبشُهْم َأْن َأْنِذِر الن َنا ِإَلى رَُجٍل ِمنـْ ُهْم َقَدَم ِصْدٍق َأَكاَن ِللناِس َعَجًبا َأْن َأْوَحيـْ

، كيف لم يعطف فعل القول بأداة العطف ]2:يونس[﴾ِعْنَد رَبِهْم قَاَل اْلَكاِفُروَن ِإن َهَذا َلَساِحٌر ُمِبيٌن 

ومن ﴿: ﴾ فجر مجرى قولهَأَكاَن ِللناِس َعَجًبا ﴿: �نه كالتفسير لتعجبھم و البدل من قوله تعالى

﴾ فلما كان مضاعفة العذاب بد# يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة و يحله فيها مهانا

  .1"وتفسيرا �ثاما لم يحسن عطف عليه

بيرا من طرف ابن ا�ثـير لما تحمله من بCغة و إن حذف واو العطف لقيت اھتماما ك

أسلوب جميل، فلقد تتبع مظاھر حذف الواو بالتعليل و التفسير و إدراج الشواھد، كما انه 

قدم المستحسن منھا و المستقبح في بعض كـCم العرب التي حذفت الواو في ما # يجوز 

  .القياس عليه
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ثـير، حيث قدم مجموعة من حا#ت لقيت ظاھرة الحذف اھتماما من طرف ابن ا�

الحذف التي تقع في الجملة و التي تشترط لصحتھا أن يكون في الكCم ما يدل على 

المحذوف كما اشترط لبـCغة الحذف أنه متى ظھر المحذوف صار الكCم غثا بعيدا عن 

  . الطCوة و الحسن مستشھدا بمجموعة من ا]يات و أبـيات من الشعر،   

    

  التـوكيـد: خـامسا

يقرر أمر "أمره في نفس السامع دفعا للتوھم ھو تـابع يأتي بعد متبوعه لتثبيت 

متبوعه في النسبة أو الشمول، ويجعله ثابتا محققا بعيدا عن ا#حتمال بحيث # يظن به 

فالتـوكيد يقرر نسبة الشيء إلى المتبوع أو نسبة المتبـوع إلى الشيء وينفي ما قد . غيره

: لكـCم من المجاز في تلك النسبية إليه أو في عمومھا الشامل جميع إفراده فإذا قلتيحتمله ا

جاء القوم، لتوھم السامع أن بعضھم قد جاء و بعضھم لم يجيء، فإذا قلـت جاء القـوم كلھم 

  .زال ھذا التوھم

  

  :أنـواع التوكيد 

  :التوكيد نـوعان لفظي و معنوي    

: رر أمر المتبوع بلفظه، و يكون تكـرار اللفظ بعينه نحوھو الذي يق: التـوكيد اللفظي

  .1"فـاز انتصر الفريق: جاء جاء الرجل، جاء ا�مير ا�مير، جئت أنا، أو بمرادفه نحو

نفس و عين و جميع و عامة : وھو الذي يتم بإحدى ا�لفاظ التالية" :التـوكيد المعنوي

 ا أن يكونا مفردين مع المفرد نحوـد بھمو يجب في النفس و العين إذا أك 2"و كC و كلتا

جاء الَزْيُدون ‹مجموعين مع الجمع نحو  ›جاءت ھنُد َنْفُسھا َعْيُنھا‹و  ›جاء زيُد َنْفُسه َعْيُنه‹

Cث لَُغات وأما إذا أكـد بھما المثنى ففيھما ث ›لِھندات أْنفُُسُھنV أْعيُنھنV ا‹و  ›فَُسُھم أْعيُنھمأنْ 
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و دونه اKفراد و دون اKفراد  ›جاء الزيدان أنفسھما أعينھما‹ :لأفصحھا الجمـع، فتقو

  .  1"›َقَطْعت ُرؤوَس الَكْبَشين‹: التثنية و ھي ا�وجه الجـارية في قولك

  :فالتوكيد ھنا # يؤتى به في اللغة الـعربية إ# لمعنيين

من أضيف نفسه، عينه، و كله و : أنه يرد فيما استقرى بألفاظ محصورة نحو: أحدھما"

  .إليھما ھنا استقرى، و ھو مذكور في كتـب النحاة

قام زيد قام زيد، كرر اللفظ في ذلك تحقيقا : أنه يرد على وجـه التكرير نحو: ا�خر

  .2"المقصود أي التـوكيدللمعنى 

  

  :الـتوكيد عند ابن ا0ثـير - 2 

ا تحت عنوان توكيد، و التي عالجھتطرق ابن ا�ثـير إلى مواضع و أنماط مختلفة لل

حيث ابتـدأ كعادته بمثال بسيط،  )و الجملة ا#سمية و الفرق بينھماالخطاب بالجملة الفعلية (

ستشھادات متمثلة إما في آيات من القرآن الكريم، أو م يتبعه بمجموعة من ا�مثلة و اKثـ

  .أبيات من الشعر، إ# أن الغـالب فيھا ھو القرآن الكريم

  :لتوكيد في الجملة ا#سمية البسيطة  التي لھا مجموعة من ا�نـماطابتدأ ابن ا�ثـير با

  

  :في الجملـة ا8سمية) 2-1 

  ]خبر+ مبتدأ+إن المشددة : [ الـنمط ا0ول "  

معناه اKخبار  ›إنV زيًدا قائم‹: Kخبار عن زيد بالقيام، وقولنامعناه ا ›قام زيدُ ‹ :قولنا

ني زيادة ليست في ا�ول، وھي توكيد بإنV المشدد التي عن زيد بالقيام أيضا، إ# أن في الثا

َوِإَذا َلُقوا الِذيَن َآَمُنوا قَاُلوا ﴿: من شأنـھا اKثبات لما يأتي بعدھا، فمما جاء من ذلك قـوله تعالى

نما خاطبوا فإنھم إ ]14: البقرة[﴾ وَن َآَمنا َوِإَذا َخَلْوا ِإَلى َشَياِطيِنِهْم قَاُلوا ِإنا َمَعُكْم ِإنَما َنْحُن ُمْستَـْهزِئُ 
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المؤمنين بالجملـة الفعلية، و شياطينھم بالجملة ا#سمية المحققة بإنV المشددة، �نھم في 

فالجملة ا#سمية . 1"مخاطبة إخوانھم بما أخبروا به عن أنفسھم من الثبات على اعتقاد الكفر

Cسناد بين المبتدأ و الخبرالمـؤكدة دخلت عليھا أداة من أدوات التي تـؤكد عKقة ا.  

الموضع "،و 2"زيد منطلق و إذا دخلت توكيدا: معنى إن زيدا منطلق: "قال سيبويـه

  .3"الموضع الذي تقع فيه مفتوحة الذي تقع فيه المكـسورة خCف

  

  ]خبرھا+الCم+اسمھا+إن المشدد: [ النـمط الثاني   

: ، فإذا زيد في خبره الCم فقيلالكCمو مما يجري ھذا المجرى ورود #م التوكيد في "

، كـان ذلك أكثر توكيدا في اKخبار بقيامه، و فائدته أنه إذا عبر عن أمر يعز ›إن زيًدا لقائم‹

وجوده، أو فعل يـكثر وقوعه، جيء بالCم تحقيقا لذلك، فمما جاء منه قوله تعالى في أول 

قَاُلوا َنْشَهُد ِإنَك َلَرُسوُل اللِه َواللُه يـَْعَلُم ِإنَك َلَرُسولُُه َواللُه َيْشَهُد ِإَذا َجاَءَك اْلُمَناِفُقوَن ﴿: سورة المنافقين

  .]1: المنافقون[ ﴾ِإن اْلُمَناِفِقيَن َلَكاِذبُوَن 

  .4"]23:الحجر[﴾ َوِإنا لََنْحُن ُنْحِيي َونُِميُت َوَنْحُن اْلَوارِثُونَ ﴿: ما يتصل بذلك قـوله تعالىو 

 ›إنV زيًدا ليقوم‹و  ›إنV زيًدا لخلفك‹و ›إنV زيًدا لقائم‹: تزاد الCم في خبر إن فـنقول"

بدخول الـCم على ا#سم و الظرف و المضارع، و إذا قدمت الظرف و أخرت ا#سم دخلت 

Cم فأدخلت الـ). إنV في الَدار لزيًدا، وإن عندك لغزا(:لـCم �نه وقع موقع الخبر كقولكعليه ا

  :مرة على خبر إن، و مرة على اسم إن المؤخر زيادة للتوكيد و ذلك على النمطين ا]تيين

  ]خبرھا+الCم+اسمھا+إن [  :النـمط ا0ول 

  .] 8:النور[ ﴾ِإنُه َلِمَن اْلَكاِذبِينَ  ﴿: قال تعـالى

                                                 
  . 243، 242 ، ص2ج،املصدر السابق 1
 .144ص  ،2الكتاب،ج: سيبويه 2
: ط ،اإلســـكندرية اجلامعيـــة، دار املعرفـــة لغـــة القـــرآن الكـــرمي دراســـة يف الرتاكيـــب النحويـــة يف ســـورة النـــور، :الســـيد إبـــراهيمصـــربي  3

  .51م، ص1994هـ ـ 1414
  .245ـ243ص ،2ج،املثل السائر: ابن األثري 4
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  ]اسمھا+ الCم+ خبرھا شبه الجملة+إن[ :الـنمط الثاني 

َرةً  ِإن ِفي ﴿: قوله تعالى   .1"]44:النور[ ﴾َذِلَك َلِعبـْ

تؤكدان مضمون الجملة، و تحققانه، إ# أن المكسورة الجملة معھا على  )أن) (إن("

و تسكت،  ›إن زيًدا منطلق‹: تقلبھا إلى حكم المفردة، تقول استقCلھا بفائدتھا، و المفتوحة

أن زيًدا منطلق فC و حق  ›بلغني أن زيًدا منطلق‹: و تقول ›زيد منطلق‹كما تسكت على 

و تعاملھا معاملة المصدر حيث . تجٌد بًدا من ھذا الضميم، كما # تجده مع ا#نطCق و نحوه

سمعت أن ‹و  ›بلغني أن زيدا منطلق‹: و مفعولة، ومضاف إليھا في قولكتوقعھا فـاعلة 

، بل و # تصدر بھا الجملة كما تصدر بؤختھا ›عجبت من أن زيًدا وافق‹و  ›عمًرا خارج

و لكن  ›إن زيًدا قائم حق‹: م تقديم الخبر عليھا فـC يقالإذا وقعت في موضع المبتدأ التزا

  .2"›حق أن زيدا قـائم‹

  

  :في الـجملة الفعلية الـمؤكدة) 2-2

  فإنھا تـكون بإدخال الCم مع الفعل لتأكيده وھي حسب ھذا  

  ] باقي الجملة+ الفعل+ الCم[ :الـنمط

َلْو َنَشاُء  )64(َأَأنـُْتْم تـَْزَرُعونَُه َأْم َنْحُن الزارُِعوَن  )63(فـََرَأيـُْتْم َما َتْحُرثُوَن أَ ﴿: قوله تعالى" و من ھـذا الباب

 )68( َأفـََرَأيـُْتُم اْلَماَء الِذي َتْشَربُونَ ﴿: ثم قال. ]65ـ64ـ63:الواقعة[﴾)65(َلَجَعْلَناُه ُحطَاًما َفظَْلُتْم تـََفكُهوَن 

َلْو َنَشاُء َجَعْلَناُه ُأَجاًجا فـََلْوَال  )69(ُتْم َأنـَْزْلُتُموُه ِمَن اْلُمْزِن َأْم َنْحُن اْلُمْنزُِلوَن َأَأنْـ 

و إنما جاءت كـذلك �ن جعل الماء العذب ملحا �سھل . ]70ـ69ـ68:الواقعة[﴾)70(َتْشُكُرونَ 

العذب، و كثيرا ما إذا  إمكانا في العرف و العـادة و الموجود من الملح، أكثر من الماء

جرت المياه العذبة على ا�راضي المتغيرة التربة أحالتھا الملوحة، فلم يحتج في جعل الماء 

العذب مالحا إلى زيادة تأكيد، فلذلك لم تدخـل عليه #م التأكيد المفيدة زيادة التحقيق، و أمـا 
                                                 

  .151ص ، لغة القرآن: السيد إبراهيمصربي  1
 . 377ص  املفصل يف صنعة اإلعراب،: الزخمشري 2
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ا وقع فC يكون إلى عن سخط المطعوم فجعله حطاما من ا�شياء الخارجية من المعتـاد، و إذ

  .1"من ? شديد، فلذلك قـرن بCم التأكيد زيـادة في تحقيق أمره، و تقرير ايجـاده

  

  

  

  

  :الـتوكـيد بـ)م ا8بتـداء )2-3

اھا و تزيل الشك عن معنى ھي # مفتوحة تؤكد مضمون الجملة و تقوي معن  

 على ا#سم و الفعل المضارع كقوله تدخل إ# و#":و تفيد توكيدھا، قـال الزمخشريالجملة 

نَـُهمْ ﴿:عز وجل   .2"وفائدتھا تأكيد مضمون الجملة ]124:النحل[﴾َوِإن رَبَك لََيْحُكُم بـَيـْ

  ھذه الCم تدخل لCبتداء في المبتدأ نحو" :كر ذلك أيضا صـاحب المباني قالو ذ  

ُتْم َأَشد َرْهَبةً  ﴿ ليقوم زيد، : ھو المضارع إذا صدر به نحوو ما حل محله، و  ]13:الحشر[ ﴾َألَنـْ

و قال وإنما ذلك  ]62:المائدة[ ﴾لَِبْئَس َما َكانُوا َيْصنَـُعونَ  وكذلك الفعل الذي # ينصرف نـحو﴿

لمشابھة ا#سم، أما الـمضارع ففي اKبھام و التخصيص و أما الماضي المذكور فلعدم 

  .3"تصرفه كعدم تصـرف ا#سم

كقوله "المحققة لما يأتي بعدھا  رى في التوكيد #م ا#بتداءري ھذا المجو مما يـج

#م ا#بتداء، و  )ليوسف(فالCم في  ]8:يوسف[ ﴾ِإْذ قَاُلوا لَُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحب ِإَلى َأبِيَنا ِمنا ﴿: تعالى

  .فائدتھـا تحقيق مضمون الجملة

  :و كـذلك ورد قول الشاعر

  َقْوِمَنا         و ُنَقيُم َسالَفة الَعـُدو ا0ْصيـدِ  إّنـَا لَنْصَفُح عْن َمَجـاِھلُ 

                                                 
  . 245ـ244ص  ،2ج، املثل السائر: ابن األثري 1
  .427املفصل يف صنعة اإلعراب، ص : الزخمشري 2
  .125اجلين الداين يف حروف املعاين، ص: املرادي 3
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  و َمَتى َنجُد َيوًما َفَسـاَد َعِشيـَرة      ُنْصلُِح و إِْن َنَر َصالَِحـا 8 ُنْفِسدُ 

فإنه لما كان الصفح مما يشق  ›إنا لنصفح عن مجاھل قومنا‹: أ# تـرى إلى قول الشاعر

  .1"بالخير، واKسـاءة باKحسان، أكـده بالCم، تحقيقا له على النفس فعله، �نه مقابلة الشر

وأكث[[ر ال[[ـCم ف[[ي ج[[واب القس[[م لتحقي[[ق ا�م[[ر المقس[[م علي[[ه، و ذل[[ك ف[[ي اKيج[[اب دون 

و? ا: وإنم[[ا يق[[ال ›و ? �قم[[ت‹: أ# ت[[رى أن[[ه # يق[[ال". النف[[ي، �نھ[[ا # تس[[تعمل ف[[ي النف[[ي

ف[إن أض[يف  ›و? �ق[وم‹: تعمالھا حسنا، كقول[كتستعمل، و يكون اس بلكن في اKيجا› قمت

  .2"›و ? �قو من‹: لة كان أبلغ في التأكيد، كقولكإليھا النـونان الخفيفة و الثقي

اعلم أن القَسم توكي[د ك[ـCمك، ف[إذا حلف[ت عل[ى فع[ل غي[ر منف[ي ل[م يق[ع، ": قـال سيبويه

و? ‹ال[[ـكلمة وذل[[ك قول[[ك آخ[[ر  لزمت[[ه ال[[ـCم و لزم[[ت ال[[Cم الن[[ون الخفيف[[ة أو الثقيل[[ة ف[[ي

  .3"›�فعلن

  

  :نـون التوكـيد )2-4

ثقيلة و خفيفة، فالخفيفة تقع في جميع مواض[ع الثقيل[ة إ# ف[ي فع[ل ": وھي على ضربين

 ›اْض[[ِرَبنْ ‹و ›اِض[رِبنV ‹و ›اْض[[رُبنV ‹و ›اض[رَبنV ‹: ، وف[ـعل جماع[[ة عل[ى المؤن[[ث تق[ولا#ثن[ين

و#  ›اض[[[[ربانْ ‹: و # تق[[[[ول ›نW اْض[[[[رْبنا‹و ›اض[[[[ربانW ‹ :وتق[[[[ول ›اْض[[[[رِبنْ ‹و ›اض[[[[رُبنْ ‹و

  .›أضربنانْ ‹

و # يـؤكدھا إ# الفعل المستقل الذي فيه معنى الطلب، و ذلك ما كان قVَسما أو أم[ًرا، أو 

لّم[ا ‹، ›أْقَسمُت عليَك إ#ّ تفعلنV ‹و  ›باb �فعلنV ‹: ماً أو عرًضا أو تمنيا، كـقولكنھًيا أو استفھا

، كم[ا أن م[ن المعل[وم أن الن[ون الخفيف[ة 4"›ھل تذھبنV ‹و  ›# تخرجنV ‹و  ›اْضربنV ‹و  ›نV تفعل

  .و الثقيلة # تستويان في التوكيد فالثقيلة في استعمالھا أكثر تـوكيدا من الخفيفة

                                                 
  . 247ـ 246ـ245ص  ،2ج،املثل السائر: ينظر 1

  . 247 ، ص2ج :السابقاملصدر 2 
  .104ص  ،3ج الكتاب،: سيبويه 3

  . 431ص  املفصل يف صنعة اإلعراب،: الزخمشري4 
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ِت لََيْسـَتْخِلَفنـُهْم ِفـي َوَعـَد اللـُه الـِذيَن َآَمنُـوا ِمـْنُكْم َوَعِملُـوا الصـاِلَحا﴿: على ذل[ك ورد قول[ه تع[الى 

لَ  ــِذي اْرَتَضــى َلُهــْم َولَيَُبــدَلُهــْم ِديــنَـُهُم ال ــَنن ــْبِلِهْم َولَُيَمك نـُهْم ِمــْن بـَْعــِد َخــْوِفِهْم اْألَْرِض َكَمــا اْســَتْخَلَف الــِذيَن ِمــْن قـَ

وإن ل[م يك[ن  ]55: الن[ور[  ﴾َذلِـَك فَُأولَئِـَك ُهـُم اْلَفاِسـُقوَن  َأْمًنا يـَْعُبُدونَِني َال ُيْشرُِكوَن ِبي َشْيًئا َوَمْن َكَفَر بـَْعـدَ 

جواب[[ـا لقس[[م ف[[النون ال[[واردة بع[[د ال[[Cم زي[[ادة ف[[ي التأكي[[د و ھم[[ا ت[[ـأكيدان أح[[دھما م[[رادف 

  .لkخـر

أما النـون الثقيلة فمتصلة بھذا الباب فإذا استعملت في موض[ع فإنم[ا يقص[د بھ[ا التأكي[د، 

  :1البحتري في معاتبة الفتح بن خاقانفمما جاء منھا قـول 

  َھلْ َيْجـِلَبنD إلى عطفـك موقِـُف     ثْبت َلَديَك أقُـولُ ِفيه و َتْسمـعُ 

  َما َزالَ لِي من ُحْسن رأيَك موئل      آوى إلْيه من الُخُطوِب و َمْفزعُ 

ن ج[اءت ف[النو ›ھ[ل يجل[بن إل[ى عطف[ك موق[ف‹: ول ھو المـراد أ# ت[رى أن[ه ق[الو البيت ا�

  .2"تَمن، فأحـب أن يؤكد ھذه ا�منيةقصدا للتأكيد، وھو في ھـذا المقام مُ 

  

  :تـوكيد بـالضمائر )2-5

الضمير اسم جـامد يقوم مقام ما يكنى به من اسم ظاھر للمتكلم أو المخاطب أو الغائب 

  .و الغموض من اKتيـان به ا#ختصار

  

  :تـوكيد الضمير الـمتصل بالمتصل_ أ  

فَاْنطََلَقا َحتى ِإَذا َلِقَيا ﴿: توكيد المتصل بالمتصـل فكقوله تعالى في سورة الكھف وأما"

قَاَل أََلْم َأُقْل َلَك ِإنَك َلْن َتْسَتِطيَع  )74(ُغَالًما فـََقتَـَلُه قَاَل َأقـَتَـْلَت نـَْفًسا زَِكيًة بِغَْيِر نـَْفٍس َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا نُْكًرا 

ًرا قَاَل َأَلْم َأُقْل ِإنَك ﴿: و ھذا بخCف قصة السفينة، فإنه قال فيھا ،]75ـ74:الكھف[ ﴾)75( َمِعَي َصبـْ

                                                 
  .43، ص1دار صادر بريوت،جملد: ديوان البحرتي 1

  . 249ـ248ص  ،2املثل السائر،ج: ينظر2 
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ًرا  ة دون والفرق بين الصورتين أنه أكد الضمير في الثاني ]72:الكھف[ ﴾َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبـْ

و إنما جيء . ›كألم أقل لك أن‹: و قال في الثانية ›ألم أقل لك‹: ا�ولى، فقـال في ا�ولى

بذلك للزيـادة في مكافحة العتاب على رفض الوصية مرة على مرة، و الَوسٌم بعدم 

لم يكن الضمير لرفع، بأن كان ضمير نصب أو جر، جاز تأكيده بضمير "فـإذا . 1"الصبر

مررت بك نفسك، رأيتـك ‹: منفصل كما جاز تأكيده دون التأكيد بضمير منفصـل أو# نحو

  .2"›نفسك

  

  :تـوكيد الضمير الـمتصل بالمنفصل_ ب  

) 67(فََأْوَجَس ِفي نـَْفِسِه ِخيَفًة ُموَسى  ﴿: فنحو قوله تعالى"أما توكيد المتصل بالمنفصـل 

إنك أنت ‹: توكيد الضميرين ھا ھنا في قوله، فـ]68ـ67:طه[﴾)68(قـُْلَنا َال َتَخْف ِإنَك َأْنَت اْألَْعَلى 

# تخف ‹: نفسه للغلبة و القھر، و لو قالموسى و أثبت فـي أنفى للخوف من قلب  ›ا�على

إنك ‹: خوف ما لقولهلم يكن له مـن التقرير واKثبات لنفي ال ›فأنت ا�على‹أو  ›إنك ا�على

  .3"›أنـت ا�على

يؤكد به كل ضمير سواء كان للرفع أم للنصب أم للجر، ) أنت(فضمير الرفع المنفصل 

أما المنصوب المتصل فأصله أن يؤكد إ# بالمنصوب ": في ھذا )ھـ646(يقول ابن الحـاجب

لكنھم كما أجازوا تأكيده بالمنصوب المنفصل  ›رأيته إياه‹و › رأيتك إياك‹: المنفصل فيقال

، فالمرفوع المنفصل يقع ›رأيتك أنت و رأيته ھو‹: أجازوا تأكيده بالمرفوع المنفصـل نحو

يدل على أنه إذا كان المعنى المقصود غير معلوم و وھـذا . 4"تأكيدا لفظيا �ي متصل كان

  .ھو مما يشك فيه، فا�ولى أم يؤكـد بالضميرين في الد#لة عليه

                                                 
  . 139ص  ،2ج،املثل السائر: ابن األثري 1
  . 267ص  قواعد اللغة العربية،: مبارك 2
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332 .  
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  :تـوكيد الضمير المنفصل بالمنفصل_ ج  

  :1فكقول أبي تمام"أما توكيد المنفصل بالـمنفصل، 

  لْت ا0َوَطارُ 8 أَْنَت أَْنَت و 8 الِدَياُر ِدَيار        َخَف الَھوى و َتو

من المليح النادر في ھذا الموضع ، �نه ھو ھو و  ›# أنت أنت و # الديار ديار‹: فقوله

الديار الديار، و إنما البواعـث التي كانت تبعث على قضاء ا�وطار زالت فبقي ذلك الرجل 

ء التوكيد لقد جا. 2"و ليس ھو ھو على الحقيقية، و# الـديار في عينه من الحسن تلك الديار

ھنا بالتكرار و بالضمائر، فالتكـرار جاء في كلمة الديار، أما الضمائر فجاء عن طريق 

ما ضربني إ# ھو ‹و  ›إ# أنت أنتما أكرمني ‹: كقـولنا") أنت(ضمير الرفع المنفصل 

  .3"›ھو

لقد عالج ابن ا�ثـير التوكيد في نصوص و مواضيع متفرقة في كتابه، فلقد عالجه في 

المجاز و اعتبـر التوكيد أحد أركانه كما تناوله في الخطاب بالجملة الفعلية و الجملة  قضية

ا#سمية، حيث يـرى أن التوكيد في الجملة ا#سمية أقوى من التوكيد في الخطاب بالجملة 

تناولـه في التوكيد بالضمائر المتصلة و المنفصلة وأثرھا في المعنى، مستعمC  االفعلية، كم

البسيط في تحليله و دراسته للقضية، مستحسنا و مستقبحا �قوال الشعراء، مفسرا أسلوبه 

كما أكد على أن التوكيد يقوم على حسب نمط الجملة و السياق الذي يرد . لبعض ا]يـات

  . فيه

  
  
  
  
  

                                                 
  .321، ص1ش حمي الدين صبحي، دار صادر بريوت، ج: ديوان أيب متام 1
  . 197ص، 2ج، املثل السائر: ابن األثري 2
  . 146ص  ،املفصل يف صنعة اإلعراب: ينظر 3
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  الـجمع يـراد به المثنى: سـادسا

فة بشرط الحفاظ إن من مميزات اللغـة العربية الفصحى الترخص في القرائن المعرو

فمن سنن العرب اKتيان بلفظ الجمع "على المعنى،و من بين ھذه القرائن قرينة المطابقة

يراد بھا  ]2:النور[﴾من المؤمنين وليشهد عذابهما طائفة﴿: والمراد واحد واثنان، كقوله جل ثناؤه

  .1"واحد واثنان وما فوق

  :2قال أبو الطيب المتنبي‹

  فـي نـاقة      َنَقلْت َيًدا ُسرًحا وُخفا ُمْجَمرا أَرأيـَت ِھَمـة َناَقتى

مِث في أَْوَطاِنھا      َطَلًبــا لقوم ُيقوُدوَن الَعْنَبَرا Dَتَركْت ُدَخـان الر  

مت  ُرْكَبـاُتھا َعْن َمْبـرٍك      َتَقعاِن فيه وَلْيس ِمْسًكا أْذَفَرا Dوَتكـر 

فادحا في قوله في البيت  المتنبي خطـأيرى ابن ا�ثير في ھذه ا�بيات �بي الطيب 

ن الناقة ليس لھا إ# � ›جمع في حالة التثنية‹: ث يقولحي ›ركبتان‹بدل  ›ركباتھا‹ا�خير 

      3"وھذا من أظھر ظـواھر النحو، وقد خفى على مثل المتنبي ›ركبات‹: ركبتان، فقال

رة لغوية معروفة، تبرز إ# أننا نجد بالرجوع إلى كتب القدماء يجيزون ذلك، فھو ظاھ

َوالساِرُق ﴿: قوله تعالى"في أكثر من موضع في كتاب ? عز وجل وفي كCم العرب، ففي 

ومجاز  ]38المائدة[ ﴾َوالسارَِقُة فَاْقطَُعوا َأْيِديـَُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاًال ِمَن اللِه َواللُه َعزِيٌز َحِكيٌم 

ويفعل ھذا العـرب فيما كان من الجسد فيجعلونه ا#ثنين في لفظ ، ›يديھما‹ ›أيديھما‹

  .4"الجمع

                                                 
تــح   ،للعالمــة ابــن أمحـد بــن زكريــا الـرازي اللغــوي، الصــاحيب يف فقـه اللغــة العربيــة و مسـائلها و ســنن العــرب و كالمهـا: ابـن فــارس 1

 . 217، صم1993 ـ هـ1414  :ط، بريوت لبنان ،مكتبة املعارف ،عمر فاروق الطباع 
  .525م، ص 1994ـ هـ 1414 :ط دار صادر بريوت، :ديوان املتنيب 2
 . 55ص، 1ج ،املثل السائر: ابن األثري 3
 .330ص ، القاهرة ،دار الفكر العربية ،عربية يف اجلملة بني القدمي واحلديثالعالمة اإل: حممد محاسة عبد اللطيف 4
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  .1"امرأة ذات أوراك و مآكم: ومن الجمع الذي يراد به اثنين قولھم"

المثنى قد ": يقول) ما لفظ به مما ھو مثنى كما لفظ بالجمع(يذكر سيبويه في باب 

بعض الشيء مفرد من صاحب  يوضع موضع الجمع وھو أن يـكون الشيئان كل واحد منھما

ِإْن تـَُتوبَا ِإَلى اللِه فـََقْد َصَغْت قـُُلوبُُكَما َوِإْن َتظَاَهَرا ﴿: ما أحسن رؤسھـا وقال عز وجل: وذلك قولك

، فرقوا بين ]4:الرحيم[﴾ َعَلْيِه فَِإن اللَه ُهَو َمْوَالُه َوِجْبرِيُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِنيَن َواْلَمَالِئَكُة بـَْعَد َذِلَك َظِهيٌر 

فعلنا و أنتما اثنان فتكلم به : نظيره قولك: المثنى و الذي ھو شيء واحد وبين ذا، قال الخليل

أن سبب العدول من حالة إلى حالة ھو الرغبة في تنويع "ويبدو . 2"كما تكلـم و أنتم ثCثة

لسآمة التي تنشأ من الكـCم وعدم السير على منوال واحد، فھذا أكثر راحة للنفس وتبديدا 

  .3"جريان الكـCم على نبرة واحدة

فھل اعتراض ابن ا�ثيـر على قول المتنبي يعود إلى رفضه على المتنبي مثل ھذا 

القول ومخالفة النحو حسب ما قـاله، أم يرى في قوله قدح في فصاحة الكCم، وھل الذي 

ضرورة الشعرية؟ يقول ابن يدعو إلى الخروج عن قواعد النحو من أجل حسن الـكCم وال

الجھل بالنحو # يقدح في الفصاحة والبـCغة ولكنه يقدح في الجاھل نفسه، �ن ": ا�ثير

فإن كان يعيب جھل  4"رسوم قوم تواضعوا عليه، ھم والناطقون باللغة، فوجب إتباعھم

يم وسنن العرب المتنبي بالنحو في الجمع بدل التثنية؟، أفـC يعلم ھو أنه جاء في القرآن الكر

  . الكثير منه، وھو جائز حسب ما جاء سابقا

إن ابن ا�ثيـر حين عاب على المتنبي جھله بالنحو ليس إسقاطا من مكانته بل ھو 

يدعو إلى مثل ھذا الترخيص الذي يسمح به النظام اللغوي في مواضع معينة، �داء غرض 

شاعر أن يعرف مواضع الفاعل محدد و Kحـداث اثر معين، �نه يرى أن ليس من شأن ال

                                                 
دار  ،اهيمإبــر الفضــل  أبــو حممــد تــح حممــد أمحــد جــاد املــوىل و حممــد حممــد البجــادي و يف علــوم اللغــة وأنواعهــا، املزهــر: الســيوطي 1

 .333ص،1اجليل بريوت، ج
 . 48،ص2ج الكتاب،: سيبويه 2
 .109م،ص1998 دار غريب للطباعة، القاهرة، أثر النحاة يف البحث البالغي،: عبد القاهر حسني: ينظر 3
 .55ص ،1ج ،املثل السائر :ينظر 4
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من المفعول أو مواضع النصب و الجر، بل إن الغرض الذي يسعى إليه ھو إيراد المعنى 

  . الحسن باللفظ الحسن دون الخروج عن الفصاحة و البـCغة

        

        

  أحكـام اسـم التفضيل: سـابعا    
يخالف ھذه إ# أنه قد . ل الثـCثي المجرد التام المتصرفيصاغ اسم التفضيل من الفع

الشروط ويخرج عنھا، فيحدث لبس في الفھم ما قد يأتي عليه، وھذا ما أظھره ابن ا�ثيـر 

  :قوله"حين خطـأ أبو نواس في 

ھبِ  Dعلى أَْرٍض من الذ X1كأن ُصْغرى وُكْبَرى من فواقعھا      َحْصَباء ُدر  

بية وليس من ھذا # يخفى على مثل أبي نواس، فإنه من ظواھر علم العر: حيث يقول

لنقل من غير تصرف وقول أبي غوامضھا من شيء، �نه أمـر نقلي يحمل ناقله فيه على ا

Cم منھا، # يجوز حذف ا�لف و ال )أْفَعل) (فُْعلَى(غير جائز فإن › ُكْبرى‹ ›ُصْغرى‹: نواس

لى أَْفَعل إ# أن تكون فُعْ  )ُحْبلى(التي # أَْفعَل لھا، نحو ) فُْعلى(وإنما يجوز حذفھما من 

  .   2"مضافة، وھنا قد عريت عن اKضـافة وعن ا�لف و الCم

  :يجب فيه شروط وتتمثل ‹و اKضافة،  )أل(فاسم التفضيل إذا جرد من 

أن يكـون مفردا مذكرا حتى في حال إسناده إلى المؤنث أو المثنى أو جمع قال * 

  . ]8يوسف[﴾ى َأبِيَنا ِمنا َوَنْحُن ُعْصَبٌة ِإن َأبَانَا َلِفي َضَالٍل ُمِبينٍ ِإْذ قَاُلوا لَُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحب ِإلَ ﴿: تعالى

  . زيـد أفضل من غيرھما -           

 .الزيـدون أفضل من غيرھم -           

  .وھنـد أفضل من غيرھا -           

مع مجرورھا وربما تحذف أحيانـا  )من(كـون بعد المفضل عليه مجرورا بـ أن ي*      

  .للمعلـوم
                                                 

  .40ص م، 1986هـ 1406 ط بريوت، ،ديوان أيب نواس، دار صادر 1
 .53ص،1ج، ثل السائرامل: ابن األثري 2
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�ن  أن يكـون من و المفضل عليه مجرورا متقدما على اسم التفضيل في ا#ستفھام،*      

  1."›ممن أنت أفضل؟‹له الصدارة في الكـCم نحو 

وجب ) أل(ـير، بأن اسم التفضيل المجرد من إ# أن ھذا التصحيح الذي قال به ابن ا�ث

رأى بعض العلماء أنه غير صحيح، �ن ما جاء  ›أكبرأصغر، ‹أن يكون مفردا مذكرا أي 

صيغة "لم يرد به التفضيل و إنما أراد معنى الوصف المجرد عن الزيادة �ن  سبه أبو نوا

ثير بأن اسم التفضيل إ# أن ھذا # يمنع من أخذ ما قاله ابن ا�. 2"في ا�صل صفة )فُْعلَى(

ردا مذكرا، باعتبار أن التفضيل ھو أحد و اKضافة وجب أن يـكون مف )أل(المجردة من 

الصغرى و ‹: ف والCم أو باKضافة وذلك نحوفليس في الكـCم فعلى إ# با�ل". أقسام الصفة

ھذا رجل أصغر حتى تقول أصغر : ھذه امرأة صغرى، كما # تقول: ؛ # نقول›الكبرى

  3"منك، وتقـول ھذه الصغرى وھذا ا�صغر

 ر في ضرورة اKطCع على علم النحور عليه ابن ا�ثـيويعود بنا ھذا إلى ما أص

 .ومدى أھميته و الحاجة إليه في حسن كـCمنا

  

    :الزائدة  روفــالح :ثامنـا

القول بالحروف الزائدة متبعا بذلك نزعته النقدية آخذا  في ةمع النحا ا�ثـيراختلف ابن 

 )الم( عدترد ب )أن(دوا ـوج فلقد "،دون تبصر وإمعان نظر ا�حكامعليھم بأنھم يطلقون 

فظنوا أن المعنى بوجودھا  أحيانا،العرب فصحاء  وكCمفي القرآن الكريم  وقبل الفعل

النظر في النصوص التي وردت فيھا  أمعنوا أنھمو ـفل ،زائدة ھذه :كالمعنى بسقوطھا فقالوا

فـََلما ﴿ :كقوله تعالى إبطاءو اقترانھا بما يضمن الفعل تراخيا و . دل على الفورـت أنھالوجدوا 

                                                 
 . 250-249ص، تطبيق الصريف: علي جابر املنصور و عالء هاشم اخلفاجي 1
 415م، ص1999 ـ هـ1419 :1بريوت لبنان، ط املنصف، تح حممد عبد القادر أمحد عطا، دار الكتب العلمية،: ابن جين 2

. 
  .53ص ،2ج املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، :السيوطي 3
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 مسارعة أن )أن(مع  )الم(دل ـوھنا ت ]19قصص ال[ ﴾ بِالِذي ُهَو َعُدو َلُهَما َأْن َأرَاَد َأْن يـَْبِطشَ 

و ورد الفعل ) لما(فإذا وردت ، م تكن كمسارعته من قبلـالقتل ل إلىموسى عليه السCم 

قط لم يـدلنا ذلك على أن الفعل كان على دل ذلك على الفور، و إذا لم تس )أن(بعدھا بإسقاط 

   :من وجھتين بيان ذلكو الفور، و إنما كان فيه تراخ و إبطاء، 

تكون أدلة على المعنى فإذا وردت لفظة من ا�لفاظ  أن ا�لفاظأن فائدة وضع  :أحدھما

م ـفإن ل ،فا�ولى قد تحمل تلك اللفظة على معنى ،Cغةـفي كCم مشھود له بالفخامة و الب

ھذه زائدة دخولھا في الكCم  :يوجد معنى بعد التنقيب و التدقيق والبحث الطويل قيل

  .منه خروجھاـك

في كCم ? تعالى وذلك  قدحاو كانت زائدة لكان ذلك ـأن ھذه اللفظة ل :الوجـه ا]خر

Cمه ـك حينئذ # يكون ،والمعنى يتم دونھا ،حاجة إليھا Cمه #ـنه يكون قد نطق لزيادة في كأ

ل عيب في ـحاجة إليه وإن التطوي از عدم التطويل الذي #ـإذ من شروط اKعج ،معجزا

  .1"محـال؟ ھذا  اKعجازCم من باب ـھو عيب في الك فكيف يكون ما، Cمـالك

فَِبَما رَْحَمٍة ِمَن  ﴿:تعالى قوله  معنى لھا في زائدة # )ما(بأن  النحـاة أيضا قولھمكما أخذ 

ه ـيكون متسمحا في دين وإما ،ون جاھC بھذا القولـيك أنفإنما  ]159:آل عمران[﴾لِْنَت َلُهْم اللِه 

  .واعتقاده 

في ھذه ا]ية زائدة فإنما يعنون به أنھا # تمنع ما قبلھا عن  )ما(إن  ةاـوقول النح

 :تكف الحرف العامل عن عمله كقولك أنھاكما يسمونھا في موضع آخر كافة أي  ،العمل

أ# أنھا  ،وفي ا]ية لم تمنع عن العمل ،ن العمل في زيدـع )أن(فـما قد كفت  ›إنما زيد قائم‹

  :ل في خفض الرحمة بين ذلك من وجھينـعن العم )الباء(لم تمنع 

                                                 
، 2م،ج1998هـــــ1419: 1الســــائر، تــــح كامــــل حممــــد حممــــد عويضــــة، دار الكتــــب العلميــــة ، بــــريوت لبنــــان،ط املثــــل: ينظــــر 1

  .144، 143ص
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 ھذا القسم ليس من المجاز �ن المجاز د#لة اللفظ على غير ما وضع له أن: دھماـحا 

غوي المنطوق لھو د#لة على الوضع ال وإنما ،ا]ية وھذا غير موجود في ،ةـاللغ أصلفي 

  .اللغة أصلبه في 

معنى  زائدة #) ما(أن لفظة  هأني لو سلمت أن ذلك من المجاز �نكر: رـالوجه ا]خ

وھي  ،ن بھا رسول ? صلى ? عليه وسلملھا ولكنھا وردت تخفيفا �مر النعمة التي ]

  .1"ا كانت له تلك الفخامةلو عرى الكCم منھا لم، محض فخامة

ئد الحرف الزا أنفي  وما قالوهو المفسرين  ةاله ابن ا�ثير عن رأي النحاـإن ما ق

عن الحرف الزائد و  ةبعيد عما ھو معروف عند النحا المعنى بوجوده كالمعنى بسقوطه،

ھم و لذلك أخطأ في فھم مقصد ةلجھله بمصطلح النحا"تفسير المفسرين وقد يرجع قوله ھذا 

يتضمن  ھو الذي # اKعرابرف الزائد في ـنه يتوھم أن الحأ ،بالحكم على الحرف الزيادة

  .2"فوجوده في الكCم كعدمه ،د#لة معنوية

و التحقيق أن زيـادة الحرف عند النحاة تكون على أنواع، منھا التوكيد و ھو الشبيه 

التزين اللفظي وھي إكساب الكCم بالتوكيد اللفظي الذي تكرر فيه الجملة، ومنھا التقوية و 

 )لما(بعد ) أن(يزيدون "ضربا من الجمـال التعبيري و منھا التعميم، فالسھيلى يرى أنھم 

علول بالعلة فھو في للد#لة على ارتبـاط الفعل الثاني با�ول، ارتباط المسبب بالسبب و الم

م مترتب عليه، رام واKكراتفيد عنده أن المجيء سبب اKك ›لما أن جاء زيد أكرمتك‹: نحو

فالكCم محتمل �ن يكون › لما جاء زيد أكرمتك‹: قيل) بأن(منھا ) لما(فإذا خلـت الجملة 

دل على ھذه السببية ورفع  )أن(عن المجيء أو جـاء عقيبه، فدخول اKكرام متسبب 

  . 3 "ا#حتمال

                                                 
  .93،95، ص2تح أمحد حويف،ج ،املصدر نفسه: ينظر 1
  .342ص  :ندوة يف أبناء األثري 2
ـــ 353م، ص 1985 ـ هـــ1405 :1ط جــده، و مذهبــه النحــوي، دار البيــان العــريب، ىأبــو قاســم الســهيل:البنــا إبــراهيمحممــد  3

354 . 
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بمنزلة ضمير  مع الحروف اسم مبھم )ما(م ابن درستويه وبعض الكوفيين أن زع"كما

  .1"الشأن في التفخيم و اKبھام و في أن الجملة بعده مفسرة له، ومخبر بھا عنه

فحروف الزيادة # تـأتي عبثا بل إن زيادتھا تحمل معنى قد يخفى على المتصفح للغة 

أھم نوعي الزيادة، أي زيادة حروف "# المتوغل في خباياھا فسيبويه وأستاذه الخليل ذكرا 

نصا على أنھا # تأخذ موقعھا في التراكيب عبثا أو لغوا، ولكنھا واضحة المغزى المعاني و

في الد#لة على تأكيد الكـCم و تقويته  إذا تطلب داعي المقال و المقام ذلك كأن يكـون 

المخاطب غير المنتبه للحديث، أو يعوزه التوكيد أو التوضيح إن كان مترددا في الحكم أو 

ھذا ولغيره مما يحتمله سياق الكCم من المعاني، جاءت حروف المعاني منكرا له، و�جـل 

  . 2"زائدة في بعض أساليب اKثبـات و النفي

ما أتاني من أحٍد إ#V زيُد، وما رأيُت من أحٍد إ#V زيًدا، �ن : وذلك قـولك": يقول سيبويه

نا توكيدا، كما تدخل الباء دخلت ھ) ِمنْ (معنى ما أتاني أحُد، وما أتاني من أحد واحد ولـكن 

   3"ما أنت بفـاعل و لست بفاعلٍ : َكَفى بالشيب و اKسCم، وفي: في قولك

فالزيادة ھا ھنا # تعني أن # دور للفظ الذي يقـال عنه زائدة في التركيب و أنه من 

يقول . قبيل اللغو و الحشو و إنمـا ھي زيادة مقصودة لتقوية المعنى يقتضيھا السياق و المقام

وقد أنكـر بعضھم وقوع ھذه ا�حرف زوائد لغير معنى إذ ذلك يكون كالعبث و ": ابن يعيش

وقد جـاء في التنزيل من ذلك ما# يحصى وكذلك الشأن بالنسبة ... التتريل متره عن ذلك

�ن قولنا زائـد ليس المراد أن قد دخل لغير معنى البتة بل يزاد لضرب من التأكيد ... لشعر

  . 4"كيد معنى صحيحو التأ

خطؤا في قولھم ة غير ما قاله ابن ا�ثير بأنھم أومنه نرى أن حروف الزيادة عند النحـا

فلعل ابن ا�ثيـر قد أخذ قولھم من خCل المصطلح الذي . بأن الحرف الزائد # عمل له

 إ# أن لھذه الحروف معاني مختلفة تختلف بحسب). الزيادة ( يطلقونه على ھذه الحروف 
                                                 

 . 337، ص  1مغين اللبيب ،ج : ابن هشام  1
 . 116ص األصول البالغية يف كتاب سيبويه وأثرها يف البحث البالغي، ،أمحد سعد حممد :ينظر 2
 .316ـ  315ص ،2الكتاب،ج :ينظر 3
  .64، ص5شرح املفصل،ج: ابن يعيش 4
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فھل يعني ھذا أن ابن ا�ثـير لم يدقق النظر فيما قاله النحاة ؟ أم أن . وجودھا في الجملة

  .النزعة النقدية قد طغـت عليه فأبعدته عما جاء به ھؤ#ء النحاة
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 I((((      عـلم الصرف و أهميته عنـد ابن األثـير  عـلم الصرف و أهميته عنـد ابن األثـير  عـلم الصرف و أهميته عنـد ابن األثـير  عـلم الصرف و أهميته عنـد ابن األثـير        

  ـ مفهـوم الصـرف1    

  :لغـة

رفُ ": يـقول ابن منظور رد الشيء ع�ن وجھ�ه ص�رفه، يص�رف ص�رفا، : صرف الص�

  .وصـارف نفسه عن الشيء صرفھا عنه

ف�+ن يص�رف وينص�رف ويص�طرف أي يكتس�ـب : التقلب و الحليلة يق�ال: و الصـْرف

  . صرف و. عدلو. يقبل له : له وقولھم

: ن��ه يتص��رف ف��ي أم��وره، يق��الأ: ل��ة ومن��ه التص��رف ف��ي ا/م��ور يق��الالحي: ال��ـصرف

 .  1"وصرفت الـرجل في أمري تصريفا فتصرف فيه واصطـرف في طلب الكسب

  صرف قـال ": يقول الزمخشري  

  مر الشباب فمـاله من مـصرف         

ن وص��روفه وتص��اريفه، وص�رف 7 تع��ـالى عن��ك الس��وء وحف��ـظك م�ن ص��رف الزم��ا

 . 2"باعھا بدراھم أو دنانير: وصرف الـدراھم

الص�اد و ال�راء و الف�اء معظ�م باب�ه ي�دل : ص�رف": أما ابن الفارس فيـقول في المقايس

: على رْجع الشيء من ذل�ك َص�َرفُت الق�وم َصْرف�ـَا و انص�رفوا إذا رجع�تھم فرجع�وا، ويق�ول

ا س�مي ب�ذلك /ن�ه إذا زي�ن ص�رف ا/س�ماع في�ه، تزينه و الزي�ادة في�ه و إنم�: وصرف الك+م

 . 3"ويقال لحدث الدھر صـرف و صروف

  : اصطـ�حا
 

                                                  
  .190ـ  189، ص9لسان العرب، جملد: ابن منظور 1
  .353أساس البالغة، ص: الزخمشري 2
: 1معجـــم مقـــايس اللغـــة، ش ابـــراهيم مشـــس الـــدين، دار حممـــد علـــي بيضـــون، دار الكتـــب العلميـــة بـــريوت لبنـــان،ط: ابـــن فـــارس 3

  .37، ص 2م ، مج1999هـ ـ 1420
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غيرھـا م�ن ص�ورة إل�ى علـم يبحث في تصريف الكلمة و ت"عرف العلماء الصرف أنه 

و ك�ذلك يتن�اول التغيي�ر ال�ذي يص�يب ص�ـيغة الك�ـلمة و › َكَرُم، ُيْك�َرم، كِري�ـم‹ :ا/خـرى نحو

ما في حروفھا من أصالة أو زيادة، أو حذف أو إدغ�ـام أو إع�+ل أو إب�ـدال أو  بنيتھا Dظھار

يتن��اول دراس��ة تحوي��ل الكلم��ة إل��ى أبني��ة  مختلف��ة كالتص��غير و ال��ـتكسير و التثني��ة و الجم��ع و 

و تن�وين . ا.شتقـاق، و بناء الفعل المجھول و اسم الفاعل و اسم المـفعول و ھو أيضا التنوين

 .1"شتقاق و الخ+ف، و يسمى أيضا التصـريفالتمكين و ا.

العل�م "وعليه فإن الصرف والتصريف ھما مدلو.ن لمسمى واحد وھو الص�رف، فھ�و 

بأبني��ة الكلم��ة وبم��ا يك��ون لحروفھ��ا م��ن أص��الة و زي��ادة وح��ذف وص��حة وإع��+ل و إدغ��ام و 

  . 2"إمالة، و بما يعرض Kخرھا مما ليس بإعراب و. بناء من الوقف وغير ذلك

فالصرف ھو تحويـل يط�رأ عل�ى الكلم�ة و تغي�ر ف�ي بنيتھ�ا إل�ى أبني�ة أخ�رى م�ن أج�ل 

تأدية معاني مقصودة كتحويـل من الماضي إلى المضارع أو من اسم فاع�ل إل�ى اس�م مفع�ول  

 . و غيرھما 

  

  ـ أهمـية علـم الـصرف عند ابن األثيـر 2

التحوي��ـ+ت المختلف��ة الت��ي علم��ـنا أن الص��رف ھ��و العل��ـم ال��ذي يھ��تم بأبني��ة الكلم��ة و 

لغرض معنوي أو لفظي، ... وبما يكون لحروفھا من أصالة وزيادة وصحة و إع+ل"تدخلھا 

و. يتعلق إ. با/فعال المتصرفة و ا/سماء المتمكنة ويق�ر ب�ه ال�ـمحدثون بأن�ه تحوي�ل الكلم�ة 

ء و التصغير و كتصريف ا/فعال وا/سما(المتصرفة إلى أبنية مختلفة لضروب من المعاني 

  ).النسب

 
                                                  

هـــــ  1418املـــــعجم املفصــــل يف علــــم الصــــرف، إشــــراف إميــــل يعقــــوب، دار الكتــــب العلميــــة، بــــريوت لبنــــان، : راجحــــي األمســــر 1

  .287م، ص1997
  .10م، ص 2002: 1علي جابر املنصور و عالء هاشم اخلفاجي، تطبيق الصريف، دار العلمية الدولية، عمان، ط: ينظر 2
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كما . يمكننا فھم الصرف دون معرفة القوانين التي يجري عليھ�ا عل�ـم ا/ص�وات /ن 

الصوتيات تدرس العنصر ا/ول الذي تتكون من�ه اللغ�ة ف�ي ذات�ه وع+قت�ه بغي�ره، والص�رف 

  .فكل من النحو و الصرف مكم+ن لبعضھما 1"يدرس الكلمة والنحو يدرس التركيب

المتنقل�ة، إنما ھو لمعرفة أنفس الكلم الثابتة، والنحو إنما ھو لمعرفة أحواله التصريف "

فإنك إنما خالف�ت ب�ين حرك�ـات  ›ر و رأيت َبكًرا و مررت ِبَبكرٍ قام َبكْ ‹: أ. ترى انك إذا قلت

حروف اDعراب .ختـ+ف العامل، ولم تعرض لباقي الكلمة، و إذا كان ذل�ك ك�ذلك فق�د ك�ان 

مـن أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرف�ة التص�ريف، /ن معرف�ة ذات الش�يء  من الواجب على

: ، كم��ا يؤك��د عل��ى أھميت��ه ف��ي قول��ه2"الثابت��ة ينبغ��ي أن ي��ـكون أص��+ لمعرف��ة حال��ة متنقل��ة

التصري��ـف يحت��اج إلي��ه جمي��ع أھ��ـل العربي��ة أت��م حاج��ه، و بھ��م إلي��ه أش��د فاق��ة، /ن��ه مي��زان "

لـعرب من الزوائد الداخلة عليه، و . يوص�ـل إل�ى معرف�ة العربية و به تعرف أصـول ك+م ا

ا.ش��تقاق إ. ب��ه، و ق��د يؤخ��ذ م��ن اللغ��ة كبي��ر بالقي��اس و . يوص��ل إل��ى ذل��ك إ. م��ن طري��ق 

 .3"التصـريف

ومن ھنا نجد أن النحو . يستغـني ع�ن التص�ريف و. يس�تغني التص�ريف ع�ن النح�و، 

وانينه وھذا م�ا ن�ادى ب�ه اب�ن ا/ثي�ـر ح�ين ع�الج فھو مقدمة ضرورية للنحو و. يتم إ. بفھم ق

فإن قيل أما علم النح�و فمس�لم إلي�ك أن�ه تج�ب معرفت�ه ": علم الصرف وارتباطه بالنحو يقـول

لكن التصريف . حاجة إليه /ن الـتصريف إنما ھ�و معرف�ة أص�ل الكلم�ة وزيادتھ�ا و ح�ذفھا 

إذا : كي�ف اتف�ق، فنق�ول ل�ذلك مث�ا. وإبدالھا، وھذا . يضر جھله و. تنفع معرفته و لنض�رب

. يلزم�ه أن يع�رف ا/ل�ف ف�ي ھ�ذه الكلم�ات زائ�دة ھ�ي أم أص�لية  ›َرأَيُت ِس�رَداًحا‹قال قائل 

يزي�د  بغي�ر أل�ف لم�ا ج�از /ح�ـد أن ›ِسرَدًحـا‹: تنطق بھذا إ. كذلك، و لو قلت /ن العرب لم

ه إنم�ا ينط�ق با/لف�اظ كم�ا س�معت ع�ن فعل�م بھ�ذا أن� ›ِسْرَداح�ـًا‹: ا/لف فيھ�ا م�ن عن�ده فيق�ول

 
                                                  

  .22صاحل بن العيد، اإلحاطة يف النحو، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر، ص: ينظر 1
  .34املنصف، ص: ابن جين 2
  .31املصدر نفسه، ص  3
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العرب من غير زيادة فيھا و. نقص، وليس يل�زم بع�د ذل�ك أن يعل�م أص�لھا و . زيادتھ�ا /ن 

 .1"ذلك أمر خـارج تقتضيه صناعة تأليف الكـ+م

ض�ـرورة معرف�ة التص�ريف و  فمن خ+ل ھذا المثال الذي قدمه ابن ا/ثيـر يؤك�د عل�ى

ل��م يك��ن عارف��ا ب��ه ل��م تفس��د علي��ه مع��اني ك+م��ـه و إنم��ا تفس��د علي��ه  /ن��ه إذا. ل��و القلي��ل من��ه

أم�ا : وسيأتي بيان ذلك ف�ي تحري�ر الج�واب فنق�ول"ا/وضـاع، و إن كانت المعاني صحيحة، 

قولك إن التصريف . حاجة إلي�ه، واس�تد.لك بم�ا ذكرت�ه م�ن المث�ال المض�روب ف�إن ذل�ك . 

وقلت انه . يحت�اج إل�ى  )ِسـرَداح(ك+مك في لفظة  مثلتيستمر لك الكـ+م فيه، أ. ترى أنك 

معرفة ا/لـف زائدة ھي أم أصلية، /نھا إنما نقل�ت ع�ن الع�رب عل�ى م�ا ھ�ي علي�ه م�ن غي�ر 

زي��ادة و. نق��ص و ھ��ذا . يط��رد إ. فيم��ا ھ��ذا س��بيله م��ن نق��ل ا/لف��اظ عل��ى ھيأتھ��ا م��ن غي��ر 

و النس��بة إليھ��ا فإن��ه إذا ل��م يع��رف تص��رف فيھ��ا بح��ال، فأم��ا إذا أري��د تصغيرھ��ـا أو جمعھ��ا أ

ا/صل في ح�روف الكلم�ة وزيادتھ�ا وح�ذفھا و إب�ـدالھا، َيِض�ُل حينئ�ذ ع�ن الس�بيل وينش�أ م�ن 

 .  2"ذلك مجال للعائـب و الطـاعن

كم�ا . يمك�ن فھ�م التركي�ب "ومن ھنا . يمكن فھم مسائل النحو إ. بـدراسة الص�رف، 

الـصرف، ل�ذا ل�م يفص�ل النح�اة ـ قب�ل الق�رن الس�ادس دون معرفة القوانين التي يجري عليھا 

 .3")علم العربية(الھجري ـ بينھما بل جعلوا النحـو والصرف والب+غة علم واحدا سموه

م�رتبط ب�اKخر ومحت�اج  افكل من النحو والتصريف علم منفرد بـرأسه غي�ر أن أح�دھم

ة النح��و أو أق��ل من��ه، إلي��ه، لق��د أك��د اب��ن ا/ثي��ر عل��ى ض��رورة معرف��ة التصري��ـف مث��ل معرف��

فتق��ول مص��را عل��ى ص��احب ھ��ذه  ": معتم��دا ف��ي ذل��ك أس��لوب التس��اؤل و اDجاب��ة، ف��ي قول��ه

الصناعة من النظم و النثر أ. يھم�ل م�ن عل�م العربي�ة م�ا يخف�ى علي�ه بإھمال�ه اللح�ن الخف�ي، 

فإن اللحن الظاھر قد كثرت مفاوضات الناس فيه حتى صار يعلمه غير النح�وي، و.ش�ك أن 

لة المبا.ة با/مر واستشعار القدرة عليه توقع صاحبه فيما . يشعر أنه وقع فيه، َفُيْجَھُل بم�ا ق
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أشرف شطري العربية و أغمضھا فالذي يبين ش�رفه احتي�اج "فالتصـريف  .1"يكون عالما به

جميع المشتغلين باللـغة العربي�ة م�ن نح�وي ولغ�وي إلي�ه أيم�ا حاج�ة؛ /ن�ه مي�زان العربي�ة أ. 

ى أن��ه ق��د يؤخ��ذ ج��زء كبي��ر م��ن اللغ��ة بالقي��اس، و. يوص��ل إل��ى ذل��ك إ. م��ن طري��ق ت��ر

  .2"التصـريف 

ا أ. ت�رى م�"و الذي يدل على غموضه كـثرة ما يوجد من السقطات فيه لِِجَلة العلم�اء؛ 

أي متس�ع،  ›مل�ي من�ه مندوح�ة‹] ق�ولھم[من قولك) مندوحة(يحكى عن عبيده من أنه قـال في 

انفع�ل، ونون�ه زائ�دة، و مندوح�ة مفعول�ة و  ›ان�ـداح‹و ذلك فاسد /ن › انـداح‹من أنھا مشتقة 

  .3"نونه أصلية

إل�ى أن النح�و . يتخ�ذ ل�ـمعانيه مب�اني م�ن أي ن�وع إ. م�ا ": يقول تمام حس�ان ف�ي ھ�ذا

يقدمه له الصرف من المباني، وھذا ھو السبب الذي جعل النحاة يجـدون ف�ي أغل�ب ا/حي�ـان 

كم�ا  4"ن يفصلوا بين الصرف والنحو فيع�الجون ك�ل منھم�ا ع+ج�ا منفص�لأنه من الصعب أ

فلقد قدموا لدراسة النحو بباب ص�ـرف، ف�النحو . يفت�أ يس�تخدم معطي�ات الص�وتيات ": يقـول

والصرف المختلفة في عرض ا/غل�ب ا/ع�ـم م�ن تحلي+ت�ه، حت�ى أنن�ا لنج�د الق�رائن اللفظي�ة 

ي ف�ي جملتھ�ا عناص�ر تحليلي�ة مس�تخرجة م�ن الص�وتيات الدالة على أبواب النحو المختلفة ھ

  . 5"والصرف

إن ھذا التـداخل الق�ائم ب�ين الدراس�ات النحوي�ة و الص�رفية جع�ل المح�دثين يعتبرونھم�ا 

عل�ى أن يش��مل   grammaire  و أطلق��وا علي�ه مص�طلح"موض�وعا واح�دا و علم�ا واح�دا 

ق�ة وثيق�ة بالموروفولوجي�ة ، وذل�ك /ن لل�نظم ع+syntaxeو النحو  marphologyالصرف

لكون التركيبات الموروفولوجية في لغة من اللغات عادة ما تحكمھا التـركيبات النظمي�ة الت�ي 
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يتبعھ��ا نظ��م الكل��م، و م��ن ث��م ي��درس الص��رف والنح��و عل��ى أنھم��ا نظ��ام واح��د، إذن النح��و 

  .والصـرف ھما جزءان لعلم واحد 

نح�وي يتمث�ل ف�ي معن�ى : عني�ان أولھم�االمحدثون بـأن كل مبنى ص�رفي ل�ه م ويؤكد لنا

مورفيم الص�غرى ال�دال عل��ى ، و ثانيھم�ا ص��رفي المعب�ر عن�ه ب�الالح�دث المعب�ر عن�ه بالج�ذر

) ض��رب(في��دل عل�ى أم��رين مع��ا و ھم�ا معن��ى الح��دث ال�ذي ھ��و) فاع��ل(الص�يغة، وم��ن ذل�ك 

فھ�ي ت�دل عل�ى معن�ى الض�رب و ) ض�ارب(مث+، وفاعـل الحدث و ھو مورفيم صغرى مث�ل

  .1"قام بـه  من

بـأن عالم النحو . يحتاج في ك+مه إلى معرفة علم التصريف . يق�وم  ناقولوعليه فإن 

على صحة و . على أسـاس سليم، فبرغم من أن ك+ من النحو و الصرف علم منفرد إ. أن 

كل واحد منھما مرتبط باKخر، و . يقوم أحدھما إ. بـرجوعه إلى اKخ�ر و ھ�ذا م�ا ن+حظ�ه 

أن ك��+ م��ن النح��و و "ي كت��ب ا/ق��دمين، و يؤك��د ذل��ك اب��ن ا/ثي��ر ف��ي ك+م��ـه فھ��و ي��رى ف��

التص��ريف عل��م منف��رد برأس��ه، غي��ر أن أح��دھما م��رتبط ب��ـاKخر و يحت��اج إلي��ه، و خي��ر دلي��ل 

عل�ى ذل��ك كتكلي�ف ال��ـنحوي الجاھ�ل بعل��م التص��ريف معرف�ـة ذل��ك كتكلي�ف عل��م م�ا ل��م َيْعلَم��ه 

  .2"ـاج إلى علم التصريف لئ+ َيْغلَط في مثل ذلكفـثبت بما ذكرنا أنه يحت

إن تأكيد ابن ا/ثـير على ضرورة إتقان الجانب الصرفي يعود إلى ما اكتشفه في ك�+م 

ا/قدمين من شعراء و كتاب، و ھم م�ن أھ�ل اللغ�ة و الفص�احة الن�اطقين بھ�ا م�ن ھف�وات ف�ي 

نسبة الخطأ الصرفي أقل من الخطأ ك+مھم، أما من حيث أيھما يقع فيه الخطأ أكثر فيرى أن 

إلى أن المخطئ قلما يحتاج في استعمال ك+م�ه إل�ى إب�دال "النحوي، و يعود ذلك حسب رأيه 

أو نقل في الحروف، بعكس الـنحو الذي يقع فيه كثيرا حت�ى إن�ه ليش�ذ ف�ي ظ�اھره ف�ي بع�ض 

  .3"ا/حـوال، فكيف خافيه
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معرفة علم اللغة العربية من نحو و صرف، لقد اھتم ابن ا/ثيـر كثيرا بھذا الجانب في 

  .حتى جعله أول ركن من أركان الكتابة الثمانية التي عالجھا في كتابه

إن دراسـة ابن ا/ثـير لعلم الصرف و /ھميت�ه كان�ت بس�يطة و واض�حة، تكش�ـف ع�ن 

م��دى إدراك اب��ن ا/ثي��ر إل��ى قيمت��ه الكبي��رة ل��دى ك��ل م��ن أراد معرف��ة أس��رار اللغ��ة العربي��ة 

  .التصريف ھو نقطة بداية للنحـوف

لقد تطرق ابن ا/ثيـر إل�ى بع�ض القض�ايا الص�رفية البس�يطة ف�ي بع�ض المواض�يع ف�ي 

 .كتابه، من أجل توضيحھـا و تفسيرھا و التي من خ+لھا حاولنا اكتشاف ابن ا/ثير النحـوي

  

II((((في المثل السائر في أدب الكاتـب و الشاعرفي المثل السائر في أدب الكاتـب و الشاعرفي المثل السائر في أدب الكاتـب و الشاعرفي المثل السائر في أدب الكاتـب و الشاعر القضايا الصرفيةالقضايا الصرفيةالقضايا الصرفيةالقضايا الصرفية            
  

   لمـيزان الصرفـيا: أوال 

ائ�دھا، لفظ يؤخذ به لمعـرفة أحوال بناء الكلمة من حيث حروفھا ا/ص�لية و زو"و ھو 

و ال�وزن، : و يس�مى أيض�ا  ›س�امع ـ�ـ فاع�ل‹ و ›َسِمَعَ◌ ــ َفِعَل ‹ :و حركاتھا و سكناتھا نحو

ن ب��ه و م��وزوزن��ـة و البني��ة و ال��وزان و البن��اء الص��رفي و الالمث��ال، و البن��اء و الص��يغة و و

  .الصـورة

ف،ع،ل : ختار اللغويون مادة لفظية تتألف من ث+ثة أحرف و ھ�يا: الميزان ا/سـاسي

، و جعلوھ��ا ميزان��ا لھ��م و س��موا الح��رف ا/ول المقاب��ل للف��اء ف��اء الكل��ـمة و الح��رف الث��اني 

منھ�ا  المقابل للعين عين الكلمة و الحرف الثالث المقابل ل+م .م الكلمة، و التـزموا ضبط كل

فالدال ھي ف�اء  ›َدَرسَ ‹ :يقابله في الكلمة الموزونة نحو بالحركة التي ضبط بھا الحرف الذي

 ›َدْرسٌ ‹و ك��ـذلك  ›َفَع��لَ ‹و الس��ين ھ��ي .م الكلم��ة و وزنھ��ا  الكلم��ة و ال��راء ھ��ي ع��ين الكلم��ة

  .1"و ھكذا دواليك ›َفْعلٌ ‹وزنه 

  :ث+ثـة أوزانو الـمعروف أن الكلم في اللغـة العربية ينقسم إلى 
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 .وزن ثـ+ثي* 

  .وزن ربـاعي* 

 .وزن خمـاسي* 

و ل��ـكل وزن م��ن ھ��ذه ا/وزان تغي��رات كثي��رة و تح��ـو.ت متع��ددة، أم��ـا م��ن حي��ث 

ف��الث+ثي ف��ي ا/لف��اظ ھ��و ا/كث��ر و. يوج��د في��ه م��ا يك��ره اس��تعماله إ. الش��اذ و "ا.س��تعمال 

س��ي ف��ي الكث��رة ع��دد واس��تعما.، أم��ا الن��ادر، أم��ا الرب��اعي فإن��ه وس��ط ب��ين الث+ث��ي و الخما

الخماسي فإن�ه ا/ق�ـل و. يوج�د في�ه م�ا يس�تعمل إ. الش�اذ من�ه، وعل�ى ھ�ذا التق�دير ف�إن أكث�ر 

   .1"اللغـة المستعمل على غير مكروه

   

  أبنيـة اسم الفاعـل من الثـالثي: ثانيا

س��م المفع��ول تختل��ف أبني��ة ا/س��ماء المش��تقة باخ��ـت+ف أوزان ا/فع��ال كاس��م الفاع��ل و ا

) مؤق�ت(فاسم الفـاعل ھو ا.سم المشتق الذي يدل على صفة فيھا ح�دث غي�ر ثاب�ت"وغيرھا 

  .2"و معه فاعلـه، أو ھو ا.سم المصوغ من الفعل لما وقع منه الفعـل أو قام به

  :بنـاؤه

لنح��و عل��ى ا) َفُع��لِ ) (َفِع��لَ ) (َفَع��ل(يبن��ى اس��م الف��ـاعل م��ن الفع��ل الث+ث��ي ف��ي أوزان��ه الث+ث��ة   

  :التـالي

بف�تح ) َفَع�لَ (ماء الفاعلين، كالث+ثي منھا نح�وكذلك تجد ا/مر في أس: "يقول ابن ا/ثـير

بف��تح الف�اء وض��م الع��ين، ف��إن ھ��ذه  )َفُع��لِ (بف��تح الف�اء و كس��ر الع��ين و ) َفِع��ل(الف�اء والع��ين و 

  .ا/وزان الثـ+ثة لھا أسماء فـاعلين

  .. غير )فاعل(س له إ. اسم واحد أيضا، وھو فليبفتح الفاء والـعين  )َفَعلَ (أما 

و . يق�ع في�ه  )َفِعي�ل(فليس له إ. اسم واحد أيضا و ھو بفتح الفاء وضم الـعين  )َفُعلِ (وكذلك 

  .اخت+ف إ. ما شـذ
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بفتح الفاء و كسر الـعين يقع في اسم فاعله ا.خ�ت+ف استحس�ان و اس�تقباح  )َفِعل(لكن 

› َحِم�د‹و  ›َحام�د‹ فھو ›َحِمدَ ‹منه : تقول )َفْع+ن(و) َفِعل(و ) فـاعل(ن نحو /ن له ث+ثة أوزا

  . 1"›َحْمـَدان‹ و

نجد ابن ا/ثـير قد جاء بكل أوزان اسم الفاع�ل م�ن الفع�ل الث+ث�ي إ. أن�ه ق�د غف�ل ع�ن 

  و )َفُعلِ ( وزن"ث+ثة أوزان التي تـأتي من صيغة الفعل الث+ثي الذي على 

  .2"›أَْفَعلَ ‹ و يجيء قلي+ عـلى ›َعلِ فَ ‹و ›َفْعلِ ‹ :ھي

و لعل ع�دم ذك�ر ھ�ذه ا/وزان راج�ع ع�ـلى حس�ب رأي اب�ن ا/ثي�ر إل�ى حس�ن و كث�رة 

أوزان يحسن استعمالھا و تترك أثرا حس�نا عن�د س�ماعھا  بعض استعمالـھا فھو يرى أن ھناك

 من�ه: ق�ولت) حَ َف�رِ (وفقد ج�اء عل�ى وزن�ه ": على عكس بعض ا/وزان، ويمثل لذلك في قولـه

و إن ك�ان  ›َفْرَح�ان‹و .  ›َف�اِرح‹: و ھ�و ا/حس�ن و . يحس�ن أن يق�ال فھو ف�رح ›َفِرَح زيد‹

  .›فارح‹ أحسن من ›َفْرحان‹ جائزا لكن

. غي�ر كقول�ه  )َف�ِرحْ ( وقد وردت ھذه اللفظـة في القرآن الك�ريم فل�م تستعم�ـل إ. عل�ى

ِ◌ن اللــَه َال ُيِحــب اْلَفــرِِحيَن إ﴿: و كقول��ه تع��الى] 32:ال��روم[  ﴾َن ُكــل ِحــْزٍب ِبَمــا لَــَدْيِهْم َفرُِحــو ﴿ :تع��الى

و إن  ›غاض�ب‹: و . يق�ال› َغْضبـان‹و ھو › َغِضب‹: وعلى نحو منه يقال] 76:القصص[﴾

  .3"كان جائـزا 

إن تطرق ابن ا/ثيـر إلى أسماء الفاعل من الفعل الث+ثي يق�وم عل�ى أس�اس ا.س�تعمال 

. الوقوف على الجائز و الغي�ر الج�ائز فھ�و ي�رى ف�ي مث�ل ھ�ذه ا/وزان م�ن الحسن للصيغ، 

حي��ث ا.س��تعمال أحس��ن م��ن ا/وزان ا/خ��رى، فھ��و . ينف��ي بقي��ة ا/وزان ب��ل اھ��تم بترتي��ب 

  . ا/وزان على حسب ا.ستعمال من الحسن إلى ا/حسن باعتماد الـذوق الفني

 

  في قـوة اللفـظ لـقوة الـمعنى :ثـالثا
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اعل�م أن اللف�ـظ إذا ك�ان عل�ى وزن م�ن ا/وزان ث�م ": ابن ا/ثـير في ھذه القض�يةيقول 

نقل إلى وزن آخر أكـثر من�ه ف+ب�د م�ن أن يتض�من م�ن المعن�ى أكث�ر مم�ا يتض�منه أو.، /ن 

ا/لفاظ أدلة عل�ى المع�ـاني وأمثل�ة ل^بان�ة عنھ�ا، ف�إذا زي�د ف�ي ا/لف�اظ أوجب�ت القس�مة زي�ادة 

 .المعـاني

، لما فيه )اْخَشوَشنَ (دون معنـى  )َخُشنَ (فمعنى  ›اخَشوَشنَ ‹و  ›َخُشنَ ‹: قولھم ن ذلكفم

  .1"›َفَعَل، اْفَعوَعلَ ‹ن تكرير العين وزيـادة الواو نحو م

: في�ه لقد أخذ ابن ا/ثـير ھذا القول من ك+م ابن جني في كتابه الخص�ائص ال�ذي يق�ول

دون › خش��ن‹فمعن��ى  ›اخَشوَش��نَ ‹و  ›نَ َخ��ـشُ ‹: ھ��ذا فص��ل م��ن الع��ـربية حس��ن، ومن��ه ق��ولھم"

: او، ومن�ه ق�ول عم�ر رض�ي 7 عن�ه، لما فيه مـن تكرير العين وزيادة ال�و›اخشوشن‹معنى 

 ›أعش�ب المك�ان‹: أي اصلبوا و تض�اھوا ف�ي الخش�نة، وك�ذلك ق�ولھم ›اْخَشوَشُنوا و تمعددوا‹

حلَو.، و َخلق و اخلَْولََق، و غ�دن ومثله َح+ و ا ›اعَشْوَشبَ ‹: إذا أراد كثرة العشب فيه قالواف

  .2"و اغَدوَدَن، ومثله باب َفَعَل و اْفَتَعَل نحو قدر و اقـتدر و اقتدر أقوى معنى من قولھم قدر

فالزيادة بالمبنى تؤذن بالزي�ادة ف�ي المعن�ى يق�ول الس�ھيلي ح�ين تح�دث ع�ن دخ�ول ت�اء 

اب كل��ه ل_خ��ذ /نھ��ا زي��ادة ع��ن /ن الفع��ل ف��ي ھ��ذا الب��) اكت��الوا(ودخل��ت الت��اء ف��ي ": افتع��ل

الحروف ا/صلية تأذن بمعنى زائد على معنى الكلم�ة، /ن اKخ�ذ لش�يء كالمبت�اع و المكت�ال 

و المشتري و نحو ذلك ي�دخل فعل�ه م�ن التن�اول وا.حت�راز إل�ى نف�س و ا.حتم�ال إل�ى رحل�ة 

وعليھ�ا م�ا (حس�نات يعن�ي ال) لھا ما كسبت(ما. يدخل فعل المعطى البـائع، ولھذا قال سبحانه

يعني السيئات، /ن الذنوب يوصل إليھا بواسطة الش�ھوة والش�يطان و الحس�نة تن�ال ) اكتسبت

كما أكثر الس�ھيلي بالنس�بة عل�ى  .3"من ھبة من 7 تعالى من غير واسطة شھوة و . إغواء 

ح الوضع المزيد وصلته بالمعنى، وھو أصل من أص�وله ف�ي فھم�ه لد.ل�ة البني�ة، وم�ن ص�ري
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كان المعنى الزائد آخرا كانت الزيادة آخرا، وإن ك�ان المعن�ى الزائ�د أو. "ك+مه في ذلك إن 

 .  1"بنية أو. مسبقة على حروف الكلمةكانت الزيادة الم

إ. أن ابن ا/ثـير حينما تطرق إلى ھذه القضية أراد من خ+لھا أن يبين ما جاء به م�ن 

ھ�ذا الن�وع ق�د ذك�ره أب�و الف�تح ب�ن جن�ي ف�ي كتاب�ه ": هجديد يخالف ما ذكره السابقون في قول�

علي�ه م�ن النك�ت الت��ي  تالخص�ائص إ. أن�ه ل�م ي�ورده كم��ا أوردت�ه أن�ا، و. نب�ه عل�ى م��ا نبھ�

  .2"تضمنته وھذا يظـھر بالوقوف على كـ+مي وك+مه

إن بـداية ك+مه في ھ�ذا الموض�وع مقت�بس بالجمل�ة م�ن ك�+م اب�ن جن�ي، بخ�+ف نك�ت 

  : محور حول نقطتين ھماأضافھا تت

أن ھذه الزيادة ف�ي المعن�ى لزي�ادة ف�ي المبن�ى تش�ترط أن تك�ون اللفظ�ة تحم�ل : ا/ولـى

َفُكْبِكبُـوا ِفيَهـا ﴿  :قوله تعـالى "معنى الفعلية كاسم الـفاعل و المفعول و كالفعل و مثال ذلك نحو

و ھ��و القل��ب، إ. أن��ه مك��رر  )الك��ب(م��ن ) كبكب��وا(ف��إن معن��ى ] 94ش��عراء ال[ ﴾ُهــْم َواْلَغــاُووَن 

   .3"المعنى وإنما استعمل في اKية د.لة على شدة العقاب

ف�إن ذل�ك مم�ا .  )جعفر(يه زيـادة التصغير أو وزنھا على أما من خالف ھذا وقاس عل

و لربم�ا ": يكون من قـوة اللفظ لـقوة المعن�ى، /نھ�ـا . تحم�ل معن�ى الفعلي�ة يق�ول اب�ن ا/ثي�ر

إنھا زي�ادة، ولكنھ�ا زي�ادة نق�ص : ال في ھذا فقاس عليه زيادة التصغير وقالنظر بعض الجھ

وف��ي الرب��اعي قن��ديل  ›ُرَجي��ل‹ح��رف كق��ولھم ف��ي الث+ث��ي ف��ي َرُج��ل /ن��ـه ي��زاد ف��ي اللف��ظ 

ظتين، أ. ت�رى أن ل�و نقلن�ا لفظ�ة فالزيـادة وردة ھا ھنا فنقصت من معنى ھاتين اللف› قَنْيِديل‹

.ستحال معناھ�ا ول�م  )جعفر(على وزن  ›َعْذَيب‹: إلى الرباعي فقلت ـ وھي ث+ثية ـ )عذب(

  .يكن لھا معنى
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عل�ى وزن  ›َعْس�َجِدد‹: وھي رباعيـة إلى الخماسي فقل�ت )َعْسَجد(وكذلك لو نقلنا لفظة 

فخروج الكلمة عن معنى الفعلي�ة . ت�ؤدي ال�ـغرض المطل�وب  1".ستحال معناھا )َجْحَمِرش(

 .دة في المعـنىو . توجب فيھا زيا

أمـا الشرط الثاني فيتمثل في نق�ل ص�يغة إل�ى ص�يغة أكث�ر منھ�ا أي م�ن ث+ث�ي : الـثانية

وھاھنا نكت .بد من التنبيه عليھا، وذلك أن ": إلى رباعي، ويوضح ابن ا/ثيـر ذلك في قوله

إل�ى  قوة اللفظ لق�وة المعن�ى . تس�تقيم إ. ف�ي نق�ل ص�يغة إل�ى ص�يغة أكث�ر من�ه كنق�ل الث+ث�ي

الرباعي، و إ. فإذا كـانت صيغة الرباعي مث+ موضوعة لمعنى فإنه . يراد به ما أري�د م�ن 

  .2"نقل الث+ثي إلى مثل تـلك الصيغة

أ. ت�رى أن�ه "ويقدم ابن ا/ثير لذلك مجموعة من ا/مثـلة التوض�يحية ن�ذكر منھ�ا قول�ه 

بالتشديد فإن الفائدة م�ن ھ�ذا النق�ل  ›َقـت�ل‹: ثم نقل إلى الربـاعي فقيل )َقَتلَ (إذا قيل في ثـ+ثي 

ھي التكثير، أي أن القتل وجد منه كثيرا، و ھذه الصيغة الرباعية بعينھ�ا ل�و وردت م�ن غي�ر 

ف�إن ] 164النس�اء [        ﴾لـَم اللـُه ُموَسـى َتْكِليًمـاوَكَ ﴿: نقل لم تكن دالة على التكثير كقول�ه تع�الى

ـلَ (على وزن  )َكَلمَ ( ن�ه خاطب�ه س�واء ك�ان خطاب�ه إي�اه ولم ي�رد ب�ه التكثي�ر، ب�ل أري�د ب�ه أ )َقت�

طوي+ أو قصيرا، قلي+ أو كثيرا، وھذه اللفظة رباعية وليس لھا ث+ثي نقلة عنه إلى الرباعي 

ــْرتِيًال ﴿:لك��ن ق��د وردة لعينھ��ا، و ك��ذلك ورد قول��ه تع��الى  ف��إن لفظ��ة ]4:المزم��ل[  ﴾َورَتــِل اْلُقــْرَآَن تـَ

و مع ھذا ليست دالـة على كثرة الق�راءة، و إنم�ا الم�راد بھ�ا أن  )قت�ل(على وزن لفظة ) رت�ل(

تكون القراءة على ھيئة التأني و التدبر، و سبب ذلك أن ھذه اللفظـة . ث+ثي لھا، حت�ى تنق�ل 

وعل�ى  .3"عنه إلى الرباعي و إنما رباعي�ة موض�وعة لھ�ذه الھيئ�ة المخصوص�ـة م�ن الق�راءة

يم معن�ى الكث�رة و الق�وة ف�ي اللف�ظ والمعن�ى إ. بالنق�ل  م�ن وزن إل�ى وزن أعل�ى ھذا . يس�تق

  .منه
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لق��د اھ��تم اب��ن ا/ث��ـير بالزي��ادة فھ��و ي��رى أن الزي��ادة ف��ي المبن��ى تن��تج عن��ه زي��ادة ف��ي 

المعنى، إ. انه لم ينظ�ر ف�ي النقص�ان، فھ�ل يمك�ن أن نج�د أن ال�نقص ف�ي المبن�ى ي�ؤدي إل�ى 

  .النقص في المعنى؟ 

اب ذلك نجده عند السھيلي فھو يرى أن النقصان في اللفظ يؤدي إلى النقصان ف�ي وجو

ھ�ذه ا/س�ماء ": المعنى، وبه يفسر حـذف ال+م من ا/سماء الخمس�ة عن�د ع�دم اDض�افة يق�ول

ت نقص المعن�ى ف�نقص اللف�ظ تبع�ا الخمسة مضافة في المعنى فإذا قطعة عن اDضافة و أفرد

لزي��ـادة تفس��يرا زمني��ا، وھ�ذا أص��ل ل��ك يس��لم ل�ه ول��م يط��رد مع��ه، ومعن��ـى ھ��ذا أن��ه يفس�ر ا ل�ه

ويمك�ن قبول�ه ف�ي حديث�ه ع�ن ح�روف المض�ارعة فھ�و يراھ�ا د.ئ�ـل عل�ى الف�اعلين، وق��دمت 

وإن بينه وبين تحصيله جزء من الزمان ل لم يحصل أو لم يتم بعد لفاعله على الفعل /ن الفع

بھ�ذا ا/ص�ل يفس�ر ت�أخر الض�مائر م�ع  نانفي الج مرتب في البيان على حسب ترتب المعنى

  .1"/ن الفعل قد انقضى ومن ثم قدم في الك+م وأخذ في الفاعل" فعلنا"الماضي نحو 

رغم اعتراف بأن ھذه القضية قد عالجھا ابن جني في كتابه الخص�ائص، إ. أن�ه يب�رز 

ي طبعھ�ا و جھة نظره الخاصة م�ن خ�+ل النك�ت الت�ي ج�اء بھ�ا وخفي�ة ع�ن اب�ن جن�ي، و الت�

إ. أن ھ�ذا . ينف�ي . غروره و تفاخره فھو يرى فيما جاء ب�ه نقط�ة تف�وق عل�ى م�ن ج�اء قبل�ه

دقة م+حظة و تعمق ابن ا/ثير في تتبعه للكـ+م و با/خص ما جاء ف�ي آي الق�رآن الك�ريم ، 

فھ���و يعتم���ده بالدرج���ة ا/ول���ى و يتتب���ع خف���ـاياه ج���زء بج���زء و يجعل���ه المنطل���ق ا/ول ف���ي 

  . اتـهاستشھاد

  

  : التصـغير :رابعا 

تص���غير ا.س���م بمنزل���ة وص���ف بالص���غر، وف���ي "ا.ختص���ـار : التص���غير ف���ي اللغ���ة

  . 2"ا.صط+ح الصرفي تغيير بناء الكلمة بتـحويل ا.سم إلى صيغ التصغير المعروفة
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أح�دھما أن ي�راد ب�ه تص�غير ش�أن الش�يء و تحقي�ره "رد في ك+م الع�رب عل�ى ث�+ث مع�ان ي

  .›جيل سـؤرُ ‹: حو قولكن

 ، و اKخ�ر أن›دريھم�ات‹: و اKخـر أن يراد ب�ه تقلي�ل كمي�ة الش�يء و ذل�ك نح�و قول�ك

إنم�ا ي�راد ب�ذلك تقري�ب منزل�ة ا/خ  ›ُص�َديقي‹و  ›أَُخي�ـيَ ‹يراد به تقريب الشيء و ذلك نح�و 

  .1"من أخيه والصديق من صديقه

من صيغة إلى ص�يغة  فالتصغير ھو أحد القضايا الصرفية التي تتمثل في تحويل ا.سم

، يس��تخدم للتقلي��ل و التحقي��ر و تقري��ب يختل��ف )فُعيِع��ل(و  )َفِعي��ل(أخ��رى عل��ى اح��د ال��وزنين 

  .المقام الذي يرد فيه فباخت+

  :ومن الشروط التي يجب أن تتوفر في ا.سم حتى يمكن تصغيره

لش��رط و ـ�� أن يك��ـون ا.س��م معرب��ا ف��+ تص��غر ا/س��ماء المبني��ة، كأس��ماء ا.س��تفھام و ا1  

  .الضمائر و اDشارة و غيرھا

: ـ�� أ. يك��ـون ا.س��م لفظ��ه عل��ى وزن ص��يغة م��ن ص��يغ التص��غير، ف��+ تص��غر ألف��اظ مث��ل2  

  .كميت ، دريد، سويد

ـ�� أن يك��ـون معن��ى ا.س��م ق��اب+ للتص��غير ف��+ تص��غر أس��ماء معظم��ة دائم��ا كأس��ماء 7 و 3  

عض، و . أسماء الشھور أو أيام ا/سبوع ُكل، ب: ا/نبياء و الم+ئكة، و . تصغر أسماء مثل

  .2"الخ...و . جمع التكسير الدال على الكثرة

للتصغير حا.ت مختلفة منھا تصغير الثـ+ثي، تص�غير الرب�اعي و تص�غير الخماس�ي، 

ھذا ا/خير الذي تطرق إليه ابن ا/ثيـر في كتاب�ه فا.س�م ال�ذي عل�ى خمس�ة أح�ـرف . يخل�و 

، )َسَفرج�ـَل(ذفت آخ�ره نح�وفإن لم يكن فيه، ح�"ة ، أو. يكون فيه زيادمن أن يكون فيه زيادة

إ. أن يك�ون م�ا قب�ل اKخ�ر ح�رف م�ن  ›ُسَفيِري�ـج‹: ، ولك أن تع�وض فتق�ول›ُسَفيِرج‹: تقول

و ) َخدْرَن��ـق(مخ��رج م��ا ھ��و م��ن ح��روف الزي��ادة نح��و ح��روف الزي��ـادة أو حرف��ا يش��به ف��ي ال
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فالنون من حروف الزيـادة و الدال شبيه التاء، و الت�اء م�ن ح�روف الزي�ادة ف�ـتقول  )َفَرزَدق(

  . ›فَُريـِزق‹و  ›قَُريـِزد‹و ›ُخَدْيـَرق‹: فيھا

إ. أن  ›فَُريزي�ق‹و  ›قَُريزي�د‹و ›ُخ�َدْيِريق‹: و إن شئت عوضت يـاء قبل اKخ�ر فتق�ول

 ›ُش�َميِرد‹:إن�ك تق�ول ف�ي تص�غيره ف) َشَمرَدل(رف ا/خير من حروف الزيـادة نحو يكون الح

   1."فإن كان فيه حرف واحـد من حروف الزيادة حذفته. و تحذف الـ+م

ف+ يـخلو أن تكونا ل^لحاق أو "فإن كـان فيه زيادة احتيجت إلى حذف واحد منھما، 

لغير اDلحاق، أو إحداھما ل^لحاق و ا/خرى لغير اDلحاق، ف+ يخلو أن تكون إحداھما من 

فإن كانت لغير ... فظ ا/صل و ا/خرى ليست كذلك، أو يكونا من غير لفظ ا/صـلل

اDلحاق تركت الفاضلة و حذفت المفضولة، و التفاضل في الحروف يكون بالتقديم 

د، و اKخر . يفضي إلى ذلك والتحريك وبأن يكون حذف إحداھما يفضي إلى مثال موجو

و بحذف النون /ن الميم فضلتھا التقديم، أو نح ›قُمَطيَل◌ِ ‹: تقول في تصغيره )منطلق(نحو 

 )ِتفَعالْ (ليس من ك+مھم، و ) سفعا.(وتحذف السين /ن  ›ُتَخيِرج‹: تقول) استخراج(

فتارة  ›قُلَيِسية‹و  ›قُلَيِسَنة› ‹قلنسوة‹: موجود فإن تفاضلنا حذفت أيتھما شئت، فتقول في

  2"فضل بالتقديم و الواو أيضا تفضل بالحركةتحذف النون وتارة تحذف الواو، وأن النون ت

لقد وافق ابن ا/ثيـر ما جاء قب+ في تصغير الخماسي الذي قد يخطئ فيه الجاھ�ل بعل�م 

و. ي�+م  ›ُض�َطيِرب‹: ؟ فإن�ه يق�ول )اض�طراب(حين يسـأل عل�ى تص�غير لفظ�ة "التصريف 

إذا  :أن النح�اة يقول�ونعلى جھله بذلك، /ن الذي تقتض�يه ص�ناعة النح�و ق�د أت�ى ب�ه، و ذل�ك 

 ›منطل��ق‹: كان�ت الكلم�ة عل�ى خمس��ة أح�رف وفيھ�ا ح��رف زائ�د أو ل�م يك�ن حذفت��ه نح�و قول�ه

عل��ى خمس��ة أح��رف وفيھ��ا حرف��ان  )منطل��ـق(، فلفظ��ة ›ُجَحيِم��ر‹ ›َجْحَم��ِرش‹وف��ي  ›ُمَطيَل��ـِق‹

الن�ون،  ل�م تح�ذف وح�ذفتزائـدتان ھمـا الميم و النون إ. أن الميم زيدت فيھ�ا للمعن�ى فل�ذلك 

  .3"فخماسية . زيـادة فيھا فحذفت منھا حـرف أيضا ›جحمرش‹وأما لفظة 

 
                                                  

  .446، ص1شرح مجل الزجاجي، ج: ابن عصفور 1
  .447ـ  446، ص2املصدر نفسه،ج 2
  .49، ص1املثل السائر، ج: ابن األثري 3
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يوضح مدى اھتمام�ه بعل�م  )اضطراب(قدمه ابن ا/ثـير في تصغير لفظة فالمثال الذي 

التصريف، من خ�ـ+ل تحليل�ه و اس�تنباطه ا/حك�ام الجزئي�ة الت�ي ق�د تخف�ى عل�ى حس�ب قول�ه 

ئ�ـل إن النح�وي إذا س" :، فف�ي تحليل�ه ل�ـھذه اللفظ�ة يق�ولعلى النحوي الجاھل بعلم التص�ريف

ا/لف أو الض�اد أو الط�ـاء أو ال�راء أو الب�اء و ھ�ذه الح�روف  )اضطراب(عن تصغير لفظة 

المذكورة غير ا/لف، ليست من حروف الزي�ـادة ف�+ تح�ذف، ب�ل ا/ول�ى أن يح�ذف الح�رف 

) اْض�طَراب(إن النح�وي يص�غر لفظ�ة : ـذلك قلن�االـزائد، و يترك الحرف الذي ليس بزائد، فل

ليح��ذف ا/ل��ـف الت��ي ھ��ي ح��رف زائ��د دون غيرھ��ا مم��ا ل��يس م��ن ح��روف  )ض��طيرب(عل��ى 

م�ـبدلة م�ن الت�اء، و أن�ه إذا أري�د تص�غيرھا  )اض�طراب(دة، و إما أن يعلم أن الطاء في الزيا

م��ه إ. ف��إن ھ��ذا . يعل )ض��تيرب(ذي كان��ت علي��ه و ھ��و الت��اء ف��ـيقول تع��اد إل��ى ا/ص��ـل ال��

  .1"التصريفي فثبت لمـا ذكرناه أنه يحتاج إلى علم التصريف لئ+ يغلط في مثل ھذا

فھ��و ي��رى أن مث��ل ھ��ذه الجزئي��ـات ق��د تخف��ى عل��ى غي��ر الع��ارف بعل��م التص��ريف، 

فلتصغير شروط و مواضع تختلف بحسب نوع الكلم�ة و ن�وع ال�ـحروف الت�ي تترك�ب منھ�ا، 

  .ا كتكليفه علم ما. يعلـمفـإن جھل بھا الدارس فإن تكليفه بھ

لقد اتبع ابن ا/ثـير أسلوب تعليمي بسيط في تحليلـه لھذه الظاھرة بتقديم مث�ال بس�يط و 

  . تحلـيل متدرج للوصول إلى النقطة الرئيسية و ھي إقنـاع القارئ

  

  إبـدال الـواو تـاء: خامسـا

م تك�ون أخط�اء إن من أكث�ر ا/خط�اء الت�ي يق�ـع فيھ�ا الكت�اب و الش�عراء ف�ي نصوص�ھ

الخ، لصعوبته وتشعب قواع�دھا وھ�ذا ل�م يخف�ى عل�ى ض�ياء ... صرفية كاDدغـام و اDبـدال 

الدين ابن ا/ثـير في كتابه، فلقد ذكر بعض ا/خطاء التي يقع فيھ�ا ھ�ؤ.ء ن�ذكر منھ�ا تغليط�ه 

  :/بي تمام في أحـد أبياته التي يقول فيه

 
                                                  

  .50،ص1ج:املصدر السابق 1
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أَ  اِمن المسَتْخلَـِف اط� َولُ القائم الث�   1َدْت        قـواِعُد الُمْلِك ُمْمَتًدا لھا الط%

�أََدتْ ‹: أ. ت�رى أن�ه ق��ال": يق�ـول ف�ي نق�ده ل�ه َط�َدتْ ‹و الص�ـواب  ›اط� /ن الت�اء تب�دل م��ن  ›ات�

: أحـدھما مقيس عليه كھذا الوضع /ن�ك إذا بني�ت افتع�ل م�ن الوع�د قل�ت: الواو في موضعين

َعدَ ‹ ف�إذا بن�ي افتع�ل  ›َوَع�َد  َيِع�د‹ :كما يق�ال )َوَطَد  يـَِطدُ (البيت فإنه ومثله ما ورد في ھذا  ›ات�

َطدَ ‹: قيل أَدَ ‹: و. يقال ›ات�   .›اط�

وأص�له ال�واو /ن�ه م�ن  ›ُتْك�+َن‹: وق�الوا ›وج�اه  ُتَج�اه‹: وأما غير ال�ـمقيس فق�ولھم ف�ي

: ھا تبدل من ستة أحرففالمعروف على التاء أن ،2"َوَكَل  يكُل، فأبدلت الـواو تاء ل+ستحسان

  .  الـواو والياء والسين والصـاد و الـطاء و الـدال

  وكل ما تصرف منه إذا  )ُمْفَتِع+ً (و ) افَتَعلَ (وعلم أن ": يقـول ابن عثمان في ھذا

بنيته مما فاؤه واو أو ياء ف�ـأكثر الع�رب وھ�ي اللغ�ـة المش�ھورة الش�ائعة يب�دلون مك�ان ال�واو 

ِزنُ ات� ‹: ونھا في التاء التي بعدھا، و ذلك قولھموالياء تاء، ثم يدغم   .›َزَن و َيت�ِزن فھو ُمت�

تبع�ا  وإنما فعلـوا ھذا بالواو و الياء في ھ�ذا م�ن قب�ل أنھ�م ل�و تركوھم�ا عل�ى أص�ولھما

، فأبدلوا مكان الواو و الياء ح�رف ›ومـُوَتِئٌس ، ومـُوَتِزنٌ َياَتئـِس، ويـَاَتِزٌن، ‹: قبلھا كنت تقول

  . 3"جلـد منھما مخرجة من مخرج الذي بعده ليثبت على واحده في جميع ما تصرف منهأ

يس�لم منھ�ا أح�د م�ن الش�عراء المفلق�ين إم�ا "فھذه ا/مثلة التي أشار إليھا اب�ن ا/ث�ـير ل�م 

لجھله ب�ـھا أو لص�عوبتھا أو يك�ون لح�ن لحن�ا ي�دل عل�ى جھل�ه مواق�ع اDع�راب، و إم�ا يك�ون 

مة، و. أعني بالشعراء من ھو قريب عھد بزماننا، بل اعني بالش�عراء أخطـأ في تعريف الكل

  .  4"من تقدم زمانه كالمتنبي، ومن كان قبله كالبحتري و تقدمه كأبي تمام

المث�ل ال�ذي قدم�ه ن+ح�ظ أن اب�ن ا/ثي�ر ل�م يكتف�ي ب�القول أن الش�اعر ق�د  بالرجوع إلى

بل ان�ه بع�د تحدي�ده مك�ان الخط�أ، أخ�ذ  ،›اتطأد‹و الصواب  ›اطأدت‹: أخطأ في كـ+مه بقوله

صرفية تؤكد على صحة كـ+مه بأس�لوب س�ھل واض�ح يؤك�د في�ه م�رة  سبتقديم أمثلة و مقايي
 

                                                  
  .321، ص 1تقدمي و شرح حمي الدين صبحي، دار صادر،بريوت، ج: ديوان أيب متام  1
 .53، ص1املثل السائر، ج: ابن األثري 2
 .205املنصف، ص :ابن جين:  ينظر  3
 . 54-53، ص1املثل السائر، ج: ينظر 4
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أخ��رى عل��ى ض��رورة اط��ـ+ع عل��ى الص��رف و ال��تمكن في��ه ول��و باليس��ير، /ھميت��ه الت��ي . 

 .ن+حظھـا إ. إذا وقعنا في خطأ يقدح في حسن الكـ+م

  

  

  

 

  لـمرةمصـدر ا: سـادسا

راته ـم���ا ي���دل عل���ى ح���دوث الفع���ل مبين���ا ع���دد م���" يع���رف مص���در الم���رة عل���ى أن���ـه

اسم الم�رة، و مص�در الع�دد، و المص�در الع�ددي : و يسمى أيضا ›َفَ◌َرَح الطفُل َفْرحة‹نحو

مرة، يصاغ و المرة، و الوحـدة و الواحدة و المرة الواحـدة، و الَفعلة و المصدر الدال على ال

و اذا ك�ان مص�در الث+ث�ي مختوم�ا ف��ي  ›و ق�ف و قف�ة‹ :ونح� )َفْعَل�ة(وزن م�ن الث�ـ+ثي عل�ى 

 ›زرت زيارة واح�دة‹ عدد للد.لة على مصدر المرة، نحوا/صـل بتاء، يؤتى بعده بما يبين ال

› أْكرَمَ◌ ـ إْكرام ـ إْكرام�ة‹ :و يصاغ مما فوق الثـ+ثي بزيادة تاء مربوطة على مصدره نحو

دد للد.لة على مص�در الم�رة ما بتاء مربوطة يؤتى بعده بما يبين العو إذا كان المصدر مختو

  .1"›قابلته مقابلة واحدة‹ :نـحو

 :ض��ـ+لًة أي م��رة واح��دة، كم��ا يق��ال ض��ـل�، يض��ـل، :ونق��ول": يق��ول اب��ن ا/ثي��ر في��ه

َل قَـا﴿ :، كقول�ه تع�الى›أك�ـَل، يأك�ـُل، أك�ـلةً ‹و ›قاَم، يقوُم، قْوَم�ة‹و  ›ضرب، يضرب، َضْرَبة‹

ـــيٍن  ـــَراَك ِفـــي َضـــَالٍل ُمِب ـــِه ِإنـــا لَنَـ ـــْن قـَْوِم ـــْن َرب ) 60(اْلَمـــَألُ ِم ـــي َضـــَالَلٌة َوَلِكنـــي َرُســـوٌل ِم ـــْيَس ِب ـــْوِم َل َـــا قـَ ـــاَل ي َق

  ]61-60ا/عراف [  ﴾)61(اْلَعاَلِمينَ 

 
                                                  

  .382املعجم املفصل يف علم الصرف، ص: راجي األمسر 1
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والمراد بالض+لة في ھذه اKية إنما ھو عبارة عن المرة الواحدة من الض�+ل فق�د نف�ى 

  .1"ـوقھا من المرتين و المرار الكثيرةما ف

ففي اس�تخدام  )ض+لة(و) ض+ل(بين استخدام لفظة  يرى ابن ا/ثـير أن ھناك اخت+ف

م�الي تم�رة، ف�ذلك أنف�ى : أل�ك تم�ر؟ فقل�ت: ض+لة تأكيد في النفي من استخدام ضـ+ل كقولن�ا

  .  مالي تمر: من قولك

ن أجل تبين الفرق في ا.ستعمال، فھناك لقد كان حديث ابن ا/ثـير عن مصدر المرة م

من يقول أن . فرق في اس�تعمال مص�در الم�رة و المص�در الع�ادي، إ. أن م�ا ج�اء ب�ه ينف�ي 

وجھة ما قالوه، /ن دقـة و تميز الك+م يقف على مثل ھ�ذه، فا.ختي�ار ال�دقيق لل�ـكلمات و م�ا 

، /ن اختي��ار الكلم��ة و تحمل��ه ك��ل كلم��ة م��ن معن��ى يميزھ��ا ع��ن غيرھ��ا ل��يس ب��ا/مر الس��ھل

  ةالموضع الذي تتركب فيه مع غيرھا . يتقنه إ. من فطن إلى أسرار اللغ

  

  اإلدغـام :سـابعا 

تعرف اللغـة العربي�ة مجموع�ة م�ن الص�فات و التغي�رات الص�وتية و الص�رفية المختلف�ة 

نح��ويين تط��رأ عل��ى الكلم��ة عن��د اس��تعمالھا، مف��ردة أو م��ـركبة لھ��ذا تطل��ب م��ن اللغ��ويين و ال

دراسة و تفسير ھذه الظواھر، و في مقدمة ھـذه الظواھر ظاھرة اDدغام و التي يعرفھ�ا اب�ن 

اDدغ��ـام ھ��و رفع��ك اللس��ان ب��الحرفين رفع��ة واح��دة، ووض��عك إي��اه بھ��ا موض��عا ": عص��فور

  .2"واحد، وھو . يكون إ. في المثلين أو المـتقاربين

ي�ه ا/ول ف�ي اKخ�ر و اKخ�ر عل�ى حال�ه و نم�ا ي�دخل فو اDدغ�ـام إ: "ويقول س�يبويه في�ه

 .3"يقلب ا/ول فيدخل في اKخر يصير ھو و اKخر من موضع واحد

ھ��و ض��م الص��وت الساب��ـق إل��ى ال+ح��ق وص��ھرھما مع��ا، بحي��ث ينط��ق بالص��وتين "أو 

  . 1"صوت واحد من حسب الـ+حق
 

                                                  
  .212،ص2ابن األثري، املثل السائر،ج: ينظر 1
  .631، ص2املمتع يف التصريف، ج : بن عصفورا 2
  .105، 104، ص 4الكتاب، ج: سيبويه 3
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المتح�رك ا/ول الس�اكن ف�ي الث�اني ا عك�س اDظھ�ـار فھ�و إدخ�ال للح�رف فاDدغام ھن 

  .دون وجود فاصل بينھما

  :و يفصله راجي ا/سمر إلى نـوعين

  

م�اثلين س�اكن والث�اني متحرك�ا نح�و ھو م�ا ك�ان أول الح�رفين المت :ـ ا0دغـام الصغير1

  .، وسمي صغير /ن فيه عمـ+ واحدا وھو إدخال الحرف ا/ول في الثـاني)َشْددَ ) (اشد(

ين، فيس��كن ا/ول حرف��ان الم��ث+ن في��ه متح��ركھ��و م��ا ك��ان في��ه ال :ا0دغ11ـام الكبي11رـ�� 2

     .2"وسمي كبير /ن فيه عملين وھما اDسكان و اDدغـام )ُيَشُددُ )  (َيُشدُ (بحذف حركته نحو 

فل�ـقد ج�اء تقس�يم راج�ي ا/س�مر ل^دغ�ـام عل�ى حس�ب طبيع�ة العم�ل ال�ذي ي�دخل عل��ى 

ص�غير، أم�ا إذا ق�ام ب�أكثر م�ن  فإذا كـان عم+ واحدا يطرأ عل�ى الكلم�ة س�ماه إدغ�ام،  الكلمة

  .عمل على الكلمة أطلق عليه إدغـام كبير

/ن الص�وتين الم�دغمين  )المماثل�ة الكامل�ة(حمد مختار عمر على اDدغـام اس�م أطلق ا

  3.يتطابقان تطابقا كـام+

  

  شروط ا0دغـام -3

  :ولكي يتحقق اDدغـام الكامل .بد من اتخاذ الخطوات الـتالية

 . مماثلة بين الصوتين المراد إدغامھا إن لم يكونا متمـاثلينـ تحقيق ال1

  .   ـ تسكـين الصوت ا/ول إن لم يكن كذلك2

و إتباعھما بحركة، سواء كانت قص�يرة أو طويل�ة، ف�إذا ت�م ھ�ذا  نـ سبق الصوتين المـدغمي3

م يمك�ن يمكن إدغـام الصوتين أو تداخلھما، والنطق بھما دفعة واحدة و عل�ى ھ�ذا ف�إن اDدغ�ا

  . 4"أن يفھم على أنه إزالة الحدود بين المدغمين

                                                                                                                                                         
 .187ص  م ،1985-هـ1405اللهجات يف كتاب لسيبويه اصواتا وبنية،دار املدين، جدة، ط : صاحلة راشد غنيم آل غنيم  1
  .49املعجم املفصل يف علم النحو و الصرف، ص: راجي األمسر 2
 .187اللهجات يف كتاب لسيبويه، ص: غنيم صاحلة راشد غنيم آل 3
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من خـ+ل ھ�ذا نج�د أن اDدغ�ـام م�ن العناص�ر الض�رورية الت�ي نعتم�د عليھ�ا م�ن أج�ل 

التخلص من الثقل فيما يواجھنا في الكثـير من الكلمات عند النطق بھا، لھذا فھو م�ن الق�وانين 

  .ربيةوا/سس التي يجب إدراكھا من طرف كل ناطق بالع

لھذا اھتم العـرب قديما بمث�ل ھ�ذه الظ�واھر الت�ي تس�اعدھم عل�ى ال�تخلص م�ن الثق�ل و 

و اعل�م أن الع�رب ال�ذين ھ�م ا/ص�ل ف�ي ھ�ذه اللغ�ة ق�د " :اكة في الك+م يقول ابن ا/ثـيرالرك

ندھم أدغموه عدلوا عن تكرير الحروف في كثيـر من ك+مھم، و ذلك أنه إذا تكرر الحرف ع

: و ك��ذلك ق��الوا ›تض��رُبوّني ‹ ›َتْض��رُبونني‹و ف��ي › َبعل���كَ ‹ ›َبع��َل َل��كَ ‹: ق��الوا ف��ياستحس��انا، ف

إذا تھي��أ و  ›اس��تتب ا/م��ر‹و  ›اْس��َتعَدد‹إذا تأھ��ب ل��ه و ا/ص��ـل في��ه  ›اس��تَعد� ف��+ن ل_م��ر‹

و أش��باه ذل��ك كثي��ر ف��ي ك+مھ��م، حت��ى أنھ��م لش��دة ك��راھيتھم لتكري��ر  ›اس��َتْتَببْ ‹ا/ص��ـل في��ه 

و ا/ص�ل  ›أَملَي�ُت الكت�اب‹: بدلوا أحد الحرفين المكررين حرفا آخ�ر غي�ره، فق�الواالحروف أ

  .1"فأبدلوا ال+م ياء طلب للخفة و فرارا من الثقل ›أمَلْلتُ ‹فيه 

أن  ركما يخص ابن ا/ُثـير ظاھرة اDدغام و الحاجة إليھا الشعراء دون الكتاب، باعتبا

و " :اھرة اDدغـام تساعده في ھذا، يق�ول اب�ن ا/ثي�رالشاعر مقيد بإقـامة الوزن في شعره فظ

أم��ا اDدغ��ـام ف��+ حاج��ة إلي��ه لكات��ب لك��ن الش��اعر ربم��ا احت��ـاج إلي��ه /ن��ه يض��طر ف��ي بع��ض 

  . 2"ا/حوال إلى إدغـام الحروف، وإلى فك اDدغـام من أجل إقامة الوزن الشعري

العلم بأبواب اDدغ�ـام إن ": على ھذا فيقول) ھـ656(و من طرف آخر يرد ابن الحديد 

ومباحثه كما يحتاج إليه الشاعر Dق�ـامة ال�وزن الش�عري ق�د يحت�اج إل�ـيه كات�ب العربي�ة، وق�د 

  .3"يصيب فيه وقد يـخطأ

إن تساھل ابن ا/ثـير مع الكتاب في عدم حاجتھم إلى اDدغ�ـام جع�ل فخ�ر قب�اوة يحك�م 

بم�ا ج�ـاء ف�ي ك�+م اب�ن ا/ثي�ر  عليه بالسطحية في أحكام اDدغ�ـام، ويثب�ت ص�حة حكم�ه ھ�ذا

وإنم�ا قص�دنا أن ‹: يج�وز ف�ك اDدغ�ام في�ه، ف�ي قول�ه حين قام بف�ك اDدغ�ـام ف�ي م�ا ."سه نف
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امحة ف�ي يكون الكاتب الذي يكتب في ھذا المعنى مشتم+ عل�ى الترغي�ب و الترھي�ب، والمس�

ة، و يس�ھو أن ، وإذا ھو يوازن لف�ظ المس�امحة بلفظ�ة المحاقق�›موضع و المحاققة في موضع

مثل المحاقق�ة . يج�وز في�ه اDظھ�ار، وكأنن�ا اف�رق ب�ين الل�ين والت�أدب ح�ين ننس�ب ھ�ـذا إل�ى 

ويقول�ون جھ�ـ+ وإذا ‹: السھو، /ن قد ورد مثل�ه ف�ي وص�ف بع�ض الزنادق�ة ح�ين ق�ال ع�نھم

، فإذا ھو يظھر ما. يجوز، وليس في الك�+م م�ـوازنة ›حققوا عليه ظھر عجزھم و قصورھم

  .  1"ورة لذلكأو ضر

ا إن السھو الذي وقع فيه ابن ا/ثيـر في ك+مه قد يرجع في محاولة إعط�اء ك+م�ه وزن�

بن ا/ثير مم�ن يتب�ع ذوق�ه الفن�ي ول�و عل�ى حس�اب الخ�روج ع�ن راب�ط يطرب إليه السامع، فإ

  .الك+م من صـرف ونحو

ض�رورة  من خ+ل ما تقدم نجد ابن ا/ثي�ر يت�أرجح ب�ين وجھت�ين فم�ن جھ�ة ي�دعو إل�ى

التمكن من اDدغـام من أجل ا.بتعاد عن الثقل و الركاك�ة، فيق�ع بنفس�ه و ف�ي ك+م�ه ف�ي ھ�ذه 

ا/خطاء حين قـام بفك اDدغـام فيما . يجوز فك اDدغـام فيه، و من جھ�ة أخ�رى نج�ده ح�ين 

تكلم عن ظاھرة اDدغام يخص بھا الشعراء دون الكتاب بحجة أن الشاعر يعتمدھا في إق�ـامة 

ل ھ��ذا الحك��م، و خي��ر دلي��ل م��ا نج��ده و م��ا ي، إ. أن ھ��ذا ل��يس كافي��ا ليطل��ق مث��ال��وزن الش��عر

فظ�اھرة اDدغ�ام م�ن ب�ين } القرآن{ نستشھد به في ظاھرة اDدغـام و ھو ك+م 7 عز و جل 

  .أبرز الظـواھر فيه

  

ن�ب اإلى جانب ھذه القض�ايا تن�اول اب�ن ا/ث�ـير مس�ألة بس�يطة تب�رز م�دى اھتمام�ه بالج

تعج�ب م�ن وق�وع، ن�افع ب�ن أب�ي حيث   الصرفي و التي تمثلت في قضية الھمزة في معايش،

م�ن س�ورة ) [ مع�ايش(ق�ال ف�ي "وھو من أكب�ر الق�راء الس�بعة ق�ـدرا، و أفخمھ�م ش�أنا،  2نعيم

وم�ن . بالھمز؟ ولم يعمل ا/صل في ذلك فأوِخَذ عليه و عي�ب م�ن أجل�ه )معائش]  (ا/عراف
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إن نافع�ا ل�م ي�دري م�ا : "التص�ريف الم�ـازني، فق�ال ف�ي كتاب�ه ف�ي نعثم�اجملة من عابه أب�و 

العربية، وكثيرا ما يقع أولو العلم في مثل ھذه المواضيع و الجھـال الذين . معرف�ة لھ�م بھ�ا، 

يوج�ب ق�دحا و. طعن�ا،  و. اط+ع لھم عليھا؟ وإذا علم حقيقة ا/م�ـر ف�ي ذل�ك ل�م يغل�ط فيم�ا

جوز ھمزھا بإجمـاع من علماء العربية، /ن الياء فيھا ليس�ت مبدل�ه . ي )معايش(وھذه لفظة 

من الھمزة، وإنما الياء التي تبدل من الـھمزة في ھذا الوضع تكون بع�دھا أل�ف الجم�ع الم�انع 

، وف�ي ھ�ذا الوض�ع غل�ط )س�فائن(بعدھا ح�ـرف واح�د و . تك�ون عين�ا من الصرف، ويكون 

ھ�و عل�ى ) فعيل�ة(وجم�ع  )فعيل�ة(ب�وزن ) معيش�ة(ق�د أن 7 عليه /نه . ش�ـك اعتنافع رحمة 

وذلك أن أص�ل ھ�ذه ) َمْفِعَلة(َمْعِيَشة  على وزن ") معيشة(ولم ينظر إلى ا/صـل في ) فعائل(

ويل�زم مض�ارع ِفع�ِل معت�ل الع�ين ) َفَع�لَ (عل�ى وزن ) َع�َيشَ (الت�ي أص�لھا ) عاش(الكلمة من 

ث�م يبن�ى ) َيِع�ْيشُ (اء فتص�ير م تنق�ل حرك�ة الع�ين  إل�ى الف�ث )َيْعِيشُ (لتصبـح الياء نحو ) َيْفِعلْ (

ث�م يخف�ف ذل�ك بح�ذف ال�واو  ›َمْيُسور ب�ه‹: كما يقال ›َمْعيُوُش به‹: مـفعول فيقال )يعيش(من 

  .  1)"معيشة(ثم تؤنث ھذه اللفظة فتصير  ›َميسر به‹: كما يقال ›َمَ◌ِعيُش بـه‹: فيقال

اعتم�ادا عل�ى م�ا قال�ه أھ�ل اللغ�ة،  )مع�ايش(ز رض ابن ا/ثـير قول نافع في ھم�لقد عا

ب�الھمز  )مع�ائش(ا قراءة من ق�رأ م�ن أھ�ل المدين�ة  فأم": ومن بينھم قول أبو عثمان الـمازني

فھي خطأ، ف+ يلتفت إليھا، وإنما أخذت عن نـافع بن نع�يم، ول�م يك�ن ي�دري م�ا العربي�ة، ول�ه 

  .أحرف يقرؤھا لحنا نحوا من ھذا 

�ؤيقَ ‹: لوافھمزوا وھو غ�ـلط، كم�ا ق�ا ›مصائب‹: وقد قالت العرب وك�أنھم  ›َح�_�َت الس�

) َس��فائنُ ) (َس��ِفينة(مزوھ��ا ح��ين جمعوھ��ا كم��ا ھم��زوا جم��ع فھ )َفِعيَل��ة) (ُمص��يبة(ت��ـوھموا أن 

ف�ألقوا حرك�ة ال�واو عل�ى  )ُمْص�وَبة(و أص�لھا ) أص�اب، ُيص�يب(من ) ُمْفِعلة) (ُمصيَبة(وإنما 

: سرة قبلھا، وأكثر الع�رب يقول�ـونعدھا واو ساكنة فأبدلت ياء للكنكسرت الصاد وبالـصاد فا

  .فيجيء بھا على القياس، وما ينبغي ›َمَصاوبُ ‹

واي�ة : "قال أبو الفت�ـح  fَمع�اِيش(ع�ن ن�افع، ف�أكثر أص�حابه ي�روي عن�ه ق�د اختلف�ت الر( 

  .بدون ھمز والذي روى عنه بالھمز خـارجة بن ُمصعب
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َمع�اش أو َمعيَش�ة أو (/نھ�ـا . تخل�و م�ن أن تك�ون جم�ع وإنما كان ھمزھ�ا خط�أ عن�ده 

جميع��ا وإذا ك��ان  )َمْفُع��ُل و َمْفِع��ُل (فج��ائز في��ه ) َمِعيَش��ة(جم��ع ) َمِع��يشُ (وإذا ك��ان  )  َمِع��يش

أ. ُتْھم��ز ف��ي الجم��ع، /ن��ه  ق��د كان��ت عين��ه  )مع��ايش، َمِع��يش و َمِعيش��ة(ا/م��ر ك��ذلك فح��ق 

حركتھا في الجمع حركھـا ولم يقلبھ�ا احتمل�ت حركتھ�ا،  متحركة في ا/صـل، فإذا احتاج إلى

/نھا قوية وھي من ا/صل وقد كانت متحركة ف�ي الواح�د، وإنم�ا يھم�ز ف�ي الجم�ع  ح�روف 

 )عج�وز(و واو ) ص�حيفة(وي�اء ) رسالة(حظ لھا الحركة الواحد نحو ألف المد واللين التي .

  .›رسائُل، صحائُف و عجائز‹: إذا قلت

عل وھ�ي منقلب�ة ع�ن عين الف )مصيبة(في فغلط /ن الياء  ›مصائب‹: عربفأما قـول ال

  .1)"َمَصاوبُ (و أصلھا الحركة وقياسھا ) ُمْصوَبة(الواو و أصلھا 

الم+حظ على ابن ا/ثـير أنه اتبع أسلوب بسيط في تحليله لھذه القض�ية اس�تھلھا بمك�ان 

وعل�ى أي أس�اس ق�ال ب�ذلك، ث�م الخطأ الذي وق�ع في�ه المق�رئ، ث�م يب�ين وجھ�ة نظ�ر المق�رئ 

يتوجه إلى تصحيح ھذا الخطأ بذكر أصول ھذه الـظاھرة في كتب علم الص�رف م�ع توض�يح 

  .با/مثلة  البسيطـة

  

إن معالجة ابن ا/ثـير لعلم الصرف قد كانت من خ+ل قضايـا متناثرة ف�ي كتاب�ه، فھ�و 

ب ي+ح�ظ أن�ه عالجھ�ا ض�من لم يعالج القضايـا الصرفية كل على ح�دا ب�ل إن المتص�فح للكت�ا

عناصر أخرى، فمصدر المرة مث+ عالجه ضمن الن�وع الث�امن م�ن الص�ناعة المعنوي�ة تح�ت 

معتمدا ف�ي دراس�ته عل�ى أس�لوب " في استعمال العام في النفي و الخاص في اDثبات"عنوان 

ھ�و ب�ن ا/ثي�ر ف�ي كتاب�ه و ابسيط و أمثلـة سھلة من أجل الوصول إلى ھدف واح�د، أش�اد ب�ه 

  .جـمال العبارة من خ+ل إتباع الذوق الفني للكاتب أو الشاعر

كما قد خرج ابن ا/ثـير في بعض ك+مه عما ھو معل�وم م�ن أحك�ام و أص�ول ص�رفية، 

كفكه ل^دغـام في موضع . يجوز فيه فك�ـه، كم�ا ب�رز غ�رور و تب�اھي اب�ن ا/ث�ـير بنفس�ه و 
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م ي�أتوا بم�ا أت�ى ب�ه ھ�و، و ال�دعوة إل�ى إتب�ـاع تطاول�ـه عل�ى الس�ابقين و الحك�م عل�يھم ب�أنھم ل�

  .ك+مه بالرغم من أن بداية ك+مه في بعض ھذه القضايا مقتبس بالحرف من كتب السابقين

عل�م  إتق�انإ. أن ھذا . يمنع بالقول بأن ابن ا/ثـير كان شديد اDصرار عل�ى ض�رورة 

الت�ي يج�ب إتقانھ�ا عن�د الت�أليف  الـصرف و لو القليل، و دليل ذلك أنه جعله م�ن أول اKلي�ات

  .من مـنظوم و منثور

فھو يـرى أن الجھل بعلم الصرف كتكليف جاھـل بما . علم ل�ه ب�ه و يتض�ح ذل�ك م�ن  

م�ا  كاختي�ارهخ+ل كتابه فھو في بعض العناصر التي عالجھا يعتمد فيھا على علم الص�رف، 

س��تعمال م��ن ناحي��ة قبحھ��ا و ب��ين الص��يغ  ا/س��ماء و ص��يغ ا/فع��ال  و أيھم��ـا أفض��ل ف��ي ا.

  .حسنھا لدي تركيبھا مع الصيغ ا/خـرى

إن الجانب الصرفي لدى ابن ا/ثير من خ+ل كتابـه بسيط، لم يتع�دى بع�ض  القض�ايا 

  .المتناثرة عالجھا ضمن قضايا كبرى من أجل التوضيح و التفسير 
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  ملخص البحث
وهــو   األثيــرلصــاحبه ابــن " الكاتــب والشــاعر أدبالمثــل الســائر فــي " جــاءت هــذه الدراســة لتنــاول جانــب مختلــف مــن 

اخترنـا منهـا الجانـب  األخـرىكتاب معروف في البالغة والنقد عـالج فيـه مختلـف القضـايا البالغيـة الجانـب مجموعـة مـن الفنـون 

شاعر، فقامـت دراسـتنا  أومن طرف كل أديب كاتب   إتقانهاآلية من اآلليات التي يجب  األثيرالنحوي والذي كان بالنسبة البن 

الواســعة كمــا تكشــف  األثيــروجانــب مــن ثقافــة ابــن  رأيــهو اكتشــافها وجهــة  األثيــرباســتخراج القضــايا النحويــة التــي عالجهــا ابــن 

  .الدراسة عن تالك العالقة التي تربط بين مستويات اللغة المختلفة

، ظاهرة الحذف، التقديم والتأخير، مفهوم النحو عند ابن األثير، حياة ابن األثير، القضايا ابن األثير والنحو :مات المفتاحيةالكل

  .النحوية البن األثير

      On étudie dans ce travail un différent aspect du livre "El Motal Essair Fi Adeb El 
Kateb wa Chair" de son auteur Ibn Athir. Un livre célélire au niveau de la 
rhétorique et la critique dans le quel il a traité des questions de la rhétorique et 
outre de l' art. 
On a choisi l' aspect grammatical, qui était selon Ibn Athir l' un des mécamismes 
que doit être parfaitement métrisé par chaque écrivain et poéte. 
Noter étude a extrait les questions grammaticales traitées par Ibn Athir afin 
découvrir son point de vue et l'un de ses vastes côtés culturels. Elle révèle aussi la 
relation entre les différents niveaux de la langue . 
Les mots clés: 
- Ibn Athir et la grammaire. 
- L'omission, l'inversion et l'interversion. 
- La notion de la grammaire chez Ibn Athir. 
- La vie de Ibn Athir. 
- Les questions grammaticales d' Ibn Athir. 
       
      We take in this study a different aspect from "El Motal Essair Fi Adeb El Kateb 
wa Chair" of Ibn Athir, a famous book of rhetoric and critique, where he tachled 
different rhetorical issues in have choosem the grammtical aspect that was for 
Ibn Athir one of the mechamisms which must be perfectly mastered by each writer 
and poet. 
We have extered the grammatical issues, that  were already traited by Ibn Athir, In 
order to discover his point of new also one side of the wide culture the study 
uncovers the relation bet ween the different levels of the language. 
The key words: 
- Ibn Athir and grammar. 
- Omission, inversion and introversion. 
- The notion of grammar for Ibn Athir. 
- The life of Ibn Athir. 

- Grammatical issues of Ibn Athir. 
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D'après cette étude de l'écrivain et le poete Ibn El Athir "El Motal Essair Fi Adeb El 

Kateb wa Chair" il sagit d'une   ….  connue dans "El Balagha" et la critique de 

différentes formes d'el Balagha avec d'autre ensembles d'éart. On a choisi le volet 

relatif à la grammaire, qui était pour Ibn El Athir un moyen technique qui doit être 

maitrisée par tous poète ou écrivain. Notre étude a consisté à faire ressortir les 

différents volets de grammaire qui ont été étudiés par Ibn  El athir tout en 
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découvrant son point de vue, et un aspect de sa culture très vaste. De même cette 

étude nous fait découvrir la relation qui lie tous les divers niveaux de la langue.  

Mots clés: 

Ibn El Athir 
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        الخاتمـةالخاتمـةالخاتمـةالخاتمـة

ب�ن ا ثي�ر � نكشف عن الجانـب الث�اني م�ن المكان�ة اللغوي�ة حـاولنا في ھذا البحث أن

ف�ي الجان�ب النح�وي إذ و المتمثل�ة " ب الكات�ب و الش�اعرالمثل السائر في أد"من خ$ل كتابه 

الجان��ب الب$غ��ي و النق��دي، فكان��ت محاولتن��ا ھن��ا ب اھتمام��ه أن م��ن المش��ھور ع��ن اب��ن ا ثي��ر

اف ذلك الجانب من خ$ل مجموعة من القض�ايا النحوي�ة الت�ي عالجھ�ا، لنب�ين ب�ذلك إل�ى اكتش

جانب مھم من لغتنا العربية الذي يتمثل في ذلك التكامل الذي يربط بين  المستوى النح�وي و 

  .الب$غي و صدى تلك الع$قة في كتب التراث

  :تائج نجملھا فيما يليفتوصلنا من خ$ل دراستنا للمثل السـائر إلى مجموعة من الن

ب��روز الع$ق��ة التكاملي��ة الت��ي ت��ربط ب��ين الجان��ب النح��وي و الجان��ب الب$غ��ي، والت��ي  -

ظھرت في طيات المثل الس�ائر، حي�ث ك�ان ف�ي بع�ض الظ�واھر يرج�ع إل�ى ا ص�ول 

  .النحوية ليبرز بھا ب$غة و جمال ا سلوب

إق�راره عل�ى أھميت�ه الكبي�رة قدم مفھوما للنحـو يشمل ا لفاظ إلى جانب المعانـي م�ع   -

و دوره في الحفاظ و صون اللغة، و تجنب أھ�ـلھا الوق�وع ف�ي اللح�ن كم�ا كش�ف ع�ن 

دوره في إبراز جمـال السياق و تجلي المعنى، فھو ل�م ي�ر ف�ي النح�و ذل�ك الجف�ـاف و 

 .التقييد

و لق��د اتب��ع اب��ن ا ثي��ـر ف��ي التق��ديم و الت��أخير التقس��يمات النحوي��ة و مواض��ع الج��واز  -

فاع��ل و فع��ل و مفع��ول و ص��فة و (الوج��وب ف��ي تقدي��ـم و ت��أخير عناص��ر الجمل��ة م��ن

و التي تبرز من خ$لھا جمال العب�ارة و حس�ن انظ�م الك�$م، كم�ا ....) الخبر و المبتدأ

 .غلب عليه الطـابع التعليمـي و كثرة ا�ستشھـاد و طـولھا

ي�ـة و المقالي�ة ت�دل علي�ه نص ابن ا ثـير في ظ�اھرة الح�ذف عل�ى ت�وفر الق�رائن الحال -

 حتى يؤمن بھا اللبـس و اEبھام، كما اشترط لبـ$غة الحذف أنه متى أظھر 

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــلخاتمـة ـــــــــــــا

  156

المحذوف صـار الك�ـ$م إل�ى ش�يء غ�ث � يناس�ب م�ا علي�ه م�ن الط�$وة و الحس�ن، فھ�و 

مث$ يجيز حـذف الصفة في بعض المواضع التي تغني القرائن الحالي�ة م�ن ذك�ر الص�فة، 

إ� أنه من جانب آخر قد قصر في . جوب ذكرھا عندما يستدعي المقام ذلكإ� أنه يرى و

دراسة بـعض ظواھر الحذف و التي تعد من الـظواھر ا ساس�ية الت�ي � يغف�ـل عنھ�ا أي 

 .دارس و التي تمثلت في حذف المبتدأ و الخبـر حيث لم تتعدى بضعة أسـطر

، ل�م تك�ن ھ�دفا اقتصر على مجموعة م�ن القضاي�ـا إن الجانب النحوي عند ابن ا ثيـر -

بل كانت وسيلة من الوسائل التي اعتمدھا في النقد و التحلي�ل م�ن أج�ل الوص�ول إل�ى 

جمال العبارة، معتمدا في ذلك على ا س�لوب التعليم�ي ف�ي بس�طھا حت�ى يسھ�ـل عل�ى 

يختص�ـر عل�ى المتعلم تتبع أصولھا، إ� أنه لم يكن يتعمق في تحلي�ل ھ�ذه القض�ايا ب�ل 

 .ذكر بعض النقاط ا ساسية مع كثرة و طول الشواھـد

عبارة عن قضايا متناثرة في الكت�اب اعتم�دھا لتوض�يح  ا الجانب الصـرفي فقد كانأم -

ب�ـعض النص�وص و القض�ايا، إ� أن�ه ل�م يھم�ل ھ�ذا الجان�ب ب�ل إن�ه م�ن خ�$ل حديث��ه 

ي الدراس��ات المختلف��ة عن��ـه و كيفي��ة اس��تخدامه ف��ي نصوص��ه يب��رز أھميت��ه و دوره ف��

فھـو محور من محاور التي تربط بين مستويات اللغة، كما أن أسلوب اب�ن ا ثي�ر ف�ي 

 .معـالجته للقضايا الصرفية تبرز مدى تمكنه منه

ا ھ�الت�ي يج�ب إتقان وسيلة أو آلة من آليات عل�م المع�اني لقد كان النحو عند ابن ا ثـير -

 .راز جمال العبارة و ب$غتھامن أجل الوصول أرقى المستـويات في إب

لقد كان ابن ا ثـير كثير ا�عتـداد بنفسه و علمه إذ نراه يحاول أن يأتي بالجديد كلم�ا   -

س�نحت ل�ه الفرص��ة، إ� أن ھ�ـذا ل��م يس�عفه ف��ي ھ�ذا الجان�ب فلق��د ك�ان ف��ي الكثي�ر م��ن 

 .يـداالقضايا يقتبس كـ$م غيره إما مباشرة أو غير مباشر محاو� إعطاءھا وجھا جد

ب القض�ايا الب$غي�ة و جمـع في كتابه ب�ين قض�ايا النح�و، و قض�ايا الص�رف إل�ى جان� -

 .علم الـمعاني

حـاول أن يطوع النحو وقواع�ده حس�ب المعن�ى ال�ذي يري�د ص�ـاحب ال�نص أن يص�ل  -

 .إليه و يؤديـه

 .يكثر من ا مثلـة و الشواھد و بخاصة الشواھد القرآنية و الشعرية  -
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مـن دراستنا لتل�ك اKراء النحوي�ة الت�ي اش�تمل عليھ�ا المث�ل الس�ائر، و  ھذا ما خلصنا إليه

  .معرفة وجھة نظر ابـن ا ثـير فيھا

م��ن خ��$ل ھ��ذه الدراس��ة نرج��و أن تك��ون ق��د وفقن��ا فيھ��ا و ل��و بالقلي��ل وإ� فحس��بنا أن   

 .نكون قد نبھنا إلى ھذا الجانب من الدرس اللغوي
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        قـائمة المصـادر و المـراجعقـائمة المصـادر و المـراجعقـائمة المصـادر و المـراجعقـائمة المصـادر و المـراجع

  

        رواية حفصرواية حفصرواية حفصرواية حفص: : : : القـرآن الـكريمالقـرآن الـكريمالقـرآن الـكريمالقـرآن الـكريم    

  .م2003ـ هـ1423:القاهرة، ط دار األفاق العربية، حو،ـإحياء الن :راهيم مصطفىـإب -1

المثـل السـائر فـي أدب الكاتـب   و الشـاعر، ): هــ622أبو الفتح نصر اهللا بن أبي الكـرم ت(ابـن األثـير -2

  .طبانة، دار النهضة، القاهرة، مصرتح أحمد الخوفي و بدوي 

تح كامل محمـد محمـد عويضـة، منشـورات محمـد  المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر، -             

  .م1998هـ ـ 1419: 1علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط

الكــامل فـي ): هــ630ن ت محمد عبـد الكـريم بـن عبـد الواحـد الشـيباني الملقـب بعـز الـدي(ابن األثيـر  -3

  . م1986هـ ـ 1406: 6التاريخ، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، ط

مكتبــة اآلداب  األصــول البالغيــة فــي كتــاب ســيبويه و أثرهــا فــي البحــث البالغــي، :د ســعد محمــدـأحمــ -4

  .م1999 ـ هـ1419 :1ط القاهرة،

ار ضـياء الـدين بـن األثيـر و صـدى عصـره وحياتـه آثـ"مقالـة لعنـوان: ندوة في أبناء األثيـر: أحمـد مطلوب -5

  .، جامعة الموصل"فيها

اجب، ـشـرح  الرضـى علـى كافيـة ابـن الحـ: )هــ686الرضى الـدين محمـد بـن الحسـن ت( يستـرابا ذاال -6

  .م2000 ـ هـ1421 :1تح عبد العال سالم مكرم، عالم الكتب، القاهرة ط

  .ديـوان امـرئ القيس، دار صادر بيروت -7
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 أســرار العربيــة، تــح محمــد حــين شــمس الــدين،): هـــ577عبــد الــرحمن بــن محمــد عبــد اهللا ت (ياألنبــار  -8

  .م1997ـ هـ1418 :1بيروت لبنان، ط  منشورات محمد على بيضون، دار الكتب العلمية،

  ديـوان البحتـري، دار صادر بيروت-9 

فهمـــي الحجـــازي، الهيئـــة المصـــرية تـــاريخ األدب العربـــي، إشـــراف علـــى الترجمـــة محمـــود : بــــروكلمان -10

  .م1993العامة للكتاب، 

  .م1979: أدباء العرب في األعصر العبـاسية، دار مـارون عبود، ط: بـطرس البستاني -11

الكــوفيين، تــح عبــد    عــن مــذاهب النحــويين البصــريين و  نالتبيــي: )هـــ616ت( ي البقــاء العكبــريـأبــ -12

  .م1986ـ  هـ1406 :1ط غرب اإلسالمي بيروت لبنان،الرحمان بن سليمان العثيمين، دار ال

  .م2000 ـ هـ1420 :2ط عالم الكتب، القاهرة، البيان في روائع القرآن،: ام حسانـتم -13

  .م1998ـ  هـ1418 :3القاهرة، ط الم الكتب،ـع اللغة العربية معناها و مبناها،.: ام حسانـتم -14

  .م1979 :المغرب، ط  دار الثقافة، مناهج البحث في اللغة،:  ام حسانـتم -15

أبــي تمـــام ، روايــة أبــي المنصــور موهــوب بــن أحمــد الجــواليقي، شــرح أحمــد حســن : ديـــوان الحماســة-16

  .م1998هـ ـ 1418: 1سيح، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط

  ش محي الدين صبحي، دار صادر بيروت: ديـوان أبي تمام -17

ل ـدالئـ: )هــ471أبو بكـر عبـد القـاهر عبـد الرحمـان بـن محمـد الجرجـاني ت(  اهرـد القـعب الجرجاني -18

  .م1999 :2اإلعجاز في علم المعاني، تح محمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط

  .م 1993تاريخ آداب اللغة العربية، موفم للنشر، : جـرجي زيدان -19

  .ار الكتاب العربيتح محمد علي نجار، د الخصائص،: ن جنيـاب -20
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وأحمــد رشــيد شــحات عــامر،  إســماعيل، تــح محمــد حســن محمــد اإلعــرابســر صــناعة : ن جنــيـابــ -21

  . منشورات محمد علي بيضون

ــيـابــ -22 ــين وجــوه شــواذ القــراءات و : ن جن ، تــح محمــد القــادر عطــاء، عنهــا اإليضــاحالمحتســب فــي تب

  . م1998هـ ـ 1419: 1لبنان، ط روتمنشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بي

المنصف، تح محمد عبد القادر أحمـد عطـا، دار : )هـ647أبي الفتح عثمان بن جني ت (  ن جنيـاب -23

  . م1999 ـ هـ1419: 1بيروت لبنان، ط الكتب العلمية،

بــديع  إميــلاج اللغــة و صــحاح العربيــة، تــح ـتــ: )هـــ393أبــي نصــر إســماعيل بــن حمــاد ت ( وهريـالجــ -24

  .م1999 ـ هـ1420 :1ط بيروت لبنان، دار الكتب العلمية، عقوب و محمد نبيل طريفي،ي

 ش الكافيــــة فــــي النحــــو،: )هـــــ 646جمــــال الــــدين أبــــي عمــــرو عثمــــان بــــن عمــــر ت (ن الحاجــــبـابــــ -25

  .م1995ـ هـ1415 :دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،ط سترباذي النحوي،اإل

  م1986ـ  هـ1406: و مكتبة الهالل، بيروت، طدار : اتم الطائيـوان أبو حـدي-26

على المثـل السـائر، تـح  الفلك الدائر: )هـ656عز الدين عبد الحميد بن هبة اهللا ت(الحديد أبي نـاب -27

  .م1984 ـ هـ1404 :2أحمد الحوفي و بدوي طبانة، منشورات الرفاعي الرياض، ط

تــح رجــب عثمــان محمــد ورمضــان عبــد  رب،ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــ: و الحيــان األندلســيـأبــ -28

  .م1998ـ هـ1418 :مكتبة الخانجي بالقاهرة ط التواب،

 تـح عبـد القـادر حسـين، مكتبـة اآلداب، فـي علـوم البالغـة، اإليضـاح: )هـ739ت (طيب القزوينيـالخ -29

   .م1996ـ هـ1416 :1ط

  .دار الثقافة بيروت، لبناناء أبناء الزمان، تح حسن عباس، بنوفيات األعيان وأ: ابـن خلكان -30

  .ومكتبة الهالل دار السامرائي، إبراهيمتح مهدي المخزومي و  العين، :ليل بن أحمد الفراهيديـالخ -31
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   .م1999هـ  ـ 1420: 1علم النحو، إشراف إميل يعقوب، دار الجيل بيروت، ط :راجحـي األسمر -32
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  .م1959هـ ـ 1378المدني، مصر، 

ـــزركشي  -35 ــدر الــدين محمــد بــن عبــد اهللا  ت (ال ــو  البرهــان): هـــ494ب فــي علــوم القــرآن، تــح محمــد أب

  .م1980ـ هـ  1400: 3براهيم، دار الفكر، طالفضل إ

أســاس البالغــة، دار صــادر بيــروت، : )هـــ538أبــي القاســم جــار اهللا محمــود بــن عمــر ت( زمخشريـلــا -36

  .م1992ـ هـ 1412 :1ط

: 1ر الفكـــر، طالكشـــاف عـــن حقـــائق التنزيـــل و عيـــون األقاويـــل فـــي وجـــوه التأويـــل، دا: الزمخشـــري -37

   .م1977-هـ 1397

المفصل في صنعة اإلعراب، ت إميل بـديع يعقـوب، منشـورات دار بيضـون، دار الكتـب : زمخشريـلا -38

  .م1999هـ ـ1420: ط العلمية، بيروت لبنان،

دار  الكـريم، سـنادي و أنماطـه مـن خـالل القـرآنالمركـب االسـمي  اإل :السـعود حسـنين الشـاذلي أبــو -39

  .م1990 ـ هـ1410 :1، طاإلسكندريةلجامعية، المعرفة ا

مفتـاح العلـوم، ضـبطه نعـيم  ): هــ626أبي يعقـوب يوسـف ابـن أبـي بكـر محمـد بـن علـي ت (الـسكاكي -40

  .م1983هـ ـــ 1403: 1زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط

اهللا محمـد هـارون، مكتبـة  عبـد حتـ الكتـاب،: )هــ180أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبـر ت ( ويهـسيب -41

  .م1988ـ هـ 1408: 3ط الخانجي بالقاهرة،
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تـح محمـد أحمـد جـاد المـولى  في علوم اللغـة وأنواعهـا، المزهر: )هـ940جالل الدين ت ( وطيـالسي -42

  .دار الجيل بيروت ،إبراهيمالفضل  أبو و محمد محمد البجادي ومحمد

  .المطبوعات الجامعية الجزائراإلحاطة في النحو، ديوان : العيدصالـح ب -43

: كتــاب لســيبويه أصــواتا وبنيــة، دار المــدني، جــدة، طالاللهجــات فــي : صالحـــة راشــد غنــيم آل غنــيم -44

  .م1985هـ ـ1405

شـمس الـدين، دار الكتـب  إبـراهيم، تـح على شرح األشموني أللفية ابن مالـك حاشية الصبان الصبان -45

  .م1997 :ط ،العلمية، بيروت لبنان

دار المعرفــة  لغـة القــرآن الكـريم دراسـة فـي التراكيـب النحويــة فـي سـورة النـور، :السـيد إبـراهيمري ـصبـ -46

  .م1994هـ ـ 1414: ط ،اإلسكندرية الجامعية،

 دار غريـــب، علـــم النحـــو العربـــي رؤيـــة جديـــدة وعـــرض نقـــدي مفـــاهيم المصـــطلحات، :ري متـــوليـصبـــ -47

  .القاهرة

تـح رجـب عثمـان محمــد و  شـرح اللمـع فــي النحـو، :)ن مباشـر الواسـطيالقاسـم بـن محمـد بــ(ريرـالضـ -48

  .م2000ـ  هـ1420: ط ،رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة

النشـر والتوزيـع، و الـدار الجامعيـة للطباعـة  ظاهرة الحذف فـي الـدرس اللغـوي،: اهر سليمان حمودهـط -49

  .اإلسكندرية

  ،دس 4مصر، ط، المعارف النحو الوافي، دار: اس حسنـعب -50

  .م1998 دار غريب للطباعة، القاهرة، أثر النحاة في البحث البالغي،: قاهر حسينـد الـعب -51

  .م1992في التطبيق النحوي والصرفي، دار المعرفة الجامعية إسكندرية، : عبـده الراجحي -52
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شـــرح جمـــل : )هــــ669أبـــي الحســـن علـــي بـــن مـــؤمن بـــن محمـــد بـــن علـــي االشـــبيلي ت(ن عصـــفورـابـــ -53

ـ  هـــ1419 :1بيــروت لبنــان، ط بــديع يعقــوب، دار الكتــب العلميــة، إميــلتــح فــواز الشــعاب و  الزجــاجي،

  .م1998

: 1الممتــــع فــــي التصــــريف، تــــح فخــــر الــــدين قبــــاوة، دار المعرفــــة، بيــــروت لبنــــان، ط: ابـــــن عصــــفور -54

  .م1987هـ ـ 1407

: يروت، طـيم دراسـة أسـلوبية، دار النهضـة العربيـة، بـبالغة العطف فـي القـرآن الكـر : فت الشرقاويـع -55

  .م1981

ــلـابــ -56 ــدين عبــد اهللا ت( ن عقي تــح الفــاخوري، دارالجيــل، بيــروت  شــرح ابــن عقيــل، :)هـــ769عمــاد ال

  .م1997ـ هـ1417 :5ط، لبنان

 :1تطبيـــق الصـــرفي، دار العلميـــة الدوليـــة، عمـــان، ط: علــــي جـــابر المنصـــور و عـــالء هاشـــم الخفـــاجي -57

  .م2002

  م 2004هـ ـ 1425: الكامل في النحو و الصرف، دار الفكر العربي، ط: علـي محمود النابي -58

هــــ، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة، 3ونشـــأته حتـــى القـــرن المصـــطلح النحـــوي  :وض حمـــد القـــوزيـعـــ -59

  .م1981هـ،1401: 1الجزائر، ط

هــــ ـ 1411:دار الجبـــل بيـــروت، لبنـــان، طالمـــوجز فـــي األدب العربـــي و تاريخـــه، : حنــــا الفـــاخوري -60

  .م1991

  



  164

ـــن فــارس  -61 ــا ت(اب ــن فــارس بــن زكري ــة و ال): هـــ395أبــي الحســن أحمــد ب صــاحبي فــي فقــه اللغــة العربي

دار الكتـــب  منشـــورات محمـــد علـــي بيضـــون، تـــح أحمـــد حســـن بـــيج، مســـائلها و ســـنن العـــرب فـــي كالمهـــا،

  .1997ـ هـ 1418 :1ط العلمية، بيروت لبنان،

  .  م1993هـ 1414 :ط، بيروت لبنان ،مكتبة المعارف ،عمر فاروق الطباع  :تح _                       

ــراهيم شــمس الــدين، دار محمــد علــي بيضــون، دار الكتــب  سمعجــم مقــايي :ن فــارسـابــ -62 اللغــة، ش إب

   .م1999هـ ـ 142: 1العلمية بيروت لبنان، ط

  .م1991 ـ هـ1411 :1ط دار الجيل بيروت، لسالم هارون،تح عبد ا معجم مقاييس اللغة، –         

 نشـأة الـدرس اللسـاني العربـي الحـديث دراسـة فـي النشـاط اللسـاني العربـي،: اطمة الهاشـمي بكـوشـف -63

  .م2004 :1ط ايتراك للطباعة، القاهرة،

  .دار صادر بيروت :رزدقـوان الفـدي -64

ـــ -65 ـــاديـال ـــن ي(فيروز أب ـــدين زيـــاد محمـــد ب دار العلـــم  قـــاموس المحـــيط،ال: )هــــ817عقـــوب ت محـــي ال

  .بت بط، بيروت لبنان، للجميع،

تـــح أبـــو الوفـــا نصـــر الهـــوربي المصـــري الشـــافعي، دار الكتـــب  قـــاموس المحـــيط،ال -                        

  .م2007هـ ـــ 1428: 2العلمية، بيروت لبنان، ط

دار الكتـــاب العربـــي،  بـــدائع الفوائـــد، :)هــــ751محمـــد بـــن أبـــي بكـــر الدمشـــقي ت(قـــيم الجوزيـــةن ـابـــ -66

  .بيروت لبنان

  .م1992هـ ـ 1413: 3دار الكتاب العالمي، بيروت لبنان، ط قواعد اللغة العربية،: ارك مباركـمب -67
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حســـن حمـــد، دار الكتـــب  إعـــداد المقتضـــب،: )هــــ286أبـــو العبـــاس محمـــد بـــن يزيـــد ت( مبردلــــا - -68

   .م1999ـ  هـ1420 :1العلمية، بيروت لبنان، ط

  .ت محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب المقتضب، -              

  .م 1994ـ هـ 1414 :ط دار صادر بيروت، :يـوان المتنبـدي -69

أبــو الحســن بــن الطــراوة و أثــره فــي النحــو، دار أبــو ســالمة للطباعــة و النشــر و : البنــا إبـــراهيممحمــد  -70

 .م1980ـ  هـ1400 :1ط تونس، التوزيع،

 ـ هــ1405 :1جـده،ط أبو قاسم السهيلي و مذهبـه النحـوي، دار البيـان العربـي، :البنا إبـراهيممحمد  -71

  .م1985

 ،دار الفكـر العربيـة، عربيـة فـي الجملـة بـين القـديم والحـديثالعالمـة اإل: اسة عبـد اللطيـفـمحمد حم -72

  .القاهرة

   .م1984هيئة المصرية العامة للكتاب، البالغة و األسلوبية، ال: مطلبـمحمد عبد ال -73

علم اللغة العربية مـدخل تـاريخي مقـارن فـي ضـوء التـراث و اللغـات السـامية، : ود فهمي حجازيـمحم -74

  .دار غريب، القاهرة

  .مدخل إلى علم اللغة، دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع: ود فهمي حجازيـمحم -75

جنى الداني في حروف المعاني، تح محمد نديم فاضـل و فخـر الـدين ال: )الحسن بن قاسم(راديـالم -76

  .م 1992ـ هـ 1413 :1قباوة، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط

  

  .م1992 ،دار صادر بيروت لبنان لسان العرب،: منظورن ـاب -77
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 :2ط ن،فــــي النحــــو العربــــي قواعــــد و تطبيــــق، دار الرائــــد العربــــي، بيــــروت لبنــــا: دي المخزومــــيـمهــــ -78

  .م1986 ـ هـ1406

  

اللغة و أنظمتها بين القدماء و المحـدثين، مراجعـة وتقـديم عبـده الراجحـي، دار : نـادية رمضان النجار -79

  .الوفاء، اإلسكندرية

، انتشــارات اللبــاديمحمــد ســليم  ن مالــك، تــحبــشــرح ألفيــة ا: )أبــي  عبــد اهللا بــدر الــدين(نــاظمالن ـابــ -80

  .هـ1212 :ط ،إيرانناصر خسرو، طهران 

  .م 1986 ـ هـ1406: ط بيروت، ،ي نواس، دار صادرـوان أبـدي -81

أوضـح المسـالك إلـى ألفيـة ابـن مالـك، تـح  :)هــ761جمال الدين عبـد اهللا ت( ن هشام األنصاريـاب  -82

  .م2003هــ ـــ 1424: 2إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط

شـرح شــذوذ الـذهب فــي معرفـة كـالم العــرب، تحقيـق محمــد محـي الــدين، دار  :ن هشـام األنصــاريـابـ -83

  .م1965 :10الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط

بـديع يعقـوب، دار الكتـب العلميـة،  إميـلتـح  شـرح قطـر النـدى و وبـل صـدى،: األنصـارين هشام ـاب -84

  .م2000ـ  هـ1420: 2ط بيروت لبنان،

ــــن هشـــام األنصـــاري -85 ـــد، مغنـــي ال :اب ـــدين عبـــد الحمي لبيـــب عـــن كتـــب األعاريـــب، ت محمـــد محـــي ال

  .م2003ـ  هـ1424: المكتبة العصرية، بيروت لبنان، ط

  .م البلدان، دار صادر بيروت لبنان معج: يـاقوت الحموي -86

 الكتـب تـح اميـل بـديع يعقـوب ، دار شـرح المفصـل، :)هــ643مـوفق الـدين بـن علـي ت( ن يعيشـبا -87 

   م2001هـ ـ 142: 1ط ،العلمية


