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 الملخص

  االحتجاج بالشاهد الشعري في المسائل النحوية
  في كتاب األصول في النحو البن السراج 

  وليد غانم محمد محمد
  م2016جامعة مؤتة، 

نحوي في كتاب األصول في النحو البن السـراج  تتناول هذه الدراسة الشاهد ال    
والهدف من هذه الدراسة الكشف عن الشواهد وتخريجها وبيان موقعها وبيان وجوه 

  .وآراء العلماء، ودواوين الشعراء، ابن السراج فيما ذكر االختالف فيها
 وجـاءت فـي  ، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي في رصد الشاهد النحوي   

  . فصول وأربعةهيد تمو مقدمة
، وهو على مبحثـين ، االحتجاج بالشاهد الشعري في باب المرفوعات: الفصل األول
االحتجاج بالمرفوعـات  : والمبحث الثاني، المبتدأ والخبر ونواسخهما: المبحث األول

االحتجاج بالشاهد الشعري في : الفصل الثانيوتناول ، الفاعل أو ما كان أصله فاعال
، المفعـوالت : المبحـث األول ، وجاء هذا الفصل على مبحثـين  ،باب المنصوبات
جـاء   :فصل الثالثالو، االحتجاج بالشاهد الشعري في باب األفعال: والمبحث الثاني

، اتاالحتجاج بالشاهد الشعري فـي بـاب المجـرور    :على مبحثين المبحث األول
: الفصل الرابـع أما ، ي باب المبنياتبالشاهد الشعري ف االحتجاج :والمبحث الثاني

، وختمتها بنتائج البحث ،فتناول االحتجاج بالشاهد الشعري في مسائل نحوية متفرقة
    .وقائمة المصادر والمراجع، وفهرس األشعار التي وردت في الرسالة
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Abstract 
The argument by the poetic evidence in the syntactic issues in  kitab 

Al-Osoul fil Nahw li Ibn Alsarraj 

Waleed Ghanim Mohammed Mohammed 
Mu'tah university, 2016 

This study addresses the syntactic evidence in kitab Al-Osoul fil 
Nahw li Ibn Alsarraj , and this study aimed to identify the evidence, clarify 
its position, and illustrated the difference in it between the case of Ibn Al-
Sarraj , the poets' collection of poems and the perspectives of scholars. 

The study used the descriptive approach in identifying the syntactic 
evidence. It consisted of a preface ,introduction and five chapters.  

The first chapter is about nominatives which is of two parts; part one 
dealt with subject(mobtada)and predicate and their similarities .      

Second part is about the argument by nominatives ,subject (doer) 
Or what is originally subject (doer). 

Chapter two contained the argument by poetic evidence in terms of 
accusatives within two parts; part one dealt with objects while the second 
part is about the argument by the poetic evidence of verbs . 

Chapter three is the argument by poetic evidence in genitives, and 
 dealt with argument by the poetic evidence in uninflected nouns. 
Chapter four dealt with argument by poetic evidence dealt with 

different grammatical questions, I concluded the study with the research 
results, the appendix of poems that are mentioned in the study as well as 
the resources and references. 
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  المقدمة
وخص باللطف من شاء ، أسباب السعادة لمن أراد الخير لهالحمد هللا الذي يسر      
لقبول فعت ألوية اور، فاهتدى لمنهاج الفالح، عباده ولقصد الخير واإلرشاد أهلهمن 

لوا له وأصحابه الذين ناوعلى آ، على سيدنا محمد والصالة والسالم، والنجاح
سند هذه األمة التي قال عنها اهللا سبحانه  ،األواخرو بصحبته ما سعدت به األوائل

ن عنِ كُنتُم خَير أمة ُأخْرِجتْ ِللنّاسِ تأمرن بِالْمعروف وتَنْهو{وتعالى في محكم كتابة

  .)110: آل عمران(  }الْمنكَرِ
 به ،ا شأناًوأهمه، وأنفعها أثراً، أسمى العلوم قدراً ن علم النحو منأما بعد فإ   

وحسبه  ،وقيمة المرء فيما تحت لسانه ال طيلسانه، ويسلس عنان البيان، يتثقف اللسان
إال ، فما من علم يتصل بالكتاب الكريم، نه وثيق العرى بكتاب اهللا تعالىمن ذلك أ

  . ه وأكمله ومن الجالل أوفره وأتمهرفعكان له الشرف أ
  مشكلة الدراسة 

ن أثر الشاهد الشعري في التوجيهات النحوية وذلك تتجلى مشكلة الدراسة في بيا   
أن هذا الشاهد كان له اكبر األثر في تقعيد اللغة وذلك عندما ظهر اللحن في البيئات 

عها ومنابتها اللغوية فسعى النحاة إلى الحفاظ على اللغة وذلك بالرجوع اللغة في مناب
  .التي أنشدت األشعار

  أهداف الدراسة
هد الشعري في كتاب األصول في النحو من حيث ترداده عند الوقوف على الشا  

وتوجيه ابن السراج للقواعد في ، ابن السراج وأثره في بناء وتأصيل القاعدة النحوية
 .ضوءه

  الدراسات السابقة 
  من الدراسات السابقة التي يمكن االستفادة منها    

، رسالة ماجستير، سراجالشاهد النحوي الشاذ والضرورة في كتاب األصول البن ال  
 .محمد أحمد عبد اهللا المسيعدين

  



2  

  أهمية الدراسة 
لقد تميزت هذه الدراسة بتركيزها على الشاهد النحوي في االحتجاج ومحاولة     

اعتبار أن الشاهد الشعري النحوي هو من اتساع اللغة وعظمها ويجب تدريسه في 
 . مل بل تقدر وتؤخذ بعين االعتبارتالمناهج على اعتبار أنه من األداءات التي ال ت

  منهج البحث 
إن منهج البحث المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي وذلك بتتبع    

  .وجمعها من كتاب األصول في النحو الشواهد الشعرية النحوية
مع مقارنة بين سيقوم الباحث بجمع الشواهد الشعرية في كتاب األصول في النحو    

ثم تحليل هذه الشواهد وتوجيه أدق  ،ها عند ابن السراج وآراء العلماء فيهاورود
  .اآلراء بناء على دقة الشاهد النحوي وكثرة استعماله وال يغفل رأي صاحب الكتاب
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 التمهيد
  السراج ابنحياة : أوالً  

 حد العلماءكان أ، هـ)316(ن سهل النحوي البغدادي تهو أبو بكر محمد ب      
بله وجاللة قدره في النحو المجمع على فضله ون ،المذكورين باألدب وعلم العربية

ليه انتهت هـ وإ)286(العباس المبرد ت خذ النحو عن أبينشأ في بغداد وأ، واألدب
تعمق في  ،وكان واسع الثقافة متعدد الجوانب، رئاسة في النحو بعد موت المبردال

، فمزج بين الثقافة العربية الخالصة وبين يث في زمنهمن الحد القديم كما أفاد
  )1(.الثقافات الوافدة على الفكر العربي آنذاك

لمان المبرد سنا مع ذكائه حدث غكان ابن السراج من أ")2(:ابن درستويهقال     
في الخلوات  ، ويجتمع معهويقربه وينشرح له ، وكان المبرد يميل إليهوفطنته

ورأيت ابن السراج يوما وقد حضر عند الزجاج مسلما  :قال، والدعوات ويأنس به
 جبه يا أباأ: فقال البن السراج، برد، فسأل رجل الزجاج عن مسألةعليه بعد موت الم

ولكن ، واهللا لو كنت في منزلي لضربتك: ابه فاخطأ، فانتهره الزجاج وقال، فأجبكر
وأنت ، بالحسن بن رجاء وقد كنا نشبهك في الذكاء والفطنة، المجلس ال يحتمل هذا

 ."تُخطئ في مثل هذا
  
  
  
  
  

                                                             
هـ، مقدمـة  )316(أبو بكر محمد بن سهيل بن السراج النحوي البغدادي، ت: ابن السراج - 1

، 1، ج3ط –لبنـان –األصول في النحو، تحقيق عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت
 .ول في النحواألص: ، وسيشار إليه فيما بعد، ابن السراج9م، ص1996

أنباه الرواة على أنباه النحاة، :هـ )646(جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف ت : القفطي- 2
القاهرة، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، –تحقيق محمد أبو الفضل  إبراهيم، دار الفكر العربي

 .148، ص3م، ج 1،1986ط
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   كتاب األصول :ثانياً 

، وله كتب في النحو مفيدة، السّراج هو أبو بكر محمد بن السّرِيِّ")1(:قال الزبيدي    
ومنها كتابه في مختصر ، وهو غاية في الشرف والفائدة، منها كتاب في أصول النحو

  .وجمع مقاييسها ،اختصر فيه أصول العربية، النحو
حد ومن هنا وصفه أ عرف العلماء أهمية كتاب األصول)2(:قال مجدي إبراهيم   

بأنه  وقد وصفه الزبيدي ،للمبرد تالميذ ابن السراج بأنه أحسن من كتاب المقتضب
ينا بعد إلويعد كتاب األصول ثالث كتاب نحوي يصل )....الشرف والفائدة غاية في(

ابن السراج تناول فيه  يعد كتاب األصول كتاب موسوعيا...كتاب سيبويه والمقتضب
إنما أريد به : لقد بدأ ابن السراج أصوله بتعريف النحو فقال، أبواب النحو والصرف

 .أن ينحو المتكلم إذا تعلمه كالم العرب
 ابن السراج والنحاة : ثالثاً 

ن حوية لكثير مراء نآيشتمل كتاب األصول في النحو البن السراج على 
من  سواء كانوا من البصريين أم من الكوفيين أم ،عاصروه أو النحاة الذين سبقوه

راء وأفكار غيره من النحويين ،وقد أورد آإذ يعد مرآة نرى من خاللها  ،البغداديين
  .إلى أصحابها نحوية منسوبة راءوآراء نحوية دون ذكر أصحابها آابن السراج 

  ألصول في كتاب ا والكوفيين راء البصريينآ

                                                             
ـ : الزبيدي- 1 دي األندلسـي االشـبيلي أبـو بكـر     محمد  بن الحسن عبيد اهللا بن مذحج  الزبي

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعـارف،  ، طبقات النحويين واللغويين): هـ379(ت
 .112م، ص1973

الجهود اللغوية البن السراج دراسة تحليلية، دار الكتاب المصـري  : مجدي إبراهيم يوسف - 2
إليه فيما بعد، مجدي إبراهيم ، وسيشار 21، 20، 19م، ص2،2004ودار الكتاب اللبناني، ط

 . الجهود اللغوية البن السراج: يوسف
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راء نحوية منسوبة إلى البصريين دون أن آترد في مصنفات ابن السراج 
هذا (أو ) قال أصحابنا(أو )يجيزون وأصحابنا(تخص عالما بعينه بعبارات منها 

  .فهو يعبر عن البصريين بلفظ أصحابنا) مذهب أصحابنا
  

   :قسمين تنقسم اآلراء المنسوبة للبصريين في مصنفات ابن السراج إلى
 .تخص عالما بعينه راء تنسب إلى جمهور البصريين دون أنآ :ولهاأ

   )1(...البصرية كالخليل وسيبويه والمبردراء تنسب إلى علماء المدرسة آ :الثاني

راء كثيرة في كتاب األصول فقد عول فيه على آأورد ابن السراج للكوفيين 
أول عمل يحفظ لنا  في النحو ويعد كتاب األصول ،ومذاهب الكوفيين مسائل األخفش

 )2(.آراء تنسب إلى الكوفيين

  منهج ابن السراج في تناول الشاهد النحوي: رابعاً
موضوعات أصول ابن السراج غير متداخلة كموضوعات الكتاب ال يمكن "

فبداء بمرفوعات ، فقد رتب على الشكل الذي ألفناه في الوقت الحاضر، التمييز بينها
رورات وانتقل بعد ذلك إلى التوابع كالنعت والتوكيد األسماء ثم المنصوبات والمج
ثم أشار إلى نواصب األفعال ، والعطف بالحروف، وعطف النسق وعطف البيان

وانتهى ، وباب األخبار بالذي وباأللف والالم، وزاد باب التقديم والتأخير، وجوازمها
  )3(."إلى مسائل التصريف

  الكالم الذي يستشهد به: خامساً
شعر وغيره فقائل األول قد : الكالم الذي يستشهد به نوعان)4(:اديقال البغد

الشعراء الجاهليون وهم قبل اإلسالم : األولىقسمه العلماء على طبقات أربع الطبقة 

                                                             
 . 417الجهود اللغوية البن السراج، ص: مجدي إبراهيم يوسف - 1

 .519الجهود اللغوية البن السراج، ص: ينظر مجدي إبراهيم يوسف- 2

 . 22، ص1األصول في النحو، ج: ابن السراج - 3

خزانة األدب ولب لباب لسان العـرب،  ): هــ 1093ت ( عبد القادر عمر: ينظر البغدادي-4
، 30، 29،ص1م،ج1997، 4تحقيق عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقـاهرة، ط 

 .الخزانة: وسيشار إليه فيما بعد البغدادي 
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المخضرمون وهم الذين أدركوا الجاهلية واإلسالم : والثانية، كامرئ القيس واألعشى
اإلسالميون وهم الذين كانوا في صدر  المتقدمون ويقال لهم: والثالثة، كلبيد وحسان

المولدون ويقال لهم المحدثون وهم ومن بعدهم : والرابعة، اإلسالم كجرير والفرزدق
فالطبقتان األوليان يستشهد بشعرهما إجماعا ، إلى زماننا كبشار بن برد وأبي نؤاس

وعبد  وأما الثالثة فالصحيح صحة االستشهاد بكالمها وقد كان أبو عمرو بن العالء
اهللا بن أبي إسحاق والحسن البصري وعبد اهللا بن شبرمة يلحنون الفرزدق والكميت 

وكانوا يعدونهم من المولدين ألنهم كانوا في عصرهم ...وذا الرمة وأضرابهم
أما الرابعة فالصحيح أنه ال يستشهد بكالمها مطلقا وقيل ...والمعاصرة حجاب

  . الزمخشرييستشهد بكالم من يوثق به منهم واختاره 
  االستشهاد بالشعر  

كنت أرجع فيها إلى دواوين الشعراء وكتب : شواهد الشعر")1(:قال المصنف
اللغة والنحو والمعاجم، أكمل الناقص منها في الهامش، وأشرح الغامض من 

شرحا موجزا يخدم الموضوع الذي سيق له  -وما أكثرها-مفرداتها اللغوية الصعبة 
لشواهد غير المنسوبة إلى قائليها كلما استطعت ذلك ووجدت شاهدا عليه، ونسبت ا

بموضوعات  سبيال إليه، وكذلك كنت أذكر بإيجاز بعض الفوائد النحوية التي تتصل
  ..."وذلك كخالف بعض النحويين مما يرجح رأي ابن السراج أو يضعفه، المسائل

ن عديدة لقد استشهد أبو بكر بن السراج في كتاب األصول بالشعر في أماك"
تتمثل هذه الشواهد بكثرة ، بما ثبت عن العرب أو أنه فهم على غير وجهه الصحيح

ما استشهد به من الشعر للغات العرب المختلفة أو لهجات بعض قبائلهم أو تعزيز 
  )2(."القواعد التي قال بها فريق من النحاة

في فيتضح من خالل النظر  أما موقف ابن  السراج من االستشهاد بالشعر
ض المسائل شعار العرب في بعبأاالستشهاد لقد كان ابن السراج يكثر من  ،مصنفاته

مصنفات ابن السراج نحو  الشواهد الشعرية في لقد بلغ إجمالي ،النحوية التي يتناولها

                                                             
 .31ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 1

 .23، ص1األصول في النحو، ج: ابن السراج - 2
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شاهدا وأكثر الشواهد الشعرية  )459(كتاب األصول في النحو  شاهدا وفي) 571(
  ) 1(.به سيبويه أو المبرد التي أوردها ابن السراج استشهد

استشهد الزمخشري في تفسير أوائل البقرة من الكشاف ببيت من شعر أبي تمام 
وقال وهو وإن كان محدثا ال يستشهد بشعره في اللغة فهو من علماء العربية فاجعل ما 

إال ترى قول العلماء الدليل عليه بيت الحماسة فيقنعون بذلك ، يقوله بمنزلة ما يرويه
وقهم بروايته وإتقانه واعتراض عليه بأن قبول الرواية مبني على الضبط والوثوق لوث

استشهد ...واعتبار القول مبني على معرفة أوضاع اللغة العربية واإلحاطة بقوانينها
على مسألة بقول أبي تمام الطائي وأول الشعراء المحدثين بشار بن برد وقد احتج 

ذكره ، ه كان هجاه لتركه االحتجاج بشعرهسيبويه ببعض شعره تقربا إليه ألن
المرزباني وغيره ونقل ثعلب عن األصمعي أنه قال ختم الشعر بإبراهيم بن هرمة 

     )2(.وهو آخر الحجج
جعل الشعراء الجاهليين في عشرة طبقات )3(:قسم الجمحي في كتابه

الشعر  واإلسالميين في عشر طبقات أيضا وكان ابن سالم الجمحي قد شكك في رواية
فاقتصرنا في هذا على في فحول :"يقول، الجاهلي ونسبة الشعر إلى قائليه وفي ذلك

ورتبت هذا المؤلف على ، الشعراء اإلسالميين لالستغناء عن فحول الشعراء الجاهلية
  . عشرة طبقات كل طبقة تجمع أربعة من فحول شعراء اإلسالم
لماء، ولم يكن االستشهاد ال شك أن الشعر من أهم مصادر االستشهاد عند الع

بالشعر هم علماء العربية وحدهم، بل شاركهم في االهتمام به الفقهاء واألصوليون 
إذا أشكل عليكم الشيء من القرآن : عباس يقولوالمحدثون والمفسرون، وكان ابن 

وقد عني علماء العربية بالشعر إلى جانب ، فارجعوا فيه إلى الشعر فإنه ديوان العرب

                                                             
 .104الجهود اللغوية البن السراج، ص: إبراهيم يوسف مجدي - 1

  .31، 30ص، 1ج، الخزانة: البغدادي - 2

-بيـروت ، منشورات دار الكتب العلمية، طبقات فحول الشعراء: ابن سالم: ينظر الجمحي- 3
 .34ص، لبنان
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بالقرآن الكريم، فاعتمدوا عليه في بناء الكثير من القواعد وإصدار العديد من  عنايتهم
   )1(.األحكام، ولجأوا إليه في شرح غوامض اللغة وتوضيح معانيها، وإحكام أصولها

يعد الشعر العربي من أهم أصول االستدالل على المسائل واألحكام النحوية 
كتابا نحويا ولو كان صغيرا إال وتجد فيه  فقلما تجد، وقد أكثر النحاة منه في كتبهم

وذكروا أنه ، وقد بين العلماء الشعر الذي يصح االحتجاج به، أبياتا من أشعار العرب
) هــ180(أي في حدود سنة، يبدأ من العصر الجاهلي وينتهي أواخر القرن الثاني

        )2(.تقريبا
إننا نلمح ، ذوا بالسماعإن البصريين أخذوا بالقياس كما أخ)3(:قال السامرائي

وحملوا ، فقد أبوا أن يستدلوا بشاهد لم يعرف قائله، هذا في نقضهم لمسائل الكوفيين
وعلى ذلك ، كثيراً من الشواهد التي خرجت على المسموع الشائع في أنها ضرورة

  .ال يمكن أن تكون أساسا في حكم
عن العرب وهم في ذلك قد ذهبوا إلى أن الكوفيين أخذوا كل ما سمعوا 

إن الكوفيين لم يتوثقوا مما : وكأنهم أرادوا أن يقولوا، فجعلوه أصال يقاس عليه
ولم يتحرروا صحة ما يصل إليهم من ، فقد قاسوا على النادر والشاذ، اعتمدوه أصال

  .  مواد

                                                             
، إسفار الفصـيح ) هـ433: ت(محمد بن علي بن محمد أبو سهل الهروي : ينظر الهروي - 1

عمادة البحث العلمي بالجامعـة اإلسـالمية،   : الناشر، قيق أحمد بن سعيد بن محمد قشاشتح
 .239ص، 1ج، هـ1420، 1ط، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

شرح شذور الذهب فـي  ) هـ 889ت (شمس الدين محمد عبد المنعم الجوجري: الجوجري- 2
عمـادة البحـث العلمـي بالجامعـة     ، حارثيتحقيق نواف بن جزاء ال، معرفة كالم العرب

 . 97، 96ص، 1ج، المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، اإلسالمية

، للنشر والتوزيع دار الفكر، المدارس النحوية أسطورة وواقع: إبراهيم: ينظر السامرائي-  3
 .17ص، م1978، 1ط، عمان 
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أول شيء كان يهم النحوي في استقراء لغة الشعر هو توثيقها )1(:قال الحلواني
وليس أمامه في هذه العملية غير أن ينقلها من ، ها وفصاحتهاوالتأكد من صحة نقل

  .األعراب الفصحاء: أوالً: أحد مصدرين
  .الرواة الثقاة عن األعراب: ثانياً

ليكون توثيقه للغة ، وأحياناً نرى النحوي يسلك السبيل إلى المصدرين كليهما
ربما نزل إلى المدينة و، أما المصدر األول فقد كان يستوطن البادية، الشاهد أكثر دقة

  . وديوانه الموثوق به، فلقد كانت بوادي نجد والحجاز وتهامة منبع الشعر

                                                             
، مطبعة أفريقيا الشرق الـدار البيضـاء   ،أصول النحو العربي: محمد خير: ينظر الحلواني- 1

 .38ص، م1983، الرباط
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  الفصل األول
  االحتجاج بالشاهد الشعري في باب المرفوعات

  
  المبتدأ والخبر ونواسخهما 1.1

جاء هذا المبحث على عاملين رئيسين في من المرفوعات وهما المبتدأ والخبر       
 .ن أصله مبتدأ وخبرأو ما كا

  
  المبتدأ والخبر أو ما كان أصله مبتدأ وخبر  1.1.1

  المبتدأ 1.1.1.1 
ومن األفعال والحروف  األسماءما جردته من عوامل  هو")1(:قال ابن السراج

وثانيه خبـره وال يسـتغني    وكان القصد فيه أن تجعله أوالً لثانٍ مبتدأ به دون الفعل
  . "ينابومحمد ن، اهللا ربنا :عان نحوأحدهما عن اآلخر وهما مرفو

  
  لخبرا2.1.1.1

السـامع   االسم الذي هو خبر المبتدأ يسـتفيده ")2(:قال ابن السراج في تعريفه
  ."وبالخبر يقع التصديق والتكذيب، ويصير مع المبتدأ كالماً

 )3(.جعل ابن السراج تعريف المبتدأ والخبر أو تنكيرهما على وجوه أربعة
أن  وهذا الذي ينبغي، المبتدأ معرفة والخبر نكرة نحو عمرو منطلقون أن يك: األول

  .يكون عليه الكالم
يجـوز   ونحوه هذا...زيد أخوك: المبتدأ معرفة والخبر معرفة نحو أن يكون: الثاني

  .اًإذا كان المخاطب يعرف زيد

                                                             
 .58، ص1األصول في النحو، ج: ابن السراج - 1

 .62ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 2

 .66، 65ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 3
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كانت فيه ذلك ما  أن الجائز من وقد بينا ،ن يكون المبتدأ نكرة والخبر نكرةأ: الثالث
ما : ألن الفائدة واقعة نحو قولك، نةمنفياً فإن النكرة فيه حسفأما الكالم إذا كان ، فائدة

  .وما فيها رجل، أحد في الدار
 .وهذا قلب ما وضع عليه الكالم، ةأن يكون المبتدأ نكرة والخبر معرف: الرابع

 
  اشتراك األخبار في المعنى1.2.1.1
كمـا  ، إن ذلك الرجل عالم: ذلك مثل هذا تقول واعلم أن) 1(:قال ابن السراج 

، إن هذا الرجل أخوك: كما تقول، وإن ذلك الرجل أخوك، إن هذا الرجل عالم: تقول
فيستحسنون رفع ما كان فيه ، هذا عبد اهللا أفضل رجل وأي رجل: والكوفيون يقولون

  )2(:ورفعه عندهم على االستئناف وعلى ذلك يتأولون قول الشاعر، مدح أو ذم
     فهذا بتِّي          مقَيظ مصيف مشَتِّي من يك ذا بتٌّ

قد جمع أنـه مقـيظ وأنـه    : أي، من باب حلو حامض: وهذا عند البصريين
  .     )3(أي أن الخبران مشتركان في المعنى، مصيف مشتي ففيه هذه الخالل

لك يـونس وأبـو   حدثنا بذ، هذا عبد اهللا منطلق: وذلك قولك") 4(:قال سيبويه
وزعم الخليل رحمه اهللا أن رفعه يكـون علـى   ، الخطاب عمن يوثق به من العرب

كأنـك قلـت هـذا    ، هذا عبد اهللا أضمرت هذا أو هو: فوجه أنك حين قلت: وجهين
كقولك هذا حلو ، أن تجعلهما جميعا خبرا لهذا: والوجه اآلخر، منطلق أو هو منطلق

  ".كنك تزعم أنه جمع الطعمينال تريد أن تنقض الحالوة ول، حامض

                                                             
 .154ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 1

مجموع أشعار العرب، : رؤبة: ابن العجاج، زيادات ديوان رؤبةالبيت مجهول القائل ينظر - 2
-دار ابن قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، اعتنى بتصحيحة وترتيبه وليم بن الورد البروسي

 .ديوانه: رؤبة: وسيشار إليه فيما بعد ابن العجاج، 191ص، الكويت

 .154ص، 1ج، األصول في النحو: ينظر ابن السراج -  3

 . 83ص، 2ج، الكتاب: يهسيبو - 4



12  

كما ، يجوز أن يكون للمبتدأ الواحد خبران وأكثر من ذلك")1(:قال ابن يعيش
تريد أنه قد جمع بين ، هذا حلو حامض: فتقول، قد يكون له أوصاف متعددة

فالخبر وإن كان متعددا من جهة اللفظ فهو غير متعدد ، هذا مر: كأنك قلت، الطعمين
  ".      المراد أنه جامع للطعمين ألن،من جهة المعنى

اشتراك األخبار في المعنى عند ابن السراج والبصريين في : الشاهد فيه
وسيبويه يعده من باب تعدد ، والكوفيين يعدونه استئنافاً، )مشتي، مصيف، مقيظ(

 .وابن يعيش جمع بين رأي ابن السراج ورأي سيبويه، الخبر
  

  حذف الخبر2.2.1.1
إما مبتدأ : واعلم أنه يجيء كالم عامل بعضه في بعض" )2(:قال ابن السراج
لعمر اهللا ألفعلن : فالمبتدأ والخبر قولك، ومعنى ذلك القسم، وخبر وإما فعل وفاعل
الالم الم االبتداء ، لعمر اهللا: فقولك، وأيمن الكعبة وأيم اهللا: وبعض العرب يقول

: لعمر اهللا المقسم به وكذلك: ه قالكأن، والخبر محذوف، مرفوع باالبتداء، وعمر اهللا
     )3(:ومنه قول امرئ القيس"... وأيمن، أيم اهللا

  فَقُلْتُ يمين اِهللا أبرح قَاعداً        ولو قَطَّعوا رأسي لَديك وأوصالي
العربِ يقولون فـي بيـت    فصحاءوسمعنا )5(:قال سيبويه )4(:قال ابن السراج

    .وأيم اهللا، منزلة أيمن الكعبةجعلوه ب: قال...امرئ القيس

  

  

  

                                                             
 . 249ص، 1ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 1

 .434ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 2

، مصـر –دار المعـارف ، تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم ، ديوانه: امرؤ القيس: الكندي - 3
 .ديوانه: امرؤ القيس، وسيشار إليه فيما بعد، 32ص، م1958

 .435، 434ص، 1ج، ل في النحواألصو: ابن السراج - 4

 .504ص، 3ج، الكتاب: سيبويه -  5
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، باالبتداء وحذفوا خبره) يمين اِهللا(أنهم رفعوا : أراد")1(:قال السيرافي
  ". لعمر اهللا ألفعلن: يمين اِهللا قسمي وهو مثل: وتقديره

لم أجـد رأي ابـن   ، )قسمي(ورد الشاهد في حذف الخبر والتقدير يمين اهللا 
  . ي بذكر رأي سيبويهبل اكتف، السراج في هذا البيت

  )3(:قول الشاعر )2(.ومن الشواهد األخرى التي أوردها ابن السراج في حذف الخبر  
  بغَاة ما بقينَا في شقَاق    وإالّ فاعلَموا أنا وأنْتُم      

  ".كأنه قال فاعلموا أنا بغاة ما بقينا وأنتم كذلك") 4(:قال ابن السراج
: أي وأنتم على التقديم والتأخير: الشاهد في قوله: علمقال األ")5(:قال البغدادي

  ".وأنتم بغاة: محذوف لعلم السامع والمعنى: مبتدأ والخبر: فاعلموا أنا بغاة وأنتم فأنتم
) أنـا وأنـتم  (فـي قـول الشـاعر   ، ورد البيت في حذف الخبر لعلم السامع

 ).وأنتم كذلك(والتقدير
  
  تها كان وأخواالمبتدأ والخبر  نواسخ 2.1.1

، هي أفعال ناقصة تدخل على المبتدأ والخبر فيبقى المبتدأ مرفوعاً اسما لها
فقد ، لذا ينطبق على اسمها وخبرها شروط االبتداء والخبر، وتنصب الخبر خبراً لها

وهذا لم ، وقد يجيء اسمها معرفة وخبرها نكرة، يكون اسمها معرفة وخبرها نكرة
، وأصبح، صار: كانوأخوات  ،الشعراءينص عليه النحاة بل هو في ضرورات 

                                                             
أبو محمد يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد اهللا بـن المرزبـاني السـيرافي    : السيرافي - 1

دار الفكـر للطباعـة   ، تحقيق محمد علي الريح هاشم، شرح أبيات سيبويه، )هــ 385(ت
 .203ص، 2ج، م1974، والنشر

 .253ص، 1ج، صول في النحواأل: ابن السراج -  2

،  2ديوانه، تحقيق عزة حسـن، منشـورات وزارة الثقافـة، ط   : بشر بن أبي خازم: األسدي- 3
  .ديوانه: بشر بن أبي خازم : األسدي، وسيشار إليه فيما بعد، 169م، ص1972

  :  رواية البيت في الديوان 
 اقوإالّ فاعلَموا أنا وأنْتُم       بغَاة ما حيينا في شقَ

 .253، ص1األصول في النحو، ج: ابن السراج- 4

 .294ص، 10ج، الخزانة: البغدادي - 5
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وما أشبه ذلك مما يجيء عبارة ، وليس، وما زال، وما دام، أضحىظل وو، وأمسى
تصاريفه تصاريف  و، ان في معناهن مما لفظه لفظ الفعلوما ك ،عن الزمان فقط

وكذلك صار وأصبح ، فشبهوها بالفعل، وكائن، وسيكون، ويكون، كان: تقول، الفعل
  )1(.وأضحىوظل ، وأمسى

  

  ليس1.2.1.1 
ال تتصرف  الدليل على أنها فعل وإن كانتفأما ليس ف )2(:قال ابن السراج
، كضربنَا، ولَسنَا، ولستُما كضربتُما كما تقول ضربتُ، لستُ: تصرف الفعل قولك

نولَس ،نبركض ،ّتُنبركض تُنسوا، ولَسوا، ولَيبرتْ أمة اهللا ذاه، كضسبةولَي،  
ألنك إذا قلت ، وإنما امتنعت من التصرف، زيداً اهللا أمةُ تْضرب: كقولك

غداً أدت ذلك المعنى  ليس زيد قائماً اآلن أو: قلت وإذا ...دلت على ما مضى) كان(
المضارع استغني عن المضارع  فلما كانت تدل على ما يدل عليه، الذي في يكون

فما كانت  ...بنات الياء مثل باع وبات من تي هيبناء األفعال ال ولذلك لم تُبن، فيها
وأكثر من  ليس فيها أحد فقد نفيت الواحد واالثنين: قلت فهو جائز فأنت إذا فائدة فيه
  . وديار، وطورئ ،وكتيع، عريب، حدومثل هذا ال يقع في اإليجاب ونظير أ، ذلك

  )3(:قال الراجز 
  وبلدة ليس بها ديار

ألنه من األلفاظ التـي تـالزم   ) ديار(س نكرة سيق الشاهد في مجيء اسم لي
 .ولكن جوزه الشعراء في باب الضرورة الشعرية، وهذا اليجوز عند النحاة، النفي

  
  
  

                                                             
 .82ص، 1ج، األصول في النحو: ينظر ابن السراج-  1

 .84، 83، 82ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 2

 –دردار صـا ، تحقيق سعدي ضناوي، ديوانه: العجاج عبد اهللا بن رؤبة بن لبيد: ابن رؤبة - 3
  . رواية البيت في الديوان، 235ص، م1997، 1ط، بيروت

يبِها ِإنْس ّال خَال الجِنو             ّبها طُوئي سلَي وخَفْقَة 
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  اسم كان نكرة والخبر معرفة 2.2.1.1
  )2(:قول حسان )1(:ومن شواهد ابن السراج في مجيء االسم نكرة والخبر معرفة

  يكُون مزاجها عسٌل وماء    كأن سالفةً من بيت رأسٍ     

الخبر وهو نكرة وجعل مزاجها ) عسل)(انك(جعل اسم ")3(:قال ابن السراج
أن عسالً ، ومن ذلك فإنما حسن هذا عند قائلهوهو معرفة باإلضافة إلى الضمير 

تمرة : نحو قوله، وماء نوعان وليسا كسائر النكرات التي تنفصل بالخلقة والعدد
سالفة فهو مثل : وهو قوله، راجع إلى النكرة) مزاجها(مير الذي فيوالض، وجوزة
  ."خمرة ممزوجة بماء: قولك

: أنك لو قلت أال ترى، وهو النكرة، ما يكون فيه اللبسال يبدأ ب")4(:قال سيبويه
أن يكون في الدنيا  ستنكريال ألنه ، حليماً أو كان رجٌل منطلقاً كنت تلبسكان إنسان 
رفة خبرا لما يكون فيه فكرهوا أن يبدءوا بما فيه اللبس ويجعلوا المع، إنسان هكذا
ملهم على ذلك أنه فعل ح، يجوز في الشعر وفي ضعف من الكالموقد ، هذا اللبس

  ".  بمنزلة ضرب
وهذا اليجوز عند ، والخبر معرفة، )نكرة(سيق الشاهد على وقوع اسم يكون

   .  لكن ابن السراج يجوز ذلك، سيبويه للبس
  
  
  

                                                             
 .67ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 1

، 2لبنان، ط–بيروت –ديوانه، تحقيق عبد علي مهنا، دار الكتب العلمية : حسان: ابن ثابت - 2
  .  ديوانه: حسان: ابن ثابت، وسيشار إليه فيما بعد، 18م، ص1994

  . رواية البيت في الديوان
اءسٌل وما عهمزاج كُونأسٍ       ير تيب نسبيئة م كأن 

 .67ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 3

ـ 180ت(يبويه عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء أبو بشر الملقب س: سيبويه - 4 ): هـ
، 48، ص1م، ج1988الكتاب، تحقيق عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القـاهرة،  

 .الكتاب: سيبويه، وسيشار إليه فيما بعد
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قول )1(.ومن الشواهد األخرى التي أوردها ابن السراج في مجيء اسم كان نكرة
   )2(:القطامي

  قفي قَبَل التَّفَرق يا ضباعا      والَ يك موقفٌ منْك الوداعا
: وقولـه ، أراد قفي حتى أودعك واسلم عليك قبل أن نتفرق")3(:قال السيرافي

هو دعاء بأن ال يكون الوداع له منها في موقـف مـن   : وال يك موقف منك الوداعا
وال كان منك الوداع لنا فـي  ، قفي ودعينا أن عزمت على فرقتنا: كأنه قال، الموقف
  ".    والمعرفة خبرها، وقد اضطر في البيت إلى جعل النكرة اسم كان، موقف

هو و) الوداع(هو نكرة ونصب و )الموقف(الشاهد فيه رفع ") 4(:قال ابن يعيش
 :والتقـدير ، وقف بالجار والمجرور الذي هـو منـك  وحسن ذلك وصف الم، معرفة

  .  "موقفٌ كائن منك
والخبـر معرفـة   ) موقـف (الشاهد في مجيء اسم كـان نكـرة وهـو   ورد 

أما ابن يعيش فبتقـدير  ، فهو من االضطرار عند ابن السراج والنحاة، )الوداع(وهو
 .وصف الموقف بالجار والمجرور

  
     مار اسم كان أو أحدى أخواتهاإض 3.2.1.1

أن جميع ما جاز في المبتدأ وخبره مـن التقـديم   : واعلم")5(:قال ابن السراج
إال أن يفصل بينهما وبين ما عملت فيه بما لم تعمـل  ) كان(فهو جائز في، والتأخير

وكان ، كان منطلقا عبد اهللا: فأما ما يجوز فقولك، فيه فإن فصلت بظرف ملغى جاز

                                                             
 .83ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  1

، 1بيـروت ط  -دار الثقافـة ، تحقيق احمد مطلوب وإبراهيم السـامرائي ، ديوانه: القطامي - 2
 .31ص، م1961

 . 298ص، 1ج، شرح أبيات سيبويه: السيرافي - 3

 .341ص، 4ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 4

 .86ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 5
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و الزيدان كـان  ، وزيد كان قائما غالمه، وكان أخاك صاحبنا، اليوم عبد اهللامنطلقا 
  )1(:قال الشاعر"...أخوات كان: وكذلك، تريد كان غالمهما قائما، قائما غالمهما

سرعالي موا والنَّوى عحبفََأصس كُلَّ النّوى يلَيلْهم      ويناكسقَى الم  
المساكين كل النـوى وهـذا    وليس الخبر يلقي: لكأنه قا) 2(:قال ابن السراج

ضمر ال يظهر وأصحابنا يجيزون غالمه كان زيد يضـرب فينصـبون الغـالم    الم
   .ألن كل ما جاز أن يتقدم من األخبار جاز تقديم مفعوله، بيضرب ويقدمونه
فـي  فلو كان كل على ليس وال إضمار فيه لم يكن إال الرفع ")3(:قال سيبويه

وال يجوز أن تحمل المساكين على ليس وقد قـدمت  ) تُلقي(تصب على ولكنه ان، كل
كانت زيداً : ولو قلت، وهذا ال يحسن، فجعلت الذي يعمل فيه الفعل األخر يلي األول

  ".  وكان قبيحا، تأخذ الحمى لم يجزالحمى تأخُذ أو 
 وتقديم المفعول به على فعله عند، ورد البيت في اإلضمار في ليس ألنها فعل

 . واليجوز ذلك عند سيبويه، ابن السراج وهو رأي البصريين
  

  وصف خبر كان 4.2.1.1
ذا كنيت عنه جاز أن يكون منفصـال  خبر كان إ واعلم أن")4(:قال ابن السراج

 ،كنـت إيـاه  : أصله خبر مبتدأ، تقولكان  إذ، واألصل أن يكون منفصال، ومتصال
وكنتُه  ننيوحقه االنفصال، ويجوز كا ألن خبرها خبر ابتداء، هذا الوجه، وكان إياي

                                                             
دار ، جامعة اليرموك، دائرة اللغة العربية وآدابها، معجم شواهد النحو الشعرية، حنا: حداد - 1

، حنـا : حداد، معجم، وسيشار إليه فما بعد، 170ص، م1984، 2ط، العلوم للطباعة والنشر
، 4ج، والمقتضب، 82ص، 1ج،بال نسبة في األصول في النحو، معجم شواهد النحو الشعرية

، واألشـموني ، 284ص، 1ج،وابن عقيل ، 122ص، 1ج، وشرح أبيات سيبويه، 100ص
أمـالي ابـن   ، 270ص، 9ج، والخزانـة ،  368ص، 1ج، وشرح التسـهيل ، 24ص، 1ج

، وفرحـة األديـب  ، 147ص، 1ج، ولحميد بن األرقط في الكتاب، 497ص، 2ج، الشجري
 .42ص

 .87، ص1األصول في النحو، ج: ابن السراج - 2

 .70ص، 1ج، الكتاب: سيبويه - 3

 .91، ص1األصول في النحو،ج: ابن السراج - 4
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، فاألول استحسن للمعنى، رف الفعل ألنها متصرفة تص )ضربني وضربته(كقولك 
  )1(:قال أبو األسود، "اللفظوالثاني لتقديم 

 تَكُنْه ا أوكُنْهال ي نَّفإفإنا       ههانببِل ُأمه َأخُوها غَذَته  
لـم نكـنهم فمـن ذا     إذا: ل ضربناهم وتقـول كما تقو، كُناهم")2(:قال سيبويه

  ".فهو كائن ومكون كما تقول ضارب ومضروب، لم نضربهم إذا: تقولكما ، يكونهم
، )وتكنـه ، يكنها(جواز األمرين في خبر كان إذا كان ضمير في: الشاهد فيه

 .  االنفصال أو االتصاليجوز فيه الوجهان 
  

  خواتهاالضمير المنفصل بعد كان أو أحدى أ 5.2.1.1
بما أن كان وأخوتها تعامل معاملة األفعال فيتصل بها الضمير أحياناً وينفصـل       

كان إيـاه   :ومن ذلك قولهم: أحياناً أخرى وقد ذكر ابن السراج ذلك بقوله عن النحاة
موضـع ابتـداء   ، ألن موضعه، وال كانك، وليسني، كانني: تقول قليلة وال نهكاألن 
  )4(:قال الشاعر )3( .فالمنفصل أحق به وخبر

  لَيتَ هذَا اللَّيل  شَهر           ال نَرى فيه عريبا
  لَيس   إياي   و  إيا           ك وال نخشَى رقيبا

كان زيد : نحو، أن يأتي ضمير خبر كان وأخواتها منفصالً)5(:قال ابن يعيش
، وكانَـه ، كُنتُـك :حون، أنا لو وصلنا ضمير الخبر بضمير االسم...وكان إياي، إياه

وفعل الفاعل ال يتعدى إلـى  ، فالفاعل في هذا الباب والمفعول لشيء واحد، وكَانَني
                                                             

ـ   : أبو األسود: الدؤلي - 1  للطباعـة ڤ ديوانه، تحقيق محمد حسن آل ياسـين، مؤسسـة أيـ
 .ديوانه: أبو األسود: الدؤلي، وسيشار إليه فيما بعد، 306م، ص1982، 1والتصوير، ط

 .46ص، 1ج، الكتاب: سيبويه - 2

 .118، ص2األصول في النحو،ج: ينظر ابن السراج- 3

، 2لبنان، ط –ديوانه، تحقيق فايز محمد، دار الكتاب العربي، بيروت: عمر: ابن أبي ربيعة - 4
  .ديوانه: عمر: ابن أبي ربيعة، ار إليه فيما بعدوسيش، 79م، ص 1992

  .رواية البيت في الديوان 
 لَيس إالَّي وإيا           ها  والَ   نَخْشى رقيبا

 .326ص،  2ج، شرح المفصل : ابن يعيش  - 5
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ويجوز ) ضربتَك(وال) ضربتُني(فال يجوز ، ويتعدى إلى نفسه منفصال، نفسه متصال
فعلى التشبيه بالفعـل  ، وكَانَني، فأما وجه جواز كُنْتُه، وإياك ضربتَ، إياي ضربتُ

  .      يقي حين جعل االسم والخبر بمنزلة الفاعل والمفعولالحق
وهو في موضع خبر )إياي(سيق الشاهد على إتيان الضمير بعد ليس منفصالً 

  .ليس
  

  العاملة عمل ليسال  6.2.1.1  
  )1(.تعمل ال فيما بعدها كعمل ليس فيما بعدها وقد أورد ابن السراج في ذلك       

  )2(:لكيد بن ماالشاعر سع قال  

احقيسٍ ال بر ها        فأنا ابنعن نيران دن صم  
   .بمنزلة ليس) ال(فجعل)3(:قال ابن السراج      

فـي أنهـا فـي     )ال(لتها بمنزلة ليس كانت حالها كحالإن جع)4(:قال سيبويه
واعلم أن المعارف ال تجري مجرى النكرة ...ع ابتداء وأنها ال تعمل في معرفةموض

  .   ال تعمل في معرفة أبدا)ال(ألنباب أبدا في هذا ال
على أن ال تعمل عمل ليس شذوذا أنشده سيبويه أيضا علـى  ")5(:قال البغدادي

  ".إجراء ال مجرى ليس في بعض اللغات فبراح اسمها والخبر محذوف
                                                             

 .96ص، 1ج، ينظر ابن السراج األصول في النحو-  1

، نسب البيت لسعد بن مالك في األصـول  ،49ص، معجم شواهد النحو الشعرية، حنا: حداد- 2
، 66ص، 2ج، 431ص، 1ج، أمالي ابـن الشـجري  ، 296ص ، 2ج،الكتاب، 96ص، 1ج

وشـرح أبيـات   ، 105ص، 1ج، والالمات، 360ص، 4ج، وبال نسبة في المقتضب، 530
، 1ج، واألشـموني  ،  694ص، 2ج، 303ص، 1ج، واإلنصـاف ، 27ص، 2ج، سيبويه
، 4ج، 172ص، 2ج، 467ص، 1ج، والخزانة، 268ص، 1ج، وشرح التصريح، 267ص
  .           وصدر البيت في التمام، 54ص، والتمام، 39ص

 من فرّ عن نيرانها

 .96ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 3

 .296ص، 2ج، الكتاب: سيبويه - 4

 .  467ص، 1ج، الخزانة:البغدادي - 5
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  .والبغدادي يعده من الشذوذ، تعمل عمل ليس) ال(ورد البيت في أن
  
  )اإن وأخواته( سماءالحروف العوامل في األ 3.1.1

نوع منها يخفض : نوعان  األسماءالحروف العوامل في ) 1(:قال ابن السراج
: ما وصله اسما باسم فنحو قولكأ، فعال باسم ويدخل ليصل اسما باسم أو األسماء

: والنوع الثاني... مررت بزيد: وأما وصله فعال باسم فنحو قولك ،خاتم من فضه
إن (خبر نحوالويرفع  ،فينصب االسم، فيعمل فيهما يدخل على المبتدأ والخبر

، وال تدخل وجميع هذه الحروف ال تعمل في الفعل ،زيدا قائم: كقولك) وأخواتها
  ".  وال ذاهب إلى قام، ال تقول مررت بيضرب، عليه
ابن صـريم   لقو )2(.ومما أورده ابن السراج في الحروف العوامل في األسماء    

)3( :اليشكري
  

ماً تُوافينَا بِوجه مقسمٍ        كَأن ظبيةٌ تعطو إلى وارق السلَمِ  ويو  
فقال ، اً مأخوذإن بك زيد :يقولونأن ناسا : وروى الخليل")4(:قال ابن السراج

  ".  شبهه بما يجوز في الشعرو، إنه بك زيد مأخوذ: هذا علي
فع فمن ر، ب والجرالرفع والنص: ثة أوجهفيروى على ثال")5(:قال ابن يعيش

فعلى ، ومن نصب، كأنها ظبيةٌ تعطوا: ىوالمعن، فعلى الخبر واسمها محذوف مقدر
                                                             

 .55، ص1األصول في النحو، ج: ابن السراج - 1

 .245ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  2

نسب إلـى ابـن   : البيت مختلف النسب، 168ص، الشعرية، معجم شواهد النحو، حنا: حداد- 3
وشـرح  ، 165ص، 3ج، 134ص، 2ج، الكتـاب ، 245ص، 1ج، صريم فـي األصـول  

إلى زيد بـن  ، 220ص، 11ج، 411، 399ص، 10ج، والخزانة، 576ص، 4ج، المفصل
وإلـى  ، وإلى أرقم بن علباء في شرح أبيات سـيبويه ، 164ص، 1ج، في اإلنصاف األرقم

، 102ص،2ج، 307ص، 1ج، ولم ينسب لقائل في المحتسب، علباء بن أرقم في األصمعيات
، 2ج، 333ص، 1ج، شـرح التصـريح  ، 325ص، 1ج، األشموني ، 71ص، 1ج، الكامل
 .364ص

 .245ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 4

 .567ص ، 4ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 5
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 فهذه المرأة، كأن ظبيةً هذه المرأةُ: كأنه قال، والخبر محذوف منوي، أنه اسمها
: والمعنى، وأن مزيدةٌ) الكاف(لجر وهوفعلى إعمال حرف ا، الجر وأما، الخبر
كظبية ."  

وذكر ، )كأن(الحروف التي تعمل فيما بعدها كعمل الفعل قوله ورد البيت في
، يقول أن هذا البيت يجوز فيه ثالثة أوجه، وابن يعيش، ابن السراج رأي الخليل

واستشهد به النحاة من قبل ، وعلى الرغم من أن ابن السراج قد استشهد بهذا البيت
  . إال أنه  فيه ضعيفاً من جهة نسبته

  
  لمخففتان ن اإن وأ 1.3.1.1

، فإذا خففتا فلك أن تعملهما، تخففان) إن وأنّ(واعلم أن ")1(:قال ابن السراج
أنه إنما أعمل لما أشبهت الفعل : ولك أن ال تعملهما أما من لم يعملهما فالحجة له

والحجة لمن ، فلما خففت زال الوزن والشبه، بأنها على ثالثة أحرف وأنها مفتوحة
 ومنه قول"...فإذا خففتا كانتا بمنزلة فعل محذوف، منزلة الفعلهما ب: أعمل أن يقول

  )2(:الراجز
خُلْبِ كأن رِشاء هيريدو  

إلى فلما اضطر ) إن(إلى هذه الكاف إنما هي مضافة )3(:السراج قال ابن
 التخفيف ولم يضمر لم يغير ذلك التخفيف أن ينصب بها كما أنك قد تحذف من الفعل

   .فال يتغير عن عمله

هذه الكاف إنما هي مضافة إلى إن فلما اضطررت إلى و")4(:قال سيبويه
قد تحذف من الفعل فال كما أنك ، لم تضمر لم يغير ذلك أن تنصب بهاالتخفيف ف

  ".يتغير عن عمله
  

                                                             
 . 235، ص1األصول في النحو، ج: ابن السراج - 1

 .169ص، ديوانه: رؤبة: ابن العجاج  - 2

 . 238ص،  1ج، األصول في النحو : ابن السراج - 3

 .164ص، 3ج، الكتاب: سيبويه - 4
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  ". ب وريديه على إعمال إن مخففةالشاهد فيه نص")1(:قال ابن يعيش
  .فعلوذلك لتشبيهها بال) أن(ورد الشاهد في تخفيف

  قـول   )2(.ومن الشواهد األخرى التي أوردها ابن السراج فـي تخفيـف أن
  ) 3(:األعشى

  في فتية كسيوف الهِنْد قَد علموا       أن هالك كلُّ من يحفَى وينْتَعُل
  ".إنه هالك: كأنه قال")4(:قال ابن السراج
كسيوف الهند قد  أن هالك كل من يحفى وينتعل في فتية")5(:قال البغدادي

  ".خبر مقدم: مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوف وهالك) أن(علموا على
  ).أن(سيق الشاهد في تخفيف

  
     تخفيف كأن  2.3.1.1  

ومن الشواهد التي أوردها ، يجيز النحاة تخفيف همزة كأن وخاصةً في الشعر
  )7(:قول الشاعر)6(.ابن السراج في كأن

  ق النَّحرِ          كأن ثَدياه حقَّانِووجه مشْرِ
  ".   ألنه ال يحسن ههنا إال اإلضمار")8(:قال ابن السراج

                                                             
 .567ص، 4ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 1

 .239ص، 1ج، لنحواألصول في ا: ابن السراج-  2

دار الكتـب العلميـة،   ، ديوانه، تحقيق مهدي محمد ناصر الدين: ميمون بن قيس: األعشى - 3
 .ديوانه: وسيشار إليه فيما بعد األعشى، 43م، ص 1978، 1لبنان، ط –بيروت

 .239ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 4

 .390ص، 8ج، الخزانة: البغدادي - 5

 .246ص، 1ج، األصول في النحو: سراجينظر ابن ال -  6

البيت من الهـزج بـال نسـبة فـي     ، 178ص، 8ج، المعجم المفصل، إميل بديع: يعقوب - 7
، 334ص، 2ج، وشـرح التوضـيح  ، 135ص، 2ج، والكتـاب ، 246ص، 1ج، األصول
  .رواية البيت في شرح التصريح 399ص، 10ج، والخزانة

 ووجه مشرق اللون           كأن ثدياه حقان

 .246ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 8
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  . وحذف اسمها، )كأن(ورد البيت على تخفيف
  

3.3.1.1 لكن  
يستدرك بها بعد النفـي  ) إن(ولكن الثقيلة التي تعمل عمل )1(:قال ابن السراج

ما جاءني زيد : جملة تامة كالذي قبلها نحو قولك يعني إذا كان بعدها، وبعد اإليجاب
ولكن الخفيفة إذا ابتدأت ما بعدها وقعت أيضا بعـد اإليجـاب   ...لكن عمرا قد جاء
  ... والنفي لالستدراك

   )2(: ومنه قول الفرزدق
  فَلَو كُنْتُ ضبِّياً عرفْت قَرابتي      ولَكن زِنجي عظم المشافرِ

ولكن زنجيا عظيم المشـافر وال  : كأنه قال)4(:هقال سيبوي")3(:اجقال ابن السر
ألنه أراد اإلضـمار لخفـف   ، قال والنصب أجود، ولكنه أضمر هذا، يعرف قرابتي

  ".ما أنت صالحا ولكن طالح: ولجعل المضمر مبتدأ كقولك
والنصب في هذا ... ولكنه زنجي ال يعرف قرابتي: والمراد)5(:قال ابن يعيش

  . كله أكثر
، وهو الضمير الكاف عنـد سـيبويه  ، )لكن(سيق الشاهد في جواز حذف اسم

  .وقد اكتفى ابن السراج بإيراد رأي سيبويه، والهاء عند ابن يعيش
  
  
  

                                                             
 .244ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 1

، 1ج، البيت للفرزدق فـي األصـول  ، 513ص، 3ج، المعجم المفصل: إميل بديع: يعقوب - 2
ــاب، 247 ــرح المفصــل، 135ص، 2ج، والكت ــة، 567ص، 4ج، وش ، 10ج، والخزان
 .ولم أجده في الديوان، 399ص

 .247ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 3

 .136ص، 2ج، الكتاب: ينظر سيبويه -  4

 .567ص، 4ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 5
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  ليت 4.3.1.1
ليت هي من الحروف العوامل فيما بعدها تنصب األول اسما لها وترفع الثاني       

  )1(.ومما أورده ابن السراج في ذلك، خبراً لها

     )2(:قال الشاعر    
  يا لَيتَ َأيام الصبا رواجِعا

، أو أقبلت رواجعا يا ليت أيام الصبا لنا رواجعا: كأنه قال)3(:قال ابن السراج
ظرفا وإن ، ن قريبا منك زيدا إذا جعلت قريباإ: اضمر كانت وتقول: وقال الكسائي
  . إن قريبا منك زيد: قلت، جعلته اسما

  ".يا ليت أيام الصبا أقبلت رواجع: وكأنه قال")4(:هقال سيبوي

) أيام الصبا(فيكون ، يا ليت لنا أيام الصبا رواجعا: على تقدير")5(:قال المبرد
وقيل ، وتنوينه ضرورة، ورواجعا حال، اسم ليت والخبر الجار والمجرور المقدر

  ". أقبلت رواجعا فيكون أقبلت الخبر ورواجعا أيضا حال: تقديره
  .حال) رواجعا(فيرى أن ، أما سيبويه، )ليت(بـ) رواجعاً(ورد البيت في نصب    
 

 اأخواتهأحدى  وأحد معمولي إن حذف أ5.3.1.1
وقد حذف في نحو قولهم إن ماال وإن ولدا وإن عددا أي إن ")6(:قال ابن يعيش

 وإن، إن زيدا: ويقول الرجل للرجل هل لكم أحد من الناس عليكم فيقول، لهم ماال
  ".إن لنا: عمرا أي

   )7(.ومن الشواهد التي ساقها ابن السراج في حذف أحد معمولي إن وأخواتها
  

                                                             
 .248ص، 1ج، األصول في النحو: ينظر ابن السراج -  1

 .405ص، ديوانه: العجاج - 2

 .248ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 3

 .142ص، 2ج، الكتاب: سيبويه - 4

 .261ص، 1ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 5

 . 258، ص1شرح المفصل، ج : ابن يعيش  -6

 .247ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  7
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  )1(:ل األعشىاق
 محالً إن  الً   وإنها موضفي السفرِ إذ م مرتحالً        وإن  

، إن لهم ماالً: وإن عدداً أي، إن ماالً وإن ولداً: وتقول)2(:قال ابن السراج
   .    مرت لهموالذي أض

إلضمارك ما يكون مستقرا لها وموضعا لو أظهرته وليس " )3(:قال سيبويه
، أي إن لهم ماال، وإن عددا، ذلك إن ماال وإن ولداو، المظهرهذا المضمر بنفس 
   ".فالذي أضمرت لهم

  .والتقدير إن لهم ماالً، )إن(ورد البيت في حذف خبر
  

  وكسرها) إن(فتح همزة  6.3.1.1
  فتح همزة إن 1.6.3.1.1

المفتوحة األلف مع ما بعدها بتأويل المصدر ) أن(في ذكر)4(:قال ابن السراج
، علمت أنك منطلق: أال ترى أنك إذا قلت، شأنا وقصة وحديثا، وهي تجعل الكالم

فهي ال تكون مبتدأة والبد من أن تكون مبنية على ما ...علمت انطالقك: فإنما هو
فأن في موضع اسم مرفوع كأنك ، بلغني أنك منطلق: اء تقولقبلها ال تريد بها االبتد

  .وأن المفتوحة لما صارت بمعنى المصدر والمصدر اسم...بلغني انطالقك: قلت
   )5(:نحو قول ابن األطنابة

  الناذر النذورِ عليارِثَ بن ظَالم المو      عد وأبلغ الحا

                                                             
  . مع اختالف رواية البيت في الديوان، 154ص، ديوانه: األعشى - 1

 إن محال وإن مرتحالً        وإن في السفرِ ما مضى مهالً

 .247ص، 1ج، األصول في النحو :ابن السراج -  2

 .141ص، 2ج، الكتاب: سيبويه - 3

 .266، 265ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج- 4

، دائرة الثقافة واإلعالم، تحقيق احمد محمد عبيد، شعراء جاهليون وإسالميون: ابن األطنابة - 5
شـعراء جـاهليون   : ابن األطنابة، وسيشار إليه فيما بعد، 148ص، م2005، 1ط، الشارقة

 . وإسالميون
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  ذا سالحٍ كميا  ال تقتَُل         يقظانأنما تقتُل النِّيام و
إنما تقتل النيام على االبتداء زعم ذلك : وإن شئت قلت)1(:قال ابن السراج

  .الخليل
وما ابتدئ ، )أنما(تقع فيه ) أن(كل موضع تقع فيه  ناعلم أ")2(:قال سيبويه

عاملة فيما بعدها كما ال يكون هي وال تكون  ،كما أن الذي صلة له ،اصلة لهها بعد
  ". عدهالذي عامال فيما ب

ألنها في موضع ، مفتوحة ههنا أيضا إال) أنما(ال تكون ")3(:قال ابن يعيش
  ".أبلغه هذا القول: در ألن المرادفهي في موضع المص ،)بلغا(ـالمفعول الثاني ل

وقد وهن ابن السراج رأي ، حمال على ابلغ) أن(ورد الشاهد على فتح همزة
  ).زعم الخليل ذلك(بقوله، الخليل

  
  جواز األمرين 2.6.3.1.1

ويجوز ، قد علمت أنك فعلت ذاك أنك سوف تغبط: تقول )4(:قال ابن السراج
وأكبر ظنك ، أحقا أنك ذاهب والحق أنك ذاهب: تريد معنى الفاء وتقول، أن تكسر
حملوه ، وكذلك هما إذا كانا خبراً غير استفهام، وأجهد رأيك أنك ذاهب، أنك ذاهب

  .أفي حق أنك ذاهب: على
  )5(: بديقال الع

                                                             
 . 272ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  1

 .129ص، 3ج، الكتاب: سيبويه - 2

 .523ص، 4ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 3

 .273ص ، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 4

 البيت من الوافر وهـو للعبـدي فـي   ، 187ص، 5ج، المعجم المفصل، إميل بديع: يعقوب - 5
وللمفضـل  ، 277ص، 10ج، والخزانة، 136ص، 3ج، والكتاب، 273ص، 1ج، األصول

وبال نسـبة فـي   ، 200ص، واألصمعيات، 193ص، 2ج، النكري في شرح أبيات سيبويه
روايـة البيـت فـي     309ص، 1ج، وشـرح التصـريح  ، 305ص، 1ج، شرح األشموني

  .األصمعيات
تَنا استَقَلُّوا          فنجِير ّأن تر م فَرِيقٌألمتُهّيتُنا ونّي 
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  فنيّتُنا ونيّتُهم فَرِيقٌ    أحقَّاً أن جِيرتَنا استَقَلُّوا      
هـم  : كمـا يقـال للجماعـة   ، فريق ولم يقل فريقان: قال")1(:قال ابن السراج

، ولم يقـل قعيـدان  ) 17: ق(}عنِ الْيمينِ وعنِ الشِّماِل قَعيد{وقال تعالى، صديق
، وأكبر ظني أنك ذاهب، أحق أنك ذاهب: إن شئت قلت ،جميع هذا قويوالرفع في 

  ".تجعل اآلخر هو األول
ألن حقـاً منصـوب علـى    ، )إن(ورد البيت في جواز األمرين في همـزة  

واستشهد به النحاة ، وعلى الرغم من أن ابن السراج قد استشهد بهذا البيت، الظرفية
  . من قبل إال أن العبدي ال يستشهد بشعره

األخرى التي أوردها ابن السراج في جواز األمرين في همـزة  ومن الشواهد 
  )3(:قول الشاعر )2(.إن

ع داً         إذْا أنهيالقفا ووكنتُ أرى زيداً كما قيَل س داللُّبازمِه  
إذا هو عبد القفا واللهازم : قلت إذا ها هنا كما لها) إذا( فحال")4(:قال سيبويه

لما أردت في حتى معنى حتى هو ، هذا المعنى أردتها هنا ألنك )إن(وإنما جاءت 
  ".منطلق

فأنه على نية وقوع المبتدأ والخبر بعد ) إن(فأما إذا كُسرت ")5(:قال ابن يعيش
اهد الشخص نفسه من كأنه ش، فإذا هو عبد: أي، تقدر تقدير الجمل) إن(ألن ) إذا(

  ".غير صفة العمل
  ). إن(جواز األمرين في همزة: الشاهد فيه

                                                             
 .273ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 1

 .265ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج-  2

، 1ج، فـي األصـول  ، البيت بال نسبة، 165ص، معجم شواهد النحو الشعرية، حنا: حداد - 3
 ،269ص، شرح شذور الذهب، 351ص، 2ج، المقتضب، 144ص، 3ج، الكتاب، 265ص
، 122ص، 3ج، شرح المفصـل ، 500ص، 1ج، همع الهوامع، 356ص، 1ج، ابن عقيل=
 .265ص، 10ج، الخزانة، 305ص، 1ج، شرح التصريح، 529ص، 4ج

 .144ص، 3ج، الكتاب: سيبويه - 4

 .126ص، 3ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 5
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  دخول ما على ليت ولعل وبعد7.3.1.1
فمرة تكون ملغاة  :على ضربين) إن(تدخل ما زائدة على " )1(:قال ابن السراج

كافة ) إن(وتدخل على ، إنما زيداً منطلق: كخروجها ال تغير إعرابا تقول دخولها
لة ههنا بمنز) إنما(إنما زيد منطلق : هها بالفعل فتقولللعمل فتبني معها بناء يبطل شب

  )2(:وقد كان رؤبة ينشد هذا البيت رفعاً"...أشهد لزيد خير منك: ل ملغىفع

  نصفه فَقَد نَا       إلى حمامتينَا وقَالَتْ إال لَيتَما هذا الحمام لَ
  ".زيدا منطلق فإن اإللغاء فيه حسن أما ليتما")3(:قال سيبويه

وأنه قد روي على ، هذا الحمام لنا اأال ليتم: الشاهد فيه قوله) 4(:قال ابن يعيش
ما ) ليت(ال على إعم: أحدهما: فالنصب من وجهين، لرفعبالنصب وا :وجهين

وقد كان ، زائدة مؤكدة على ما ذكرناه) ما( أن تكون: واآلخر، وصفنا لبقاء معناها
موصولة بمعنى ) ما(أن تكون: أحدهما: ورفعه من وجهين، رفوعارؤبة ينشده م

أنا بالذي قائل  ما: أال ليت الذي هو الحمام على حد: والتقدير، ها صلةلذي وما بعدا
  .وكفها عن العمل) ليت( على إلغاء: واألخر، لك شيئا

وابن يعيش ، عند ابن السراج وسيبويه) إنما(بمنزلة ) ليتما(أن : الشاهد فيه
  ).ليت(ذهب على معنى 

قول )5(.ما على لعل ومن الشواهد األخرى التي أوردها ابن السراج في دخول
  )6(:ابن كراع

اِلمٍل لعلَّما أنْتَ حعأبا ج       نوانظُر كذَاتَ نَفْس اِلجلَّْل وعتَح  

                                                             
 .232ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 1

، 3ط، لبنـان  –بيـروت  ، دار الكتب العلمية، عباس عبد الساتر، نهديوا: النابغة: الذبياني - 2
 . ديوانه: النابغة: الذبياني، وسيشار له فيما بعد، 14ص، 1996ص

 .  137ص، 2ج، الكتاب: سيبويه  - 3

 .525ص، 4ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 4

 .233ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  5

دار الحكمة للطباعـة  ، تحقيق حاتم صالح الضامن، شعراء مقلونعشرة : سويد: ابن كراع - 6
 .99ص، الموصل، والنشر
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: قال الخليل... وأما لعلَّما فهو بمنزلة كأنما :قال سيبويه )1(:قال ابن السراج
  .ا لم تعمللغوأرى إذا كانت  إنما ال تعمل في ما بعدها كما أن

) لعلما(فأنه أولى ) لعلما أنت حالم( :والشاهد فيه قوله")2(:ن يعيشقال اب
، وجعلها من حروف االبتداء، ولم يعملها فيهما لزوال االختصاصالمبتدأ والخبر 

  ".إنك كالحالم في وعيدك ويمينك في مضرتي: أي ،ويهدده، كأنه يهزأ برجل أوعده
فيمنع إعمالها ، أما الخليل، هعند سيبوي، ورد الشاهد في أن لعلما بمنزلة كأنما

  .ألنهم عدوا ما زائدة، فيما بعدها وذلك
قال )3(.ومن الشواهد األخرى التي أوردها ابن السراج في دخول ما على بعد

  )4(:المرار
  َأعالقَةً ُأم الوِليد بعدما       أفْنَان رأسك كالثَّغَامِ المخْلسِ

، بمنزلة حرف واحد وابتدأ ما بعده ) ما(ع م )بعد(جعل)5(:قال ابن السراج
  .والفرق بين إن وإنما في المعنى أن إنما تجيء لتحقير الخبر

  ".وابتدأ ما بعده، رف واحدبمنزلة ح )ما(مع  )بعد(جعل ")6(:قال سيبويه 
حقهما أن يضافا إلى ما بعدهما ) بين(و) بعد(ال ترى أن أ")7(:قال ابن يعيش

ووقع بعدهما ، كفتهما عن ذلك )ما(وحين دخلت عليهما ، اهويجر ،األسماءمن 
  ".الجملة االبتدائية

                                                             
 .233ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  1

 .525ص، 4ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 2

 .234ص، 1ج، األصول في النحو: ينظر ابن السراج -  3

، 1ج،لمرار في األصول في النحوالبيت ل، 99ص، معجم شواهد النحو الشعرية، حنا: حداد- 4
وللمرار ، والمرار الفقعسي في أمالي ابن الشجري، 335ص، 15وتهذيب اللغة ج، 234ص

 .  54ص، 2ج، وبال نسبة في المقتضب، 139، 2ج، 116ص، 1ج، األسدي في الكتاب

 .234ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 5

 .139ص، 2ج، الكتاب: سيبويه - 6

 .69ص، 5ج، شرح المفصل: عيشابن ي - 7
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وعلى الرغم من أن ابن ، بمنزلة حرفا واحدا) وما، بعد(ورد البيت على جعل
واستشهد به النحاة من قبل إال أنه فيه ضعف من جهة ، السراج قد استشهد بهذا البيت

  .نسبته
 

  دخول ما الزائدة على إن 8.3.1.1
كما تدخل ، فتردها إلى االبتداء) ما(زائدة مع ) إن(تدخل)1(:أبن السراج قال

وما إن زيد ، ما إن يقوم زيد: الثقيلة فتمنعها عملها وذلك قولك) إن(على ) ما(
   )2(:الشاعر فروه بن مسيك لقا، وال يكون الخبر إال مرفوعا، منطلق

  ا و دولةُ أخَرينَان            منَايانَلكوما إن طبنا جبن و
 :وأما إن مع ما في لغة أهل الحجاز فهي بمنزلة ما في قولك") 3(:قال سيبويه

ا أن تكون من حروف ليس وتمنعه، تجعلها من حروف االبتداء، ثقيلةإنما ال
  ".وبمنزلتها

وكذلك المفتوحة في نحو قوله ، والمراد فما طبنا")4(:قال ابن يعيش
ف ونحوها ال موضع لها من فهذه الحرو، )96:يوسف(}الْبشيرفَلَما جاء {تعالى

  ".معنى لها سوى التأكيد وال، اإلعراب
وعلى الرغم من أن ابن ، وكفتها عن العمل) ما(بعد) إن(زيادة : الشاهد فيه

واستشهد به النحاة من قبل إال أنه فيه ضعفاً من جهة ، السراج قد استشهد بهذا البيت
  .ألكثر من شاعرألنه نسب ، نسبته

                                                             
 .236ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 1

نسب البيت لفروة بن مسيك في األصول ، 170ص، معجم شواهد النحو الشعرية، حنا: حداد - 2
وللمرار الفقعسي فـي  ، 221ص، 4ج، 135ص، 3ج، والكتاب، 236ص، 1ج، في النحو

، وبال نسبة في المحتسـب ، 65ص، 5ج ،وللكميت في شرح المفصل، 28ص، الوحشيات 
، 449ص، 1ج، وهمـع الهوامـع  ، 364ص، 2ج، 51ص، 1ج، والمقتضب، 92ص، 1ج

 .39ص، 5ج، 451ص ، 4ج، 404ص، 3ج، وشرح المفصل، 268ص، والكامل
 .221ص، 4ج، الكتاب: سيبويه - 3

 .451ص، 4ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 4
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  الفاعل أو ما كان أصله فاعالًاالحتجاج بالمرفوعات   2.1
  .يظم المبحث الفاعل أو ما كان أصله فاعل 1.2.1

من المعلوم في العربية أن الفاعل مرفوعاً بشكل مطّرد لكن النحاة ذكروا       
  . بعض الشواهد التي ينصب فيها الفاعل

  )2(:قول الشاعر )1(.راج في هذا الموضوعومن الشواهد التي أوردها ابن الس
مه ثُل القَنَافذقَد اجونب تْ        نَغَلَدَأج رانلَو بوآغتْ ستهم هجر  

ت ألن هذا ال السوآفجعل هجر في اللفظ هي التي تبلغ ") 3(:قال ابن السراج
  ". ل وال يحيُليشك

ه عند أمن اللبس سكوعإعطاء الفاعل إعراب المفعول )4(:قال ابن هشام
  .كقولهم خرق الثوب المسمار وكسر الزجاج الحجر

وهذا يعد قلباً لما هو ، ورفع المفعول شذوذا، ورد الشاهد في نصب الفاعل
  .معروف في رفع الفاعل ونصب المفعول

  
  

                                                             
 .464ص، 3ج، األصول في النحو: ينظر ابن السراج -  1

، 2ط، دار الكتب العلمية بيروت لبنـان ، تحقيق مهدي محمد ناصر الدين، ديوانه: األخطل - 2
  .رواية البيت في الديوان ، 109ص، م1994

أو حدثتْ سوأتهم هجر بلغتْ        نجران قد على العيارات هداجون 

 .465ص ، 3ج، األصول في النحو: ابن السراج - 3

ت (بد اهللا بن يوسف بن أحمد بن عبد اهللا ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ع: ابن هشام -  4
 ،مازن المبارك ومحمد علي حمد اهللا. د تحقيق، مغني اللبيب عن كتب األعاريب :)هـ761

  .917ص، م1985، 6دمشق، ط - دار الفكر 
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 الفصل الثاني

 االحتجاج بالشاهد الشعري في باب المنصوبات 
 

  المفعوالت1.2
 عدة موضوعات من المنصوبات من األسماء وهي جاء هذا المبحث في    

   .المفعوالت
  

 المفعول ألجلهالمفعول له أو  1.1.2
 العامل فيهلكن و اعلم أن المفعول له ال يكون إال مصدراً")1(:جقال ابن السرا

فعلتُ ذاك حذار : نحو قولك، رألنه عذر لوقوع األمفعل غير مشتق منه وإنما يذكر 
  )2(:م الطائيقول حات نحو."..الشرِ

  َأغفر عوراء الكَرِيمِ ادخَاره           وَأصفَح عن شَتْمِ اللَّئيمِ تَكَرماو
جئتك ألنك تريد : إنما أراد، تقول جئتك أنك تريد المعروف") 3(:قال سيبويه

  .أي الدخاره"... ولكنك حذفت الالم ههنا كما تحذفها من المصدر، المعروف
نصب االدخار والتكريم على المفعول له وال : قال األعلم")4(:قال البغدادي

يجوز مثل هذا حتى يكون المصدر من معنى الفعل المذكور قبله فيضارع المصدر 
  ".قصدك ابتغاء الخير: المؤكد لفعله كقولك

  .على المفعول له) وتكرما، ادخاره(سيق الشاهد في نصب 
  
  

                                                             
 .207ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 1

، م1990، 2ط، مكتبة الخانجي بالقاهرة، حقيق عادل سليمان جمالت، ديوانه، حاتم: الطائي  - 2
  . رواية البيت في الديوان ، 76ص

 َأغفر عوراء الكَرِيمِ اصطناعه           وَأصفَح عن شَتْمِ اللَّئيمِ تَكَرما

 .126ص ، 3ج، الكتاب: سيبويه - 3

 .122ص، 3ج، الخزانة: البغدادي - 4
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قـول  )1(.لسراج فـي المفعـول لـه   ومن الشواهد األخرى التي أوردها ابن ا
  )2(:النابغة

 وحلَّتْ  بيوتي  في  يفَاعٍ  ممنَّعِ          يخَاُل بِه راعي الحمولة طَائرا
على أن ال تُصاب مقَادتي         وال نسوتي حتَّى يمتْن حراَئرا  حذاراً  

لعامـل فيـه   وا، على أنه مفعول لـه )حذارا(نصب: الشاهد")3(:قال السيرافي
 ". حلت

إنما قال ذلك رداً على من زعم أن هذه المصادر التي هي ") 4(:قال ابن يعيش
قتلتُه : من قبيل المصادر التي تكون حاالً نحو، ضربتُه تأديبا له: المفعول له نحو

وهو ، حكى ذلك ابن السراج وغيره، راكضا، صابرا: أي، صبراً وأتيته ركضاً
فهو عندهم نكرة و مخافة الشر ونحوها مما هو ، الرياشيمذهب أبي عمر الجرمي و

  . وضارب زيد غداً في نية االنفصال) مثلك وغيرك(مضاف من قبيل 
  . على المفعول له)حذارا(الشاهد في نصب

قـول   )5(.ومن الشواهد األخرى التي أوردها ابن السراج في المفعـول لـه  
         )6(:العجاج

 ركَبايكُلُّ عمهرٍ جورِقَل المحبعخافَةً وزورِ        م  
الذي ينتصب ألنه مفعول له ) مخافة(اعلم أن المصدر")7(:قال ابن السراج

جئتك : وال يصلح أن يكون حاال كما تقول، يكون معرفة ويكون نكرة كشعر حاتم
  ". مشياً

                                                             
 .207ص، 1ج، األصول في النحو: لسراجينظر ابن ا -  1

  .رواية البيت الثاني في الديوان ، 47ص، ديوانه: النابغة: الذبياني - 2
 =حذارا على أن ال تُناَل مقَادتي         وال نسوتي حتَّى يمتْن حراَئرا

 .24ص، 1ج، شرح أبيات سيبويه: السيرافي -  3

 .453ص، 1ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 4

 .208ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  5

 .192ص، ديوانه: عبد اهللا: العجاج: ابن رؤبة - 6

 .208ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 7
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  .على المفعول له)مخافة(ورد البيت في نصب
  
  المفعول معه  2.1.2

في هذا الباب في المفعول بتوسط  اعلم أن الفعل إنما يعمل)1(:جقال ابن السرا
ألنها ال تكون في العطف بمعنى ) مع(معنى  ي دلت على والواو هي الت )الواو(
لو و ،ألزمت ذلك) مع(بعدها إال بمعنى  وهي ههنا ال تكون إذا عمل الفعل فيما) مع(

، ف التي تعمل في األسماءمن الحرو فلما لم تكن، كانت عاملة كان حقها أن تخفض
واألفعال وصل الفعل إلى ما بعدها فعمل  األسماءوال في األفعال وكانت تدخل على 

ن الذي قبلها أن يعمل فيما وكان مع ذلك أنها مع العطف ال تمنع الفعل أ ،فيه
   )2(:قال كعب بن جعيل...ما صنعت وأباك: نحو... بعدها

  قْ        عنِ الماء ِإذ القاه حتَّى تقَّددافان وإياها كَحران لم يفَك
جاز لكل الرفع ، وإن قلت ما صنعت أنت وأبوك")3(:قال ابن السراج

ما صنعت : وقبيح أن تقول، )أنت(ألنك أكدت التاء التي هي اسمك بـ، والنصب
وأسكنت لها ما كان ، وإنما قبح ألنك قد بنيتها مع الفعل، فتعطف على التاء، وأبوك

وهو الم الفعل فإذا عطفت عليها فكأنك عطفت على الفعل وهو ، في الفعل متحركا
أنت ألنه : اذهب وأخوك كان قبيحا حتى تقول: وكذلك لو قلت، على قبحه يجوز

  ".   قبيح أن تعطف على المرفوع المضمر
، على إنه مفعول معه) وإياها(الشاهد فيه أنه نصب")4(:قال السيرافي

  ".  و اسمهاضمير ه) كان(وفي

                                                             
 . 209ص،  1ج، األصول في النحو : ابن السراج - 1

، النحوالبيت لكعب بن جعيل في األصول في ، 58ص، معجم شواهد النحو الشعرية: حنا: حداد - 2
 .286ص، 1ج، وشرح أبيات سيبويه، 298ص، 1ج، وبال نسبة في الكتاب، 211ص، 1ج

 . 211ص،  1ج، األصول في النحو : ابن السراج - 3

 . 286ص، 1ج، شرح أبيات سيبويه: السيرافي - 4
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وعلى الرغم من ، )معها(على المفعول معه والمعنى)إياها(الشاهد في نصب
واستشهد به النحاة من قبل إال أنه فيه ضعف ، أن ابن السراج قد استشهد بهذا البيت

  .إذ نسب لكعب بن جعيل في األصول وبال نسبة في مصادر أخرى، من جهة نسبته
قـول   )1(.بن السراج في المفعول معـه ومن الشواهد األخرى التي أوردها ا

   )2(:الشاعر
  وكُونُوا َأنْتُم وبني َأبِيكُم          مكَان الكُلْيتين من الطَّحاِل

، ما زلت أسير والنيل: المصاحبة ومن ذلك) مع(ومعنى )3(:قال ابن السراج
  . وأنشد سيبويه البيت السابق...أي مع الخشبة، واستوى الماء والخشبة
ولم يعطه على الضمير ) وبني أبيكم(الشاهد فيه إنه نصب")4(:قال السيرافي

  ".والناصب له كونوا، وإنما انتصب ألنه مفعول معه) كونوا(الذي هو فاعل
  .على المفعول معه)بني أبيكم(الشاهد في البيت على أرجحية نصب

  
  تقديم المفعول معه على الفعل 1.2.1.2

: نحو قولك، تقديم المفعول معه على الفعل يجوز الو)5(:قال ابن جني
أال تراك ال ، من حيث كانت صورة هذه الواو صورة العاطفة، والطيالسة جاء البرد

جاء البرد : نحو، في الموضع الذي لو شئت الستعملت العاطفة فيه إالتستعملها 
يالسة جاء والط لكنه يجوز...ت الطيالسة عطفًا على البردعولو شئت لرف ،والطيالسة

ا: كما تقول ،البردا عمرضربت وزيد.  

                                                             
 .210ص، 1ج، األصول في النحو: ينظر ابن السراج-  1

، البيت من الوافر بال نسبة في األصول، 387ص، 6ج، المعجم المفصل، إميل بديع: يعقوب - 2
، 498ص، 1ج، وشـرح األشـموني  ، 285ص، 1ج، وشرح أبيات سيبويه، 210ص، 1ج

، 1ج، وشـرح المفصـل  ، 245ص، 2ج، وهمـع الهوامـع  ، 534ص، 1ج، وشرح التصريح
 .437ص

 .210ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  3

 .285ص، 1ج، شرح أبيات سيبويه: السيرافي - 4

 .385ص، 2ج، الخصائص: ابن جني -  5
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ل يزيد بـن  قو )1(.ومما أورده ابن السراج في تقديم المفعول معه على الفعل
  )2(:الثقفيالحكم 

      خصال لَستَ عنْها بِمرعوي ثَالَثَجمعتَ وبخالً غيبةً ونَميمةً         
بيده عندك على التقديم والتأخير كم رجال وع: ولو قلت")3(:قال ابن السراج  

  ". كم رجال عندك وعبيده: كأنك قلت، جاز
على أن أبا الفتح ابن جني أجاز تقديم المفعول معه على ")4(:قال البغدادي

واألولى ، )جمعت غيبة وفحشا(المعمول المصاحب متمسكا بهذا البيت واألصل 
  ".والشعر ضرورة ، المنع رعاية ألصل الواو

ولم يصرح في ذلك إال ، على الفعل) بخالً(في تقديم المفعول معه ورد الشاهد
وعلى الرغم من أن ابن ، يدل على قبح التقديم، ابن جني من باب ضرورة الشعر

إال أنه فيه ضعف من ، واستشهد به النحاة من قبل، السراج قد استشهد بهذا البيت
   .ورد البيت في المصادر بعدة روايات، جهة روايته ونسبته

                                                             
 .325ص، 1ج، األصول في النحو: ينظر ابن السراج-  1

، األصول في النحـو ، البيت ليزيد بن الحكم في، 148ص، معجم شواهد النحو: حنا: حداد - 2
، 2ج، والخصـائص ، 331ص، 1ج، شرح أبيات سـيبويه ، وبال نسبة في، 326ص، 1ج

  .وروايته ، 385ص
  شاً غيبة ونَميمةً          ثالث خصال لَستَ عنْها بِمرعوِجمعتَ وفح=

  .روايته، 158ص ، 2ج، 532ص، 1ج، وشرح التصريح، 495ص، 1ج، واألشموني 
  جمعت وفحشا غيبة ونميمة           خصاال ثالثا لست عنها بمرعوي

  .وروايته، 344ص ، 12ج، واالغاني، 241ص، 2ج، وهمع الهوامع  
  ا وغيبةً ونميمة        ثالثَ خصال لست عنهن نرعويجمعت وفحش

  .وروايته، 130ص، 3ج، والخزانة
  جمعت وفحشا غيبة ونميمة        ثالثَ خالل لست عنْها بمرعوي

  .و أمالي ابن الشجري وروايته في المصدرين، 134ص، 3ج، والخزانة
 اً لست عنْها بمرعويجمعت وفحشاً غيبة ونميمة        خالالً ثَالث               

 .326ص، 1ج ، األصول في النحو: ابن السراج - 3

 . 130ص ،  3ج، الخزانة : البغدادي - 4
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  المفعول فيه  3.1.2 
فعل ليست كاألزمنة التي يعمل فيها كل  أن األماكن: اعلم")1(:قال ابن السراج

تعرف بها كالجبل  أشخاص له خلق وصور: ألن األمكنة، ينصبها نصب الظروفف
منها الظروف إنما و، لذلكوهن بالناس أشبه من األزمنة ، وما أشبه ذلك، والوادي

هو المبهم معنى و،  يتعدى ما كان منها مبهماً خاصةل الذي الالتي يتعدى إليها الفع
دام خلف وق: وهو يلي االسم من أقطاره نحو، الذي ليست له حدود معلومة تحصره

لم يكن لذلك  قمت خلف المسجد: إذا قلت وأمام ووراء وما أشبه ذلك أال ترى أنك
  )2(:ومن ذلك قول أبي حية..."الخلف نهاية تقف عندها

  نَعشْنَاه علَى الرحِل ينثني          مسالَيه عنه من وراء ومقدمِ   إذا ما
: هم قريب منك وقريبا منك وهو وزن الجبل أي: وحكى") 3(:قال ابن السراج

وقومك ، وحواليه بنو فالن، وقرابتك وقربك، وهو زنة الجبل أي حذاءه، ناحية منه
  ".أقطار البالد

  ". عطفاه: االهومس")4(:قال سيبويه
  . أي في عطفيه وناحيته، على المفعول فيه)مساليه(ورد البيت على نصب

ل قو)5(.ومن الشواهد األخرى التي أوردها ابن السراج في المفعول فيه
  )6(:الشاعر

                                                             
 .197ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 1

منشـورات وزارة الثقافـة واإلرشـاد    ، تحقيق يحيى الجبوري، ديوانه: أبو حية: النميري - 2
رواية ، ديوانه: أبو حية : النميري، شار إليه فيما بعدوسي، 78ص، م1975، دمشق، القومي

  .البيت في الديوان
 فلما تغشّاه علَى الرحِل ينثني        مسالَيه عنه في وراء ومقدمِ

 .198ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 3

 .412ص، 1ج، الكتاب: سيبويه - 4

 .202ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 5

، 202ص، م1968، دار بيروت للطباعة والنشر، تحقيق كرم البستاني، ديوانه: جرير - 6
  .67ص، 1ج، وفي شرح أبيات سيبويه، 404، 222ص، 1ج، رواية البيت في الكتاب

 هبتْ جنوبا فذكرى ما ذكُرتُكُم         عنْد الصفَاة التي شرقي حورانَا
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  هبتْ شَماًل فذكرى ما ذكُرتُكُم         عنْد الصفَاة التي شرقي حورانَا
صفاة في ذلك الموضع ولو رفع الشرقي لكان فإنه جعل ال")1(:قال ابن السراج

زيدا  فإن جعلت، ونقول زيد خلفك وهو األجود، جيدا بجعل الصفاة هي الشرق بعينه
  ".   زيدا خلفك فرفعت: هو الخلف قلت

 ولو لم يكن، ظرفا) شرقي حورانا(الشاهد فيه إنه جعل ")2(:قال السيرافي
  ".)التي(ظرفا لم يكتف بها صلة لــ
  .  وهو دال على المكان، على المفعول فيه)الصفاة(سيق الشاهد على نصب

  
  الشاذ في المفعول فيه1.3.1.2

وأما ما صيغ من المصدر نحو مجلس زيد ومقعده فشرط ")3(:قال ابن عقيل
نحو قعدت مقعد زيد وجلست مجلس عمرو ، نصبه قياسا أن يكون عامله من لفظه

عين جره بفي نحو جلست في مرمى زيد فال تقول فلو كان عامله من غير لفظه ت
ومما ورد من ذلك قولهم هو مني مقعد القابلة ومزجر ، جلست مرمى زيد إال شذوذا

والقياس هو ، ومناط الثريا، ومزجر الكلب، أي كائن مقعد القابلة، الكلب ومناط الثريا
ب شذوذا وال ولكن نص، وفي مناط الثريا، وفي مزجر الكلب، مني في مقعد القابلة

  ".يقاس عليه
  )5(:قول الشاعر )4(.ومما أورده ابن السراج في الشاذ في المفعول فيه 

  تَعلَّتْ نُجومهاقد ما قد علمتُم        مناطَ الثُّريا وإن بني حربٍ ك
  

                                                             
 .202ص ، 1ج، في النحواألصول : ابن السراج - 1

 .67ص، 1ج ، شرح أبيات سيبويه: السيرافي - 2

شرح ابن ) هـــ 769: ت(عبد اهللا بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري: ابن عقيل - 3
القـاهرة دار  -دار التراث، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، عقيل على ألفية ابن مالك

 .    195ص، 2ج، م1980، 20ط، مصر للطباعة

 .201ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  4

 .266ص، 1ط، لبنان –بيروت، عالم الكتب، تحقيق محمد نبيل طريفي، ديوانه: األحوص - 5
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  ".  تقول في البعد زيد مني مناط الثريا" )1(:قال ابن السراج
بالمكان غير المختص ، به من األماكن المختصةفي باب ما ش )2(:قال سيبويه

هو مني بمنزلة : سمعناه منهم، شبهت به إذ كانت تقع على األماكن وذلك قول العرب
فصار ، إنما أردت أن تجعله في ذلك الموضع، وهو مني بمنزلة الولد، الشغاف
 وهو... ومنه قول الشاعر، وهو مني مزجر الكلب، منزلي مكان كذا وكذا: كقولك

  . منك مناط الثريا
  . على المفعول فيه)مناط الثريا(سيق الشاهد في شذوذ نصب

  
  نصب المفعول فيه على السعة 2.3.1.2

وأن ، وكل ما كان من أسماء الزمان يجوز أن يكون اسما")3(:قال ابن السراج
قمت اليوم وقعدت الليلة : يكون ظرفا فلك أن تنصبه نصب المفعول على السعة تقول

: ويتبين لك هذا في الكناية أنك إذا قلت، ضربت زيدا: إذا قلت) زيد(نصب فتنصبه
     )4(:ومنه قول الراجز"...قمت اليوم فتنصبه نصب المفعول على السعة

ارَل الدأه لَةارِقَ اللّيا سي  
أما : فإنه يقول، مفعوال فيها على السعة) الليلة(فجر " )5(:قال ابن السراج

  ". وأما اليوم فأنت آكله خبزا، قها زيداالليلة فأنت سار
، يا ضارب زيد: أضافوا اسم الفاعل إلى الليلة كما تقول") 6(:قال ابن يعيش

  ".فإذا أضفت ال يكون إال مفعوال على السعة
                                                             

 .201ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 1

 .413، 412ص، 1ج، الكتاب: ينظر سيبويه- 2

 .193ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 3

، 195ص، 1ج، بال نسبة في األصول، 4ص، 10ج، المعجم المفصل، إميل بديع: يعقوب - 4
، 1ج، والكتاب، 295ص، 2ج، 183ص، 1ج، والمحتسب، 464ص، 3ج، ، 255ص، 2ج

، 168ص، 2ج، وهمـع الهوامـع  ، 11ص، 1ج، وشرح أبيات سيبويه، 193ص، 175ص
 . 233ص، 4ج، والخزانة، 432ص، 1ج، وشرح المفصل

 .195ص، 1ج، األصول في النحو: ن السراجاب - 5

 .434ص، 1ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 6
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  .على المفعول فيه على السعة)الليلة(الشاهد على جر
  
  ما شبه بالمفعول الحال أوالتمييز  4.1.2
فنحو فأما الذي يسمونه الحال : النحويون الحال والتمييز يسميها صنفانهو و

لمعنى جاء عبد اهللا في هذه فا ...وقام أخوك منتصبا ،جاء عبد اهللا راكباً: قولك
ن في الفعل دليال وإ ،ام الكالم واستغناء الفاعل بفعلهجيء به بعد تمألنه ...الحال
  )1(...ه كما كان فيه دليل على المفعولعلي

  )2(:بن ثابتقال حسان 
  ة خَاِلدليمامبا سولَم تجفَّ دماُؤنا        وهذا عر ى بأنَّاأترض

، هذا مثلك واقف: وتقول، ويرفع، )عروس(فينصب " )3(:قال ابن السراج
وقد يجوز أن تنصب ، لما خبرتك به من نكرة مثلك وغيرك، وهذا غيرك منطلق

وإن كانت ، ألنها في لفظ المعارف، تفيكون النصب أحسن فيها منه في سائر النكرا
  ".نكرات

، فالرفع على الخبر، بالرفع والنصب) عروس(الشاهد في جواز األمرين في 
  .والنصب على الحال

  
  الحال المعرف باإلضافة1.4.1.2

أن في الكالم مصادر تقع موقع الحال فتغني عنها : واعلم) 4(:السراج قال ابن
مشيا قد أغنى عن : فقولك، أتاني زيد مشياً: قولكوانتصابها انتصاب المصادر نحو 

وليس كل مصدر : قال سيبويه...أتاني يمشي مشياً: إال أن التقدير، ويمشي، ماشٍ
ليس : قال أبو العباس...أتاني سرعة: أال ترى أنه ال يحسن، يوضع هذا الموضع

                                                             
 .213ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 1

 .   69ص، ديوانه: حسان: ابن ثابت - 2

 .154ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 3

 .164، 163ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج- 4
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هذه يمتنع من هذا الباب شيء من المصادر أن يقع موقع الحال إذا كانت قصته 
  )1(:ومنه قول الشماخ...وخالف سيبويه، القصة

       يم قضها بقضيضهاآتتني سلَ
وبعض العرب يجعل ، انقض آخرهم على أولهم: كأنه قال")2(:قال ابن السراج

  ".بمنزلة كلهم يجريه على الوجوه فهذا مأخوذ من االنقضاض) قضهم(
ررت بهم قضهم وم، انقضاضهم أي انقضاضا: كأنه قال")3(:قال سيبويه

فهذا تمثيل وإن لم يتكلم به كما كان ، كأنه يقول مررت بهم انقضاضا، بقضيضهم
  ".أفرادا تمثيال

: وقد استعمل على ضربين، فقضها منصوب على الحال") 4(:قال ابن يعيش
منهم من ينصبه على كل حال فيكون بمنزلة المصدر المضاف المجعول في موضع 

، تابعا مؤكدا لما قبله) قضها(ومنهم من يجعل ، همررت به وحد: الحال كقولك
ورأيت سليما قضها ، أتتني سليم قضها بقضيضها: فيجريه مجرى كلهم فيقول

  ". أجمعين: ومعناه، ومررت بسليم قضها بقضيضها، بقضيضها
  . على الحال المعرف باإلضافة)قضها(على نصب: الشاهد فيه

  
  تقديم الحال على عامله 2.4.1.2

ومما ذكره ابن السراج ، م الحال على عامله والنحاة يعدون ذلك للتنبيهقد يتقد
  )5(:في تقديم الحال

  

                                                             
، 290ص، م 1986، القاهرة  –دار المعارف، تحقيق صالح الدين الهادي، وانهدي: الشماخ - 1

  . رواية البيت في الديوان، ديوانه: الشماخ، وسيشار إليه فيما بعد
 وجاءتْ سلَيم قضها بقضيضها        تسمح حولي بالبقيعِ سبالها

 .166ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 2

 .374ص ، 1ج، الكتاب: سيبويه - 3

 .20ص، 2ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 4

 .217ص، 1ج، األصول في النحو: ينظر ابن السراج -  5
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  )1(:ل الشاعراق
تَعلحمي ر خلُو لهني           وإذ يرزِبداً يخطُر ما لم يم  

: ورأيـت ، رأيت زيدا مصعدا منحدرا: ومن كالم العرب ")2(:قال ابن السراج
ن أحدهما ماشيا واآلخر راكبا وأحـدكما مصـعدا واآلخـر    زيدا ماشيا راكبا إذا كا

رأيت زيدا مصعدا منحدرا أن تكون أنت المصعد وزيد : تعني أنك إذا قلت ،منحدرا
حاال لزيد وكيف قدرت بعد أن يعلـم   ،مصعدا حاال للتاء ومنحدرا: المنحدر فيكون

  ".ومن المنحدر جاز ،السامع من المصعد
  . للتنبيه) يخطر(على الفعل ) بداًمز(الشاهد على تقديم الحال

  
 التمييز 3.4.1.2

العامل فيها فعل أو معنى األسماء التي تنتصب بالتمييز و) 3(:قال ابن السراج
، وتصبب عرقاً، قد تفقأ زيد شحماً : فعل والمفعول هو فاعل في المعنى وذلك قولك 

زيد أفـرهم  : كقولكام مقامه وق ،ما جاء في معنى الفعلوكذلك ...وطبت بذلك نفساً
ومنـه  ...والحسن هو الوجه، فالفارة في الحقيقة هو العبد ،وهو أحسنهم وجها ،عبداً

    )4(:قول الشاعر عباس بن مرداس
  ومرةٌ يحميهم إذا ما تبددوا        ويطعنهم شزراً فأبرحتَ فارِساً

                                                             
، البصـرة ، دار الطباعـة الحديثـة  ، تحقيق شاكر العاشـور ، ديوانه: سويد: ابن أبي كاهل - 1

فـي   رواية البيـت ، ديوانه: سويد: ابن أبي كاهل، وسيشار إليه فيما بعد، 31ص، م1972
  .الديوان

 مزِبداً يخطُر ما لم يرني           فإذ أسمعته صوتي أنقمع

 .218ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 2

 .222ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 3

، 1ط، بيـروت  –مؤسسـة الرسـالة   ، تحقيق يحيى الجبوري، ديوانه: عباس: ابن مرداس - 4
روايـة البيـت فـي    ، ديوانـه  :عباس بن مرداس، ليه فيما بعدوسيشار إ، 94ص، م1991
  .الديوان

 وقرة يحميهم إذا ما تبددوا        ويطعنهم شزراً فأبرحتَ فارِساً
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: يريد وإنما، فكفى بك فارسا: فكأنه قال)2(:قال سيبويه")1(:قال ابن السراج
  ".ودخلت هذه الباء توكيدا، كفيت فارسا

بالغت وتناهيت : المعنى فأبرحت من فارس أي: قال األعلم")3(:قال البغدادي
تبين : في الفروسية وأصل أبرحت من البراح وهو المتسع من األرض المنكشف أي

  ".فضلك تبين البراح من األرض
  . على التمييز)فارسا(نصب: الشاهد فيه
قول  )4(.هد األخرى التي أوردها ابن السراج في التمييزومن الشوا

  )5(:األعشى

فأبرحتَ رباً وأبرحتَ جاراً           
وإذا كان في األول ذكر منه حسن ، أكرم به رجال: ومثله")6(:قال ابن السراج

  ". وهللا در زيد من فارس ،ويحه من رجل: تقول، توكيدا لذلك الذكر) من(أن تدخل 
الشاهد فيه نصب رب ودار على التمييز : وقال األعلم")7(:يقال البغداد

  . بلغت غاية الفضل في هذا النوع: والمعنى أبرحت من رب ومن جار أي
  .على التمييز)وجارا، ربا(سيق الشاهد في نصب

 
  تقديم التمييز على عامله 1.3.4.1.2

ديمه عند وإذا كان العامل في االسم المميز فعال جاز تق")8(:قال ابن السراج
والكوفيون في ذلك على مذهب ، وكان سيبويه ال يجيزه، وأبي العباس، المازني

                                                             
 .309ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 1

 .174ص، 2ج، الكتاب: ينظر سيبويه-  2

 .307ص، 3ج، الخزانة: البغدادي - 3

 .309ص، 1ج، صول في النحواأل: ابن السراج -  4

  .هذا عجز البيت وصدره. 74ص، ديوانه: األعشى - 5
 أقوُل لها حين جد الرحيُل         

 .310ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 6

 .306ص، 3ج، الخزانة: البغدادي - 7

 .223ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 8
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: فكما اليجوز، وهذا أفرههم عبداً، عشرون درهما: سيبويه فيه ألنه يراه كقولك
ليس : ومن أجاز التقديم قال، ال يجوز هذا، عبداً هذا أفرههم: وال، درهما عشرون
إنما عمل في الدرهم ما لم يؤخذ من ، ون درهماعشر: ألن قولك، هذا بمنزلة ذلك

   ".         فعل
  )1(:وقال الشاعر

  وما كان نفساً بالفراق تطيب    أتهجر سلمى ِللفراق حبيبها      
شحماً : فعلى هذا تقول...فقدم التمييز لما كان العامل فعال) 2(:قال ابن السراج

  .  وما أشبه ذلك، وعرقاً تصببت، تفقأت
، وال حجة في ذلك لقلته، وما كاد تطيب نفساً بالفراق: أراد")3(:ال ابن يعيشق

هكذا قال أبو إسحاق ) وما كاد نفسي بالفراق تطيب: (وشذوذه مع أن الرواية
 ".  الزجاج

  ).تطيب(على عامله) نفساً(تقديم التمييز: الشاهد فيه
 

مييز األعدادت 2.3.4.1.2  
 ألعداد كالمقادير تحتاج إلى ما يميزها وهياأن  :اعلم")4(:قال ابن السراج
منها ما حقه اإلضافة إلى المعدود وذلك ما كان منه يلحقه : تجيء على ضربين

وهو ما كان فيه نون أو بني اسم منه مع اسم فجعال ، لتنوين ومنها ما ال يضافا
ه إلى فما كان منها من الثالثة إال العشرة فأنت تضيف أما المضاف، بمنزلة اسم واحد

وعشرة ، وخمسة أكلب، وأربعة أفلس، الجمع الذي بني ألدنى العدد نحو ثالثة أثوب
   )5(.ومما ساقه ابن السراج في تمييز األعداد"...أجمال

                                                             
دار الحكمة للطباعـة  ، تحقيق حاتم صالح الضامن، مقلونعشرة  شعراء : المخبل: السعدي - 1

 .58ص، الموصل، والنشر

 .224ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  2

 .43ص، 2ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 3

 .311ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 4

 .312ص، 1ج، األصول في النحو: ينظر ابن السراج -  5
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  )1(: ل الربيعاق
  الفتاءماً         فقد ذهب البشاشةُ وئتين عااإذا عاشَ الفَتَى م

فإذا بلغت المائة تركت ، الماًتقول عشرون ثوباً وتسعون غ)2(:قال ابن السراج
، التنوين وأضفت المائة إلى واحد مفسر ووجب ذلك في المائة ألنها تشبه عشرة
، وعشرين أما شبهها بعشرة فألنها عشرة عشرات فوجب لها من هذه الجهة اإلضافة

فوجب أن يكون مميزها ، وأما شبهها بعشرين وتسعين فألنها العقد الذي يلي التسعين
   .  وقد جاء بعض هذا منونا منصوبا ما بعده في الشعر...واحدا

فإنما حسن هذا في المائتين وإن كان تثنية المائة ألنه مما ")3(:قال المبرد
يلزمها النون فقد رجع في اللفظ إلى حال العشرين وما أشبهها ولكن المعنى يوجب 

  ".فيه اإلضافة
ونصب ما ، ضرورة) تينمائ(الشاهد فيه إثبات النون في ")4(:قال ابن يعيش
، وكان الوجه حذفها) ثالثين(و) عشرين(وهو عام شبهه بـ ، بعدها على التمييز
  ". وخفض ما بعدها

وعلى الرغم من ، ونصب ما بعدها، )مائتين(ورد الشاهد في إثبات النون في
واستشهد به النحاة من قبل إال أنه ضعيف من ، أن ابن السراج قد استشهد بهذا البيت

   .   ذلك الختالف رواية األصول عن الديوان، تعدد روايتهجهة 
  
  
  

                                                             
دائـرة  ، تحقيق أحمد محمد عبيـد ، شعراء جاهليون وإسالميون: بيع بن ضبعالر: الفزاري - 1

الربيع : الفزاري، وسيشار إليه فيما بعد، 112ص، م 2005، 1ط، الشارقة، الثقافة واإلعالم
  . وإسالميون ورواية البيت في شعراء جاهليون وإسالميون، شعراء جاهليون: بن ضبع

 فقد ذهب اللذاذةُ والفتاء       إذا عاشَ الفَتَى مائتان عاماً      

 .213ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  2

 .169ص، 2ج، المقتضب: المبرد - 3

 .13ص، 4ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 4
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  الفصل بين العدد ومميزه  3.3.4.1.2
كم لك : إن كم درهماً لك أقوى من قولك: قال الخليل")1(:قال ابن السراج

، عربية جيدة) كم(أعشرون لك درهما أقبح إال أنها في : وذلك أن قولك، درهما
  )2(:الشاعر قد قال إال أن، "وذلك قبيح في عشرين

  قد مضى          ثالثون للهجرِ حوالً كميال أنّني بعد ماعلى 
على أنه فصل بالمجرور ضرورة بين التمييز وهو حوال ") 3(:قال البغدادي
  ".والمميز وهو ثالثون

  ).للهجر(بالمجرور) ثالثون(والمميز) حوال(الشاهد في الفصل بين التمييز
  

 االستثناء  5.1.2
يشبه المفعول إذا أتي به بعد استغناء الفعل  المستثنى")4(:بن السراجقال ا

كالم تام وهو  :فجاءني القوم ،جاءني القوم إال زيداً: تقول، كالموبعد تمام ال، بالفاعل
بعد هذا الكالم بغير حرف االستثناء ما كان إال  )اًزيد(فعل وفاعل فلو جاز أن تذكر 

حدث معنى ) إال(وسط شيء آخر فلما توسطتلكن ال معنى لذلك إال بت، انصب
ومما ساقه ..".فالمستثنى بعض المستثنى منهم، االستثناء ووصل الفعل إلى ما بعد إال

  ) 6(:قول عدي بن زيد)5(.ابن السراج في هذا الباب
  كي علينا إال كَواكبهااً         يحدأح بها ىرة ال نَلَيفي لَ

                                                             
 .315ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  1

 .127ص، ديوانه: العباس: ابن مرداس - 2

 .299ص، 3ج، الخزانة: البغدادي - 3

 . 281، ص1األصول في النحو، ج: ابن السراج - 4

 .295ص، 1ج، األصول في النحو: ينظر ابن السراج -  5

ديوانه، تحقيق محمد جبار المعييد، دار الجمهورية للنشر والطباعة : عدي بن زيد: العبادي - 6
 . ديوانه: عدي بن زيد: ، وسيشار إليه في بعد، العبادي194م، ص 1965بغداد،–
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إذ كان ، في المعنى منفي: تكلموا بذلك ألن تقولوإنما )1(:قال ابن السراج
ألن معناه معنى ، قد عرفت زيدا أبو من هو: كما قالوا، وصفا لمنفي أو خبرا

  . ما أظن أحداً فيها إال زيد: ويجوز، المستفهم عنه
فجائز  رفعتوإن  ،وكذلك ما أظن أحدا يقول ذاك إال زيداً")2(:قال سيبويه

وإنما اختير ، يقول ذاك إال زيدا، وإن شئت رفعت وكذلك ما علمت أحداً ،حسن
ل منه، وأن ال يكون بدال المبدهنا ألنهم أرادوا أن يجعلوا المستثنى بمنزلة  النصب

ل منه منصوب منفى ومضمره مرفوع، فأرادوا أن يجعلوا فالمبدإال من منفى، 
  .المستثنى بدال منه ألنه هو المنفى، وهذا وصف أو خبر

  .ويجوز رفعه على الخبر، على التمييز) أحداً(نصب الشاهد فيه 
  

  أدوات االستثناء 1.5.1.2
أنه قد جاء من األسماء واألفعال والحروف ما فيه : اعلم")3(:قال ابن السراج

سوى : وقوم يحكون، غير وسوى: فما جاء من األسماء نحو: أما األول من ذلك: إال
أن ) إال(إذا أوقعتها موقع ) غير(بمعنى غير وحكم، بيد: وسواء ويضمون إليها

ألنك ، أتاني القوم غير زيد: تقول، تعربها باإلعراب الذي يجب لالسم الواقع بعد إال
  )4( :قال الشاعر"...أتاني القوم إال زيدا: كنت تقول

  قليل بها األصوات إال بغَامها       فألقَتْ بلْدةً فوقَ بلدة أنيختْ 
وحكى عن الخليل أن ، أتاني سواك: ر سيبويه قولهموذك)5(:قال ابن السراج

وسواء تنصب في ، إال أن في سواك معنى االستثناء، أتاني القوم مكانك: هذا كقولك
  .    ألنها تجري مجرى الظروف وتخفض ما بعدها، هذا كله

                                                             
 .297، 296ص، 1ج، األصول في النحو: ن السراجاب -  1

 .313ص، 2ج، الكتاب: سيبويه - 2

 .286، 285ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  3

، 2لبنـان، ج  –ديوانه، تحقيق عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة اإليمان، بيـروت : ذو الرمه - 4
 .ديوانه: ، وسيشار إليه فيما بعد، ذو الرمه1004ص 

 .287ص، 1ج، األصول في النحو: ن السراجاب -  5
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إذا كانت غير ، قليل بها األصوات غير بغامها: كأنه قال" )1(:قال سيبويه
  ".استثناء

فإال في موضع ، قليل بها األصوات غير بغامها: كأنه قال") 2(:لمبردقال ا
  ".غير

غير : اسم استثناء والتقدير) إال(سيق الشاهد في جواز إبدال أداة االستثناء 
  .بغامها

  
  الستثناء المنقطع ا 2.5.1.2

إال في تأويل لكن إذا كان االستثناء منقطعا عند البصريين ")3(:قال ابن السراج
وربما ارتفع ما قبل ، واالختيار فيه النصب في كل وجه، سوى عند الكوفيين ومعنى

ألن لكن لالستدراك بعد النفي ) لكن(وإنما ضارعت إال ، وهي لغة بني تميم، إال
ما قام أحد إال : تقول، فمن ههنا تشابها، فأنت توجب بها للثاني ما نفيت عن األول

إال لترك ، ال يجوز أن تدخل بعد واجب أن لكن: فزيد قد قام ويفرق بينهما، زيد
  )4(:قال الشاعر"...جاءني عبد اهللا لكن زيد لم يجيء: قصة إلى قصة تامة نحو قولك

   ن أحدعِ مبوما بالر  
  :ثم قال

  ُأوآرِيّإال     
فكأنه ، من أحد اجتزأ بالبعض من الكل: فهذا كأنه كما قال")5(:قال ابن السراج

  ". شيء واكتفى بأحد ألنه من االستثناء فساغ ذلك له ألنه لم يلبسما بالربع من : قال

                                                             
 .332ص، 2ج، الكتاب: سيبويه - 1

 .409ص، 4ج ، المقتضب: المبرد - 2

 . 292، 290، ص1األصول في النحو،ج: ابن السراج - 3

    .رواية البيتين في الديوان. 9ديوانه، ص: النابغة: الذبياني - 4
  وما بالربعِ من  أحد وقفتُ فيها أصيالً ال ُأسائلها        عيت جواباً

الجلد ألياما     أبيها          والنؤي كالحوضِ  بالمظلومة ّإال أوآرِي 

 .292ص ، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 5
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وليس تغير هذا اإلنشاد مما يؤثر في الموضع الذي أراده ")1(:قال السيرافي
وما بالربع : وكأنه قال، ألنه أراد أنهم استثنوا األوآري من الناس، سيبويه من البيت
كأنه قال ، البدل من موضع من واالستثناء إنما وقع مرفوعا على، أحد إال أوآري
   ".وما بالربع أحد

واري بالنصب على اآلإال : الشاهد في قوله: قال األعلم)2(:قال البغدادي
والرفع جائز على البدل من . االستثناء المنقطع ألنها من غير جنس األحدين

   .الموضع
، جعند ابن السرا، بالنصب على االستثناء المنقطع) آواري(سيق الشاهد في 

وهي لغة ، ويجوز الرفع على البدل هذا ما أورده األعلم عن سيبويه، واهل الحجاز
يوافق شروط الصحة من حيث االستشهاد فقد رواه النحاة ، والبيت كما نرى، تميم

  .على صورته في الديوان لكن ابن السراج أخذ ما يحتاج منه لالحتجاج
قول  )3(.االستثناء المنقطع ومن الشواهد األخرى التي أوردها ابن السراج في

  )4(:الشاعر

  نَجا ساِلم والنَّفْس منْه بِشدقه           ولم ينْج إال جفْن سيف ومئزرا
لم يفلت : أفلت ولم يفلت أي: فقوله نجا ولم ينج كقولك")5(:قال ابن السراج
: كأنه قال، اإال جفن سيف ومئزر: ثم قال، تكلمت ولم أتكلم: فالناً صحيحاً كقولك

  ".    لكن جفن سيف ومئزراً
  .على االستثناء المنقطع) جفن(الشاهد في نصب 

  
  

                                                             
 .67ص، 2ج، شرح أبيات سيبويه: السيرافي - 1

 .125ص، 4ج، الخزانة: البغدادي -  2

 .291ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  3

، م1965، الناشر الدار القومية للطباعة والنشر القـاهرة ، ديوان الهذليين: حذيفة: ابن أنس - 4
 . 22ص، 3ج

 .292ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 5
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  زيادة الكاف في المستثنى 3.5.1.2  
هـو السـميع   ليس كمثله شيء و{تزاد الكاف في المستثنى نحو قوله تعالى

2(:ومنه قول الشاعر)1(..).11:الشورى(}البصير(  

نفس كلفالم ةشْهداوه        وابني قبيصة أن أغيب إال كَخَارجي  
ليس كمثله {فإن الكاف زائدة كزيادتها في قول اهللا تعالى)3(:قال ابن السراج

  ).11:الشورى(}شيء وهو السميع البصير
وكذلك عند المبـرد  ، في المستثنى) كخارجة(ورد الشاهد في زيادة الكاف في

  .وابن جني
قول )4(.السراج في زيادة الكاف ومن الشواهد األخرى التي أوردها ابن

  )5(:رؤبة

  لَواحقُ األقرابِ فيها كالمقَقْ
فالن : كما يقال، فيها طول: الطول وإنما المعنى: والمقق")6(:قال ابن السراج
  ". كذا الهيئة أي ذو الهيئة

  ".أي فيها مقق وهو الطول والكاف زائدة")7(:قال المبرد
  .عند ابن السراج والمبرد، )المقق(الشاهد في زيادة الكاف في 

  
  
 

                                                             
 . 294، ص 1األصول في النحو،ج: ابن السراج - 1

 . 54ص، ديوانه: األعشى - 2

 . 294ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  3

 .295ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  4

 . 106ص، ديوانه، رؤبة: ابن العجاج - 5

 .295ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  6

 .418ص ، 4ج، المقتضب: المبرد - 7
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  اسم االستثناء غير 4.5.1.2
، وهل قام القوم إال زيد، ما قام القوم إال زيد: وإذا قلت)1(:قال ابن السراج

إذا : ويقولون، وعند الكوفيين على العطف، البصريين على البدل فالرفع عند
ما : فيقولون، ثناءفاجعل إحداهما تتبع ما قبلها وإحداهما است )إال وغير( اجتمعت

وهذا عندنا إنما انتصب )غير(ترفع زيدا وتنصب، جاءني أحد إال زيد غير عمرو
الذي له عندي مائة : وإذا قال القائل...ألنه ال يجوز أن يرفع بالفعل فاعالن، الثاني

الذي له عندي مائة إال درهمان : فقد أقر بثمانية وتسعين وإذا قال، درهم إال درهمين
له علي مائة : وكذلك لو قال ،له عندي مائة غير درهمين: مائة ألن المعنىفقد أقر ب
جاز أن ، له علي مائة مثل درهمين: أال ترى أنه لو قال، كان له مائة ،غير ألف

  )2(:قال الشاعر...أن المائة درهمان: يكون المعنى
إال د ار الخليفةد         ةدواح رغَي ارد ينَةدا بِالمانَامورم ار  

ولك أن تنصبهما جميعا ، وتنصب دار مروان) غير(ترفع ")3(:قال ابن السراج
ال يجوز أن تجعل غير نعتا ، ورفعهما جميعا، ما جاءني أحد إال زيدا: على قولك

  ".  ما بالمدينة دار كبيرة إال دار مروان: فيصير الكالم كأنك قلت
ذا مذهب الكوفيين إذا اجتمعت غير وه، )غير(الشاهد في اسم االستثناء سيق 

  . النصب على االستثناء أو اإلتباع على البدل) غير(وإال في الجملة يجوز في 
  

 حاشا وخال أفعال االستثناء  5.5.1.2
ن خال إذا أنما حاشا بمنزلة خال وأل: قال أبو العباس) 4(:قال ابن السراج

حاشا يحاشي وكذلك  و وكذلكخال يخل :الفعل أنما معناه جاوزه من قولك أردت به

                                                             
 .304، 303ص، 1ج: ابن السراج - 1

، ي المعجـم البيت من البسيط للفرزدق ف، 34ص، 8ج، المعجم المفصل، إميل بديع: يعقوب - 2
ولم أجده في ، والمقتضب، 303ص، 1ج، وبال نسبة في األصول، 340ص، 2ج، والكتاب
 .الديوان

 .304ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 3

 . 289، ص 1األصول في النحو،ج: ابن السراج - 4
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وتصيرها فعال ، أي وال استثني أحدا، الناس إلي وال أحاشى أحداأنت أحب  :قولك
  )1(:قول النابغة وأنشد، بمنزلة خال في االستثناء قول أبي عمر الجرمي

  حِدأ من األقوام من أحاِشي وال        ُیشِبُھُھ الناِس في فاِعًال أرى وال

وألن خال إذا ، إنما حاشا بمنزلة خال: ال أبو العباسق)2(:قال ابن السراج
وكذلك ، وكذلك حاشا يحاشي، خال يخلو: أردت به الفعل إنما معناه جاوزه من قولك

وتصييرها فعلًا ، وال أستثني أحدا: أي، أنت أحب الناس إلي وال ُأحاشي أحداُ: قولك
والبغداديون ...ل النابغةوأنشد قو، بمنزلة خال في االستثناء قول أبي عمر الجرمي

  ).حاشا(أيضا يجيزون النصب والجر بــ
فال يكون ، قال فإذا قلت حاشا لزيد: هذا استدالل أبو العباس")3(:قال ابن يعيش

وكذلك هللا فإذا استعمل ، لم يدخل على حرف مثله، ألنه لو كان حرفا، حاشا إال فعال
بغير ، كونها فعال قولهم حاشقالوا ومما يؤيد ، بغير الم جاز أن تكون حرف خفض

في قراءة الجماعة ما عدا أبا عمرو ) 31:يوسف(}حاشَ ِللَّه{ألف نحو قوله تعالى
   ".   والحذف ال يكون في الحروف إال فيما كان مضاعفا 

أورد ابن السراج قول أبو العباس ، )أحاشي(سيق الشاهد في أفعال االستثناء
  .والبغداديين، الجرمي وهو رأي، في حاشا بمعنى االستثناء

  
  األفعال التي تنصب مفعولين  6.1.2

: الفعل الذي يتعدى على مفعولين ينقسم إلى قسمين)4(:بن السراجقال ا
واآلخر يتعدى  ،فأحدهما يتعدى إلى مفعولين ولك أن تقتصر على أحدهما دون اآلخر

تعدى إلى فأما الذي ي، إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر على أحدهما دون اآلخر
أعطى عبد اهللا زيدا : مفعولين ولك أن تقتصر على أحدهما دون اآلخر فقولك

وكسا عبد اهللا بكرا ثوبا فهذا الباب الذي يجوز فيه االقتصار على المفعول ، درهما
                                                             

 .12ديوانه، ص: النابغة: الذبياني - 1

 .289ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  2

 . 511ص، 4ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 3

 .186، 177ص، 1ج، األصول في النحو: ينظر ابن السراج - 4
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أال ترى ، وال بد أن يكون المفعول األول فاعلًا فيه في المعنى بالمفعول الثاني، األول
أنك أعطيته فأخذ : والمعنى ،يت زيدا درهما فزيد المفعول األولأعط: أنك إذا قلت

أن زيدا : كسوت زيدا ثوبا المعنى: والدرهم مفعول في المعنى لزيد وكذلك ،الدرهم
 )فَعَل( واألفعال التي تتعدى إلى مفعول واحد كلها إذا نقلتها من، اكتسى الثوب ولبسه

أضربت زيدا : ضرب زيدا عمرا ثم تقول: لكانت من هذا الباب تقو )أفْعَل( إلى
فعمرو في المعنى مفعول لزيد فهذه هي ، جعلت زيدا يضرب عمرا: عمرا أي

  )1(:ومنه قول الشاعر...األفعال التي يجوز لك فيها االقتصار على المفعول األول
  أظن ابن طُرثُوث عتيبةَ ذاهباً         بعاديتي تكذابه وجعائلُه

ظن زيد قائما أبوه على معنى أن : يجوز في قول الكوفيين")2(:ل ابن السراجقا
وما عليه أصول الكالم ) ظن(وال يجيز هذا البصريون ألنه نقض لباب ، يقوم أبوه

  ".وإنما يجيز هذا الكوفيون
وهذا اليجوز عند البصريين ، )أظن ابن طرثوث عتيبةَ: (الشاهد في قوله
  .ويجوز عند الكوفيين

   
  األفعال التي تتعدى إلى مفعولين بحرف جر محذوف 1.6.1.2

أن من األفعال ما يتعدى إلى مفعولين في اللفظ : واعلم")3(:قال ابن السراج
إال أنهم استعملوا حذف حرف الجر فيه ، وحقه أن يتعدى إلى الثاني بحرف جر

  )4(:ومنه قول الشاعر"... فيجوز فيه الوجهان

                                                             
  .رواية البيت في الديون، 1264ص، 2ج، ديوانه: ذو الرمة - 1

 لعلَّ ابن طُرثُوث عتيبةَ ذاهب         بعاديتي تكذابه وجعائلُه

 .186ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 2

 .178، 177ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  3

، 1ج، بال نسبة في األصول في النحو، 127ص ، معجم شواهد النحو الشعرية: حنا: حداد - 4
ــرآن ، 178ص ــاني الق ــاب، 314ص، 2ج، 233ص، 1ج، ومع ، 37ص، 1ج، والكت

ــب ــيبويه ، 331ص، 4ج، 321ص، 2ج، والمقتض ــات س ــرح أبي ، 279ص، 1ج، وش
 =،448ص، 1ج، األشموني، 479ص، وشرح شذور الذهب، 247ص، 3ج، خصائصوال
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  لَستُ محصيه        رب العباد إليه الوجه والعمُلأستغفر اهللا ذَنْباً 
  ".أستغفر اهللا من ذنب: أراد")1(:قال ابن السراج

 ".أي من ذنب")2(:قال المبرد
على أن األصل استغفر اهللا من ذنب فحذف من ألن استغفر ")3(:قال البغدادي

  ".يتعدى إلى المفعول الثاني بمن
وقد يجيء على ، )ذنبا(من المفعول الثاني ورد الشاهد في حذف حرف الجر

وهو كما ذكر ابن السراج اعتمادا على ما سـمع عـن   ، األصل متعديا بحرف الجر
  .يجوز فيها الوجهان، وهذه الطائفة من األفعال، العرب

ومن الشواهد األخرى التي أوردها ابن السراج في األفعال التي تتعدى إلـى  
  )5(:بن معد يكربقول عمرو  )4(.مفعولين بحرف جر

  ر فَافعْل ما ُأمرتَ به      فقد تركتُك ذَا ماٍل وذَا نَشَبٍك الخيَأمرتُ
  .وأمرتك بالخير:...أراد)6(:قال ابن السراج

  ".يريد بالخير")7(:قال المبرد
وتعديـة الفعـل إلـى    ، الشاهد فيه على حذف حرف الجر")8(:قال السيرافي

  ". ك بالخيروأصله أمرت، بنفسه) الخير(

                                                                                                                                                                                   

شـرح  ، 13ص، 3ج، وهمـع الهوامـع  ، 617ص، 1ج، شرح التصـريح ، 46ص، 2ج=
 .111ص، 3ج، الخزانة، 515ص، 4ج، 297ص، 4ج، المفصل

 .179ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  1

 .321ص ، 2ج، المقتضب:المبرد - 2

 .111ص، 3ج ، الخزانة: البغدادي - 3

 .178ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  4

مطبوعات مجمع اللغـة  ، تحقيق مطاع الطرابيشي، ديوانه: عمرو بن معد يكرب: الزبيدي - 5
 .47ص، م 1988، العربية بدمشق

 .179ص، 1ج،األصول في النحو: ابن السراج - 6

 .331ص، 4ج، المقتضب : المبرد - 7

 .171ص، 1ج، شرح أبيات سيبويه: يالسيراف - 8
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ويجوز حذف حرف ، )الخير(الشاهد في حذف حرف الجر من المفعول الثاني
  . الجر في هذه الطائفة من األفعال

ومن الشواهد التي األخرى التي أوردها ابن السراج في األفعال التي تتعدى    
   )2(:المتلمس قول )1(.مفعولين بحرف جر

    هأطعم هرالد العراق بآليتُ ح   وسالس في القرية يأكلُه بوالح  
قال أبو ، يريد على حب العراق وقد خولف في ذلك")3(:قال ابن السراج

، واهللا أبرح ههنا: كما تقول، ال أطعم: أي، آليت أطعم حب العراق: إنما هو: العباس
  ". ال أبرح:أي

ع البيت من شواهد سيبويه على أن نصب حب على نز") 4(:قال البغدادي  
  ". على حب العراق: الخافض أي

  ). حب(ورد الشاهد على حذف حرف الجر من المفعول الثاني
  

  إثبات حرف الجر في المفعول الثاني 2.6.1.2
  )5(:من الشواهد التي أوردها ابن السراج في هذا الموضوع قول الشاعر

ي وي َأخانعدانعا دّفَلَم        نَهيبي ونيُل بالخَيددني بِقُعجِدي ي لَم  
في باب الزيادة بتكرير حرف من األصل في )6(:أورد ابن السراج

  .  وموطن الشاهد في إثبات الباء في قعدد، ما ضوعفت المه...الثالثي

                                                             
 .179ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  1

،  م1998، 1ط، دار صـادر بيـروت  ، تحقيق محمد التـونجي ، ديوانه: المتلمس: الضبعي - 2
 .95ص

 .179ص،  1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 3

 .352ص، 6ج،الخزانة: البغدادي - 4

، م 1981، دمشـق  –دار قتيبـة ، تحقيق محمد خيـر البقـاعي  ، انهديو: دريد: ابن الصمة - 5
 .ديوانه: دريد: ابن الصمة، وسيشار إليه فيما بعد، 48ص

 .211ص، 3ج، األصول في النحو: ابن السراج -  6
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واستشهد به ابن الناظم ، لم يروه أبو تمام...قوله دعاني أخي) 1(:قال البغدادي
والقعدد بضم القاف والدال ، فعول الثاني لوجدوغيره في دخول الباء الزائدة في الم

  .ويجوز فتح الدال
  ). بقعدد(ورد الشاهد في إثبات حرف الجر في المفعول الثاني

  
  االحتجاج بالشاهد الشعري في باب األفعال 2.2

   األفعال المسبوقة بعامل من عوامل النصب  1.2.2
  )2(:قسم هذه األفعال إلى ثالثة أقسامتن 

  ضمارهرف ظاهر ال يجوز إصب بحتنما ا -1
: فقولك لن يفعل يعني، تقول لن يقوم ولن يجلس) كي، لن(وهي بـ 

كي : لم فعلت كذا فتقول: إذا قال القائل، لمه: أما كي فجواب لقولك...)3(سيفعل
  ... يكون كذا

  )5(:ومنه قول الشاعر...)4(تصب بحرف يجوز إظهاره وإضمارهنما ا-2
ّوتَقَر ةاءبع سلَلُب سِ الشُّفُوفلُب نم إلي عيني       َأحب  

فإذا ، فأن مع الفعل بمنزلة المصدر، ويجوز إضمارها") 6(:قال ابن السراج
ما جاز أن تعطف الفعل على ) أن(نصبت عطفت اسما على اسم ولوال أنك أضمرت 

ألن  ،وال تعطف األفعال على األسماء، ألن األسماء ال تعطف على األفعال، االسم
                                                             

 .283ص ، 11ج، الخزانة: البغدادي - 1

 .147ص،  2ج، األصول في النحو : ابن السراج - 2

أي ، هنا تصحيف واألصل نفي الفعل، 147ص، 2ج، في النحو األصول: ينظر ابن السراج -  3
 .ال يفعل

 .150، 149ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 4

، نسب لميسون بنت بحدل في المحتسب، 116ص، معجم شواهد النحو الشعرية: حنا: حداد - 5
، 45ص، 3ج، والكتـاب ، 150ص، 2ج، بال نسبة في األصول في النحـو ، 326ص، 1ج
، 237ص، 4ج، وشرح المفصل، 404ص، 2ج، وهمع الهوامع، 27ص، 2ج، المقتضبو

 . 427ص، 1ج، ونسبه ابن الشجري إلى أمرآة أعرابية من نساء معاوية

 .150ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج -  6
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العطف نظير التثنية فكما ال يجتمع الفعل واالسم في التثنية كذلك ال يجتمعان في 
  ".      العطف

لما ، أن تحمل وتقر وهو فعل على لبس وهو اسم لما لم يستقم")1(:قال سيبويه
  ".  لم يكن بد من إضمار أن، ضممته إلى االسم وجعلت أحب لهما ولم ترد قطعه

ألن األول مصدر فلبس ، و قال وأن تقر عيني لجازول")2(:قال ابن يعيش
 ". وتقر عيني في موضع رفع بالعطف عليه وأحب إلي الخبر عنهما، عباءة مبتدأ

وهو جائز اإلضمار عند ، بأن المضمرة) تقر(ورد البيت في نصب الفعل
  . النحاة

ومن الشواهد التي أوردها ابن السراج في النصب بحرف يجوز 
  )4(:مرؤ القيسقال ا)3(.إضماره

ا: فَقُلْتُ لَهذَروتَ فَنُعلْكاً أو نَماوُِل مإنَّما         نُح ينُكع كال تَب     
  ". إال أن نموت فنعذرا: أي")5(:قال ابن السراج

كما كان معنى ما ، واعلم أن معنى ما انتصب بعد أو على أن")6(:قال سيبويه
أللزمنك أو تقضيني وألضربنك أو : تقول انتصب بعد الفاء على غير معنى التمثيل

  ".فالمعنى إال أن تسبقني، تسبقني
: قال سيبويه، بعد أو)نموت(الشاهد في البيت على نصب ")7(:قال السيرافي

  ".  والمعنى إال أن نموت فنعذر
  
  

                                                             
 .46ص، 3ج، الكتاب: سيبويه - 1

 .237ص، 4ج،شرح المفصل: ابن يعيش - 2

 .156ص، 2ج، في النحو األصول: ابن السراج -  3

 .66ص، ديوانه: امرؤ القيس - 4

 .156ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج -  5

 .47ص، 3ج، الكتاب: سيبويه - 6

 . 71ص، 2ج، شرح أبيات سيبويه: السيرافي - 7
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إال أن نموت (النصب على المعنى : يجوز فيه الوجهان")1(:قال ابن يعيش
  )".حتى نموت فنعذرا(ها هنا بمعنى حتى كأنه قال ) أو(ويجوز أن يكون ) فنعذرا

، هنا يجوز إظهارهـا ، وأن) أن(بــ) أو(بعد)نموت(سيق الشاهد في نصب
يوافق شروط الصحة من حيث االستشهاد فقد رواه النحـاة علـى   ، والبيت كما نرى

  .    صورته في الديوان
  )2(فعل ينصب بحرف ال يجوز إظهاره"-3

ت حتى إذا كانا أربعة أحرف والحروف التي تضمر معه) أن( وذلك الحرف       
والواو إذا كانت ، معنى الفعل ال على لفظهوالفاء إذا عطفت على ، بمعنى إلى أن

وأو إذا كانت بمعنى إلى أن شرح األول من ذلك وهو ، فقطبمعنى االجتماع 
عدها متصال على أن يكون الفعل الذي ب: وارتفاع الفعل بعدها على وجهين..."حتى

بالفعل الذي قبلها أو يكون منقطعا منه وال بد في الجميع من أن يكون الفعل الثاني 
سرت حتى أدخلها، ذكرت أن : فأما الوجه األول فنحو قولك، يؤديه الفعل األول

سرت فأنا : كمعنى الفاء إذا عطفت بها فقلت، الدخول اتصل بالسير بال مهلة بينهما
  )3(:كما قال الشاعر، بالسيروصلت الدخول ، أدخلها

كُوبلَةٌ   فَرى  رِحنَدفْ       فإن  المياضِ فإن تَعنِ الحملَى دتُرادى ع  
ذكرت أن الدخول اتصل ، سرت حتى أدخلها: فنحو قولك) 4(:قال ابن السراج
وصلت ، سرت فأنا أدخلها: كمعنى الفاء إذا عطفت بها فقلت، بالسير بال مهلة بينهما

  .    وينشد تراد لم يجعل بين الرحلة والركوب مهلة...خول بالسيرالد
ولم يجعل الدخول اآلن ، لم يجعل ركوبه ورحلته فيما مضى")5(:قال سيبويه
  ".ولكن األخر متصل باألول ولم يقع واحد دون األخر، وسيره فيما مضى

                                                             
 . 250ص، 4ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 1

 .151ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 2

، حلب، دار الكتاب العربي، تحقيق لطفي الصقال ودرية الخطيب، ديوانه: علقمة: ابن عبده - 3
 .ديوانه: علقمه: ابن عبده، وسيشار إليه فيما بعد، 42ص، م 1970

 .151ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج -  4

 .19ص، 3ج، الكتاب: سيبويه- 5



59  

 بالفاء وجعل) رحله(الشاهد فيه أنه عطف ركوبا على ")1(:قال السيرافي
سرت حتى أدخلها إذا كان السير والدخول : الركوب متصال بالرحلة وهو مثل قولهم

  ".سرت فدخلت: كأنه قال، والدخول متصل بالسير، قد وقعا فيما مضى
واتصال ذلك كاتصال الدخول ، على رحله بالفاء) ركوب(عطف: الشاهد فيه

  . وقعا إذا كان الدخول والسير قد، في قولهم سرت حتى أدخلها، بالسير
ومن الشواهد األخرى أوردها ابن السراج في نصب الفعل بأن المضمرة بعد 

  )3(:قال الشاعر )2(.الفاء

  سَأتْرك منْزِلي ِلبني تَميمٍ         وألْحقَ بالحجازِ فَأستَرِيحا
فتقديره لما نصب ، جعل لحاقة بالحجاز سببا الستراحته")4(:قال ابن السراج

أال أنه ، وقد جاء مثل هذا الشعر أبيات لقوم فصحاء، كون لحاق فاستراحةي: كأنه قال
وألحق بالحجاز فإذا ، قبيح أن تنصب وتعطف على الواجب الذي على غير شعر

ومع ذلك فإن اإليجاب على غير الشرط أصل ، لحقت استرحت وإن ألحق استرح
ول ألنها أدل على وإزالة اللفظ عن جهته في الفروع أحسن منها في األص، الكالم
  ".المعاني

وقد يجوز النصب في الواجب في اضطرار الشعر من حيث ")5(:قال سيبويه
  ".وذلك ألنك تجعل أن العاملة، انتصب في غير الواجب

على أن أستريح جاء منصوبا بعد الفاء في ضرورة الشعر ")6(:قال البغدادي
  ".فيما ليس فيه معنى النفي أصال

                                                             
 .82ص، 2ج، شرح أبيات سيبويه: السيرافي - 1

 .182ص، 2ج، األصول في النحو: راجابن الس -  2

، 2ج، لم ينسب البيت لقائل في األصـول ، 51ص، معجم شواهد النحو الشعرية: حنا: حداد - 3
، 39ص، 3ج، الكتاب، 380ص، 2ج، 197ص، 1ج، المحتسب، 471ص، 3ج، 182ص

، 2ج، 301ص، 1ج، همع الهوامع، 389ص، شرح شذور الذهب، 24ص، 2ج، المقتضب
 .427ص، 1ج، أمالي ابن الشجري، 284ص، 4ج، ح المفصلشر، 402ص، 386ص

 .182ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 4

 .39ص، 3ج، الكتاب: سيبويه -5

 .522ص ، 8ج، الخزانة: البغدادي - 6
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فهو واجب ، منصوب بأن المضمرة ال يجوز إظهارها) افأستريح:(الشاهد فيه
وقد جاء مثله في الشعر أبيات لقوم : عند ابن السراج وقد رد على النحاة بقوله

وألحق ، فصحاء، إال أنه قبيح أن تنصب وتعطف على الواجب الذي على غير شعر
ر ومع ذلك فإن اإليجاب على غي، بالحجاز فإذا لحقت استرحت وإن ألحق أسترح

وإزالة اللفظ عن جهته في الفروع أحسن منها في األصول ، الشرط أصل الكالم
  .ألنها أدل على المعاني

 
  إذن 2.2.2

 لم يكنوكانت مبتدأة و، مل إذا كانت جواباعفت، وأما إذن")1(:قال ابن السراج
 فإنما يعمل بجميع هذه، وكان فعال مستقبال، ما قبلهاالذي بعدها معتمدا على  الفعل

إذن ، إذن أحسن إليك، كئيإذن أج: فتقول، أنا أكرمك: وذلك أن يقول القائل، لشرائطا
2(:ومنه قول ابن عنمه."..آتيك(  

وبكْررِ ميالع دوقَي ردي إذن       تُهوِيع سال تُنْز كارمح ددار  
أال ترى ، مفهذا نصب ألن ما قبله من الكالم قد استغنى وت)3(:قال ابن السراج

ال : ثم استأنف كأنه أجاب من قال، اردد حمارك ال تُنزع سويتُه كالم قد تم: أن قوله
) إذن(فإن كان الفعل الذي دخلت عليه ، إذن يرد وقيد العير مكروب: أفعل ذاك فقال

فعال حاضرا لم يجز أن تعمل فيه ألن أخواتها ال يدخلن إال على المستقبل وذلك إذا 
  .    وذلك ألنك تخبر عن الحال... إذن أظنه فاعال: قلتحدثت بحديث ف

وليس الفعل الذي بعد ) إذن(بــ)يرد(الشاهد على نصب ")4(:قال السيرافي
  )".إذا(معتمدا على ما قبلها ألن الكالم األول قد تم واستأنف الكالم بـ ) إذا(

                                                             
 .148ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 1

 148ص، 2ج، صـول البيت البن عنمه فـي األ ، 32ص، معجم شواهد النحو: حنا: حداد - 2
شـرح  ، 108ص، 2ج، شرح أبيات سيبويه، 10ص، 2ج، المقتضب، 14ص، 3ج، الكتاب
 .226ص، 4ج، المفصل

 .148ص، 2ج، األصول في النحو: ينظر ابن السراج - 3

 .108ص، 2ج، شرح أبيات سيبويه: السيرافي - 4
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  ).إذن(بــ)يرد(سيق الشاهد على نصب الفعل 
  
 رالنصب بفعل مضم 3.2.2

في باب يحذف منه الفعل لكثرته في كالمهم حتى صار ") 1(:قال سيبويه
  ".  وال أتوهم زعماتك: أي، هذا وال زعماتك: بمنزلة المثل وذلك قولك

  )3(:قال القطامي)2(.ومما أورده ابن السراج في هذا الموضوع

  فكَرتْ تَبتَغيه فوافقتْه        على دمه ومصرعه السباعا
وافقته علم أنها صادفت السباع معه فكأنه : أنه لما قال")4(:ل ابن السراجقا

  ".صادفت السباع على دمه ومصرعه: قال
) السباع(وإنما نصب هذا ألنه حين قال وافقته فقد علم أن  )5(:قال سيبويه

  . دخلت في الموافقة وأنها قد اشتملت على ما بعدها في المعنى
بإضمار وافقت ) السباع(بويه والشاهد فيه نصب إنشاد سي")6(:قال السيرافي
  ".وإنما حذفه لداللة وافقته على ما تقدم من البيت، السباع على مصرعه

 . بفعل مضمر) السباع(سيق الشاهد في نصب
ومن الشواهد األخرى التي أوردها ابن السراج في هذا النصب بفعل 

   )7(.مضمر
  
  

                                                             
 . 280ص، 1ج، الكتاب: سيبويه - 1

 .474ص ،3ج، األصول في النحو: ابن السراج -  2

، 1ط، بيـروت –دار الثقافـة ، تحقيق أحمد مطلوب وإبراهيم السـامرائي ، ديوانه: القطامي - 3
  . رواية البيت في الديوان، ديوانه: القطامي، وسيشار إليه فيما بعد، 41ص، م1961

 فكَرتْ عند فيقتها إليه         فألفت عند ومربضه السباعا
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 .285ص، 1ج، الكتاب: سيبويه - 5
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 .474ص، 3ج، األصول في النحو: ابن السراج -  7



62  

  )1(:ل عبد العزيز الكالبياق

  لهم جزاء         وجنات وعيناً سلسبيالَ صالحينالوجدنَا 
أي وجدنا لهم عينا فلهذا باب في الضرورات غير ") 2(:قال ابن السراج

   ".ضيق
، فحمل األخر على المعنـى ، ألن الوجدان مشتمل على الجزاء")3(:قال سيبويه

  ". ولو نصب الجزاء كما نصب السباع لجاز
ووجـدنا  : بإضمار فعل تقديره) جنات(أنه نصب الشاهد فيه")4(:قال السيرافي

، ويكون الفعل األول قد دل على الفعل الثاني فحسن حذفه، لهم جنات وعينا سلسبيال
في البيت بمعنى علمنا وهـو يتعـدى إلـى    ) وجدنا(و، وعطف ما بعد جنات عليها

ول مبتدأ وخبر في موضع المفع) لهم جزاء(المفعول األول و) الصالحين(و، مفعولين
  ". ووجدت أخاك له مال وما أشبهه، وجدت زيد له علم: مثلما تقول، الثاني

وجدنا لهم جنات وعينا : والتقدير، بفعل مضمر) جنات(سيق الشاهد في نصب
  .سلسبيال

 
  النصب في جواب الجزاء 4.2.2

ألنا إنما نعطف المنصوب على مصدر ، وهذا عندي ال يجوز")5(:قال أبو بكر
فيكون حرف النفي منفصال وغير اسم مضاف وليست بحرف  ،يدل عليه الفعل

  )6(:قال الشاعر، "ما قام زيد فيحسن إال حمد وما قام فيأكل إال طعامه: فنقول
                                                             

عبد الرحمن بن عبد اهللا الشـقير مجلـة   ، أخباره وأشعاره، عبد العزيز بن زرارة: الكالبي - 1
، صاحبها ورئيس تحريرها أحمد الجاسر، ريمجلة شهرية تعنى بتراث العرب الفك، العرب

 .516ص ، م1992، أب \حزيران ، 27س، 8، 7ج

 .475ص، 3ج، األصول في النحو: ابن السراج - 2

 .288ص ، 1ج ، الكتاب: سيبويه - 3

 .284ص، 1ج، شرح أبيات سيبويه: السيرافي - 4

 .184ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 5

. م1987، 1ط، لبنـان -دار الكتب العلمية بيـروت ، تحقيق علي فاعور، ديوانه: الفرزدق - 6
 .389ص
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  وما قَام منَّا قَائم في نَدينَا        فَينْطقَ إال بالَّتي هي َأعرفُ
وليت لي ماال فأعينك ، اتلأال سيفٌ فأكون أول مق: تقول")1(:قال ابن السراج

  )".   27: األنعام(}يا لَيتَنَا نُرد وال نُكَذِّب{:تعالى وقوله
فالنصب ههنـا  ، وتقول ال تأتينا فتحدثنا إال ازددنا فيك رغبةً")2(:قال سيبويه

ما : وإنما أراد معنى، ما تأتني محدثا: كالنصب في ما تأتني فتحدثني إذا أردت معنى
  ".   ا إال ازددت فيك رغبةأتيتني محدث

  . بعد الفاء) ينطق(سيق الشاهد في نصب الفعل
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  الفصل الثالث
  االحتجاج بالشاهد الشعري في باب المجرورات والمبنيات

  
 : جاء هذا الفصل في مبحثين

  
 الشاهد الشعري في باب المجروراتاالحتجاج ب 1.3

  ضافةحروف الجر وأقسامها والمجرور باإل
في موضوعين من موضوعات الجر وهما المجرور بعامل  مبحثجاء هذا ال

   والمجرور باإلضافة
  

  حروف الجر وأقسامها 1.1.3
 ،اسم مجرور بحرف جر :األسماء المجرورة تنقسم قسمين)1(:قال ابن السراج
صل وتف بلها بما بعدهاحروف الجر تصل ما قو ...مثله إليه أو مجرور بإضافة اسم

الـدار  : فقولك...والفعل باالسم وال يدخل حرف الجر إال على األسماء م باالسماالس
مررت بزيد فالباء هـي التـي أوصـلت    : وأما وصلها الفعل باالسم فقولك، لعمرو

ما استعمله العرب حرفا فقـط  : األول: تنقسم قسمين حروف الجرو ...المرور بزيد
حرف ولم تجره في موضـع مـن   ولم يشترك في لفظه االسم وهي وال الفعل مع ال

مـا   واألخـر ...باب يفرد به) رب(ولـ)... ، إلي، في، الباء، الالممن...(المواضع
فواو القسم وهي بـدل مـن   ، والواو، حتى...(استعملته العرب حرف وغير حرف

    )2(.)القسم تستعمل في: تاءوال ...الباء
  
  
  

                                                             
 . 408، ص1األصول في النحو، ج: ابن السراج - 1
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  تعاقب حروف الجر  1.1.1.3
ها مقام بعض إذا تقاربت العرب تتسع فتقيم بعض أنواعلم ")1(:ل ابن السراجقا
وإنما جازا معا ألنك إذا قلـت  ، وفي مكة، كةفالن بم :فمن ذلك الباء تقول، المعاني

: وإذا قلت، فقد خبرت عن اتصاله والتصاقه بذلك الموضع، فالن بموضع كذا وكذا
تقارب الحرفان فإذا ، عن احتوائه إياه وإحاطته به )في(ـب في موضع كذا فقد خبرت

أال ترى أن رجال لـو  ، وإذا تباين معناهما لم يجز، فإن هذا التقارب يصلح لمعاقبة
 فهذا حقيقـة تعاقـب  ، لم يكن هذا يلتبس به، مررت في زيد أو كتبت إلى القلم: قال

  )2(:قال طرفة..".حروف الخفض
  الكَرِيمِ المصمدوإن يلْتق الحي الجميع تالقني         إلى ذروة البيت 

وال يجوز أن يدخل حرف من هذه ) في(بمعنى ) إلى(إن ")3(:قال ابن السراج
التي ذكرت على حرف منها فال يجوز أن تدخل الباء على إلى وال الـالم  الحروف 

  ". على من وال في على إلى وال شيئا منها على اخر
جرورها حال مـن  فيه على أصلها وهي مع م) إلى(على أن )4(:داديقال البغ
الخ وليست ...تتالقني منتسبا إلى ذروة البي: محذوف تقديرهي متعلقة بنالياء في تالق
  .كما قيل حكاه ابن السراج) في(هنا بمعنى 

: وأما البغدادي فيقـول ، عند ابن السراج، ورد البيت في تعاقب حروف الجر
  .إن إلى بمعناها ال تدل على أنها بمعنى في

 
  ب ر باب 2.1.1.3 

له حقه أن يكون بعد الفعل موصال كان و ،رب حرف جر")5(:قال ابن السراج
ولكنه لما كان ، وذهبت إلى غالم لك، مررت برجل: إلى المجرور كأخواته إذا قلت
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إذا كانت خبرا فجعـل  ، )لكم(وكان ال يعمل إال في نكرة فصار مقابال ، معناه التقليل
فموضع رب وما عملت فيـه  ، لفعل والفاعلوآخر ا) لكم(له صدر الكالم كما جعل 

مـررت بزيـد   : إذا قلـت ، كما أن موضع الباء ومن وما عملنا فيه نصب، نصب
   ..."ال يجوز ذلك فيها) رب(يبنى عليها و) كم(ويدل على ذلك أن ، وأخذت من ماله

إذا كانـت نكـرة غيـر    ) مـن (علـى  ) رب(وقد جاء عن العرب إدخـال  
  ) 1(.موصولة

  )2(:عرقال الشا
  يا رب من تَغْتَشُّه لَك نَاصحٍ         ومؤتَمنٍ بالغَيبِ غَيرِ َأمينِ

إذا كانـت  ) مـن (على) رب(وقد جاء عن العرب إدخال ")3(:قال ابن السراج
، ألنها مبهمـة ، نكرة غير موصولة إال أنها إذا لم توصل لم يكن بد من أن توصف

وتدخل رب على مثلـك  "...ن يقوم ظريفورب م، مررت بمن صالح: حكى عنهم
  . وشبهك إذ كانتا لم تتصرفا باإلضافة وهما نكرتان في المعنى

  ".ال يكون ما بعدها إال نكرة ورب")4(:قال سيبويه
  .نكرة) من(على )رب(ورد البيت في دخول حرف الجر 

ومن الشواهد التي أوردها ابن السراج في دخول رب على من وهي نكـرة  
   )6(:قال الشاعر )5(.فةموصو

م ّبيا رن يبغذَْأ ضونَادحا          رع لَنتَضاِئه واغْغْى بدني  
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  .نكرة وأدخل رب عليها) من(جعل )1(:قال ابن السراج
عليهـا ومـا   ) رب(في ذلك كله نكرة لـدخول  ) من(فــ") 2(:قال ابن يعيش

  ".بعدها من الجملة صفة لها
وهن ابن السراج رأي ، نكرة موصوفة) من(على) رب(في دخولسيق البيت 

فإذا ذلك ألزموهما الصفة ولم يجيزوهما ، ومن العرب من وما نكرتين: العرب بقوله
  . بغير صفة
  

دخول رب على ما 1.2.1.1.3   
، أقل من: وكذلك: قال سيبويه)3(:قال ابن السراج في فصل يذكر فيه قل وأقل

، حدثنا بذلك يـونس عـن العـرب   ، ا جعلت من بمنزلة رجلإذ، وقل من، وقل من
  .     الدليل على أن أقل رجل يجري مجرى رب وما: قال األخفش...يجعلونه نكرة
نكرتين، فإذا فعلوا ذلك ألزموهمـا   )من وما( ومن العرب من يعمل")4(:وقال

  "،أو امرر بمن صالح، اضرب من طالحا: قالوا، الصفة ولم يجيزوهما بغير صفة
  )5(:قال الشاعر 

  ربما تَجزع النُّفُوس من        األمرِ له فَرجةٌ كَحلِّ العقَاِل
) مـا (على دخلت) رب( أن: يريد...قال يونس عن العرب)6(:قال ابن السراج

قل ما سرت حتى : وتقول: قال) من(كتنكير) ما(فتنكير، ةوهي ال تدخل إال على نكر
  .ادخلها
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فحكم على  ،نكرة موصوفة بجملة تكره النفوس )ما(على أن )1( :ديقال البغدا
 كونها نكرة بدخول رب عليها وحكم بالجملة صفة على قياس نكرة رب مـن أنهـا  

موضوعة لتقليل نوع من جنس فال بد أن يكون الجنس موصوفا حتى تحصل علـى  
  .النوعية

ج فـي هـذا   لم يرد رأي ابن السرا، )على ما، رب(ورد الشاهد في دخول 
  .وإنما اكتفى برأي يونس، الموضوع
  

  حتىباب  3.1.1.3 
منتهي البتداء الغاية بمنزلة إلى إال أنها تقع علـى  : حتى")2(:قال ابن السراج

  .ها وينتهي األمر بهأن يكون ما بعدها جزءا مما قبل:ضربين أحداهما
 ،األفعال أن ينتهي األمر عنده ولكنها قد تكون عاطفة وتليها :والضرب األخر
  )3(:قال الشاعر"...ويستأنف الكالم بعدها

يفةحّو ألْقَى الص       لَهحف رّخَفي اكَيحتَّى  نَعلَه  َألْقَاه  ادالز  
)4(:قال ابن السراج

واألحسن عندي في هذا إذا أردت أن تخبر عن زيد بفعله  
فإذا ، بد منه أنه ال اعل فيفإذا رفعت فحكمه حكم الف، القوم حتى زيدألقى : أن تقول

فلـك فيـه   ...خفضت فهو كالمنصوب الذي يستغني الفاعل دونه وأما قول الشـاعر 
األول : على ما خبرتك به والنصب فيه وجهان: فالخفض، والرفع والنصب، الخفض

، ويكون ألقاها توكيـدا ) ألقى(ومعطوفا على ما عمل فيه ) بألقى(أن يكون منصوبا 
والرفـع علـى أن يسـتأنف    ) ألقاها(تنصبه بفعل مضمر يفسره  أن: والوجه الثاني

  .  ألقى ما في رحله حتى نعله هذه حالها: والمعنى، بعدها
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ك لقيت القـوم  وذلك قول، جاز في الواو وثم الرفع جائز كماو)1(:قال سيبويه
، الرفـع  وهذا ال يكون فيه إال...كأنك لقيت القوم حتى زيد ملقى، حتى عبد اهللا لقيته

منزلة زيد منطلق جـاز ههنـا   فإذا كان في االبتداء زيد لقيته ب، نك لم تذكر فعالأل
  .الرفع

كأنـه قـال ألقـى    ، على الغاية) نعله(الشاهد فيه على جر ")2(:قال السيرافي
ويكون قوله ، الصحيفة والزاد وما معه من المتاع وغيره حتى انتهى اإللقاء إلى نعله

) حتـى (علـى أن  ) نعلـه (ويجوز نصب، يق التوكيدتكريرا للفعل على طر) ألقاها(
أكلـت  : كمـا تقـول  ، يريد ونعله، ألقى الصحيفة حتى نعله: كأنه قال، بمنزلة الواو

) ألقاهـا (ويكون ، أكلت السمكة ورأسها: السمكة حتى رأسها بنصب رأسها وتقديره
  )".ألقاها(مكرر توكيدا ويجوز النصب بفعل مضمر يفسره 

في جواز الخفض والرفع والنصب فيها عند ابـن  ) تىح(وردت: الشاهد فيه
وجـواز  ، وعند السيرافي علـى الخفـض  ، وعند سيبويه على جواز الرفع، السراج
  .أما الموضع المراد عند الباحث الخفض، النصب

  
  دخول حرف الجر على حرف جر مثله  4.1.1.3

فعن  اسم ينه، إذا قلت جئت من عن يمو: قال أبو العباس) 3(:قال ابن السراج
: اسم فقولهم وأما الموضع الذي هي فيه، ومعناه ناحية وبنيت لمضارعتها الحروف

  )4(:الشاعر لقا، األسماءمن عن يمينك الن من ال تعمل إال في 
   مهوى النَّجمِ من عن شماِلكها        يمناً وفَقُلْتُ اجعلي ضوء الفَراقد كُلَّ

  ".ن ناحية الشمالأي م")5(:قال ابن يعيش
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وجعل الثاني بمنزلة ، سيق البيت في دخول حرف الجر على حرف جر مثله
  .االسم

ومن الشواهد األخرى التي أوردها ابن السراج في دخول حرف الجر على حرف   
  )2(:قال الشاعر )1(.مثله

 هلَيتْ من عغَد  
ويكـون أن  ، على معناها استعالء الشـيء )4(:قال سيبويه)3(:قال ابن السراج
وكذلك علينـا  ، أمررت يدي عليه ومررت على فالن كالمثل: تطوي مستعليا كقولك
  ".شيء اعتاله، أمير وعليه دين ألنه
  ".أي من فوقه")5(:قال ابن يعيش
ألنها اسم في تأويل ) على(الشاهد في البيت دخول من على ")6(:قال البغدادي

  ".غدت من فوقه: فوق كأنه قال
وبتقدير الثاني على ، على دخول حرف الجر على حرف جر مثله :الشاهد فيه   

يوافق شروط الصحة من حيث االستشهاد فقـد  ، والبيت كما نرى، اسم بمعنى فوق
  .رواه النحاة على صورته في الديوان لكن ابن السراج أخذ ما وقع عليه الشاهد

  
 القسم  5.1.1.3   

لتاء والالم االواو والباء و: خمسأدوات القسم والمقسم به )7(:قال ابن السراج
وبـاهللا ألفعلـن   ، واهللا: ثم الباء وهما يدخالن على محلوف تقولمن فأكثرها الواو و
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فـي هـذا   وبعض العرب يقـول  ...ألفعلن تاهللا :ثم التاء وذلك قولك...فاألصل الباء
وقـال أميـة بـن    ، معنى التعجب المعنى فتجيء بالالم وال يجيء إال أن يكون فيه

   )1(:عائذ
واآلس انالظي رٍ بهخشْمبِم        ديامِ ذُو حلَى األيقَى عبِهللا ي  

  ".إال أن هذا مستعمل في حال تعجب، واهللا ال يبقى: يريد")2(:قال ابن السراج
وعلى الرغم مـن أن ابـن   ، على القسم) اهللا(ورد الشاهد في جر لفظ الجاللة

إال أنه فيه ضعف مـن  ، استشهد به النحاة من قبلو، السراج قد استشهد بهذا البيت
  .  واختالف روايته ففي رواية الديوان ال شاهد فيه على القسم، جهة نسبته

قول زهيـر بـن   )3(.ومن الشواهد األخرى التي أوردها ابن السراج في القسم   
  )4(:أبي سلمى

بذَر دماً        فاقْصرِ اِهللا ذا قَسما لَعه نلَمتَعكلتَنْس واْنُظْر أين كع  
أنه : فذكر الخليل، ذا: فأما لقولهم، أي ها اهللا ذا: ويقولون")5(:قال ابن السراج

 أي واهللا لألمر هذا فحذف األمر لكثرة اسـتعمالهم وقـدم  : كأنه قال، المحلوف عليه
  ". ها هو ذا وها أنذا: كما قدم قوم )ها(

ا يكون ما قبل المحلوف به عوضا من قال سيبويه في باب م)6(:قال البغدادي
ومن العرب مـن  ، قولك إي ها اهللا ذا يثبت ألفها ألن الذي بعدها مدغم: اللفظ بالواو

يقول إي ها اهللا ذا فيحذف األلف التي بعد الهاء وال يكون في المقسم ها هنا إال الجر 
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أما قولهم ذا و، ألن قولهم ها صار عوضا من اللفظ بالواو فحذفت تخفيفا على اللسان
إي واهللا لألمر هذا فحذف األمـر لكثـرة   : فزعم الخليل أنه المحلوف عليه كأنه قال

وهـذا قـول    ،استعمالهم هذا في كالمهم وقدم ها كما قدم قوم ها هو ذا وها أنـا ذا 
  .الخليل

فقد وهن ابن السراج رأي ، القسم) ذا(التنبيه و) ها(ورد البيت في الفصل بين 
  .  والخليل، وهذا رأي سيبويه ،النحاة في ذلك

  
  حذف حرف الجر بغير تعويض 6.1.1.3

فربما حـذفوا حـرف   : أن هذا يجيء على ضربين: اعلم")1(:قال ابن السراج
وربما حذفوا حرف الجر وأعملوا الحـرف   ،الجر وأعملوا الفعل في المقسم فنصبوه

   )2(:لرمهل ذي اوقا، "اهللا ألفعلن: فالضرب األول قولك ،في االسم مضمرا
  أال ربّ من قَلْبِي لَه اهللا نَاصح         ومن قَلْبه لي في الظَّباء السّوانحِ

  ". فينتصب به بالفعل المضمر، تحذف الباء")3(:قال ابن يعيش  
ونصب االسم ، )اهللا(ورد الشاهد في حذف حرف الجر ونصب لفظ الجاللة   

 ..بفعل مضمر
  
 في بعض في الجر ما عمل بعضه 7.1.1.3  

أما مبتـدأ  : كالم بعضه عامل في بعضواعلم أنه يجيء ) 4(:قال ابن السراج
 ،لعمر اهللا ألفعلـن : قولك ومعنى ذلك القسم فالمبتدأ والخبر، وأما فعل وفاعل وخبر

البتـداء  الم ا: لعمر اهللا الـالم : وأيم اهللا فقولك، وأيمن الكعبة: وبعض العرب يقول
وأمـا  ...بهالمقسم ، كأنه قال لعمر اهللا، والخبر محذوف، البتداءوعمر اهللا مرفوع با
  .يذهب زيد: فإعرابه كإعراب، وعلم اهللا ألفعلنيعلم اهللا ألفعلن  الفعل والفاعل فقولهم

                                                             
 .432ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  1

 .1861ص، 3ج، ديوانه: ذو الرمه - 2

 . 259ص، 5ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 3
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    )1(:قال الشاعر 
  فَقَاَل فَرِيقُ اَلْقومِ لما نَشَدتُهم          نَعم وفريقٌ ليمن اِهللا ما نَدري

واعلم أن ألف الوصل إذا لحقتها ألف االستفهام سقطت ألنه قد )2(:قال المبرد
ألنه إذا كان ما بعدها موصـوال بمـا قبلهـا    ...صار في الكالم ما يستغني به عنها

  . سقطت ألنه قد استغنى عنها إذ لم يكن لها معنى إال التوصل إلى كالم بما بعدها
أن هـذا االسـم غيـر     وذلك من قبل، وفتحت الهمزة منه")3(:قال ابن يعيش

ففـتح تشـبيها   ، فضارع الحرف بقلة تمكنه، ال يستعمل إال في القسم وحده، متمكن
  ".   وذلك فيه دون بناء االسم لشبه الحرف، بالهمزة الالحقة الم التعريف

وعلى الرغم مـن أن  ، في القسم، الوصولة) ايمن(ورد البيت في حذف ألف 
إال أنه فيه ضعف من ، واستشهد به النحاة من قبل ،ابن السراج قد استشهد بهذا البيت

 .  إذ ورد في األصول برواية مختلفة عن رواية الديوان، جهة تعدد روايته
  
  اإلضافة 2.1.3

  الخفض باإلضافة 1.2.1.3
وإضـافة غيـر   ، إضافة محضـة  :اإلضافة على ضربين)4(:قال ابن السراج

اسم إلى اسم غيـره بمعنـى    فةإضا، واإلضافة المحضة تنقسم إلى قسمين، محضة
بمعنى الـالم فتكـون فـي     أما التي، إضافة اسم إلى اسم بعضه بمعنى منو، الالم

أمـا الظـروف   ...غالم زيد ومـال عمـرو  : فاالسم نحو قولك الظروفاألسماء و
  ).فوق، وراء، قدام ،أمام، خلف(نحو

                                                             
، 153ص، م 1976، بغداد، مطبعة اإلرشاد، تحقيق داود سالم، ديوانه: نصيب: ابن رباح - 1

  .رواية البيت في الديوان، ديوانه: نصيب: ابن رباح، ه فيما بعدوسيشار إلي
 فَقَاَل فَرِيقُ اَلْقومِ ال وفريقهم        أيمن  اِهللا  ما  نَدري

 .90ص، 2ج، المقتضب: المبرد - 2

 .246ص ، 5ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 3

 .5ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 4
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ضفته ومنها اسم الفاعل إذا أ ...اإلضافة التي ليست بمحضة: ثانيالضرب ال
ومما أورده ابن السراج  ...الصفة الجاري إعرابها على ما قبلها...نوأنت تريد التنوي

  )2(:قول الشاعر)1(.لموضوعفي هذا ا
الواهالمائة الهجانِ و با    عهبد    وذاً تُزجي خلفَها أطفالُهاع  

: أردواالواهب المائة الهجان وعبـدها فإنمـا   : فأما قولهم")3(:قال ابن السراج
ورب رجل وأخيه لما كان المضـمر  ، بدرهم، كُل شاة وسخلها: عبد المائة كما تقول

  ."هو الظاهر جرى مجراه

فإن قال قائل ما بالك جررت عبدها وإنما يضاف في هذا الباب ")4(:قال المبرد
إلى ما فيه األلف والالم تشبيها بالحسن الوجه وأنت ال يجوز أن تقول الواهب المائة 

واهب عبدها فإنما جاز هذا في المعطوف على تقدير واهب عبدها كما جاز رب وال
  ".  وأخ له: رجل وأخيه وأنت ال تقول رب أخيه ولكنه على تقدير

: والتقدير، )عبدها(الخفض في المعطوف بغير األلف والالم في : الشاهد فيه
 .وعبد المائة

  
  الم اإلضافة  1.1.2.1.3  

إن النون أنما ذهبت لإلضافة ولذلك لحقـت  : ال الخليلق")5(:قال ابن السراج
وإنما كان ذلك من قبل أن العـرب قـد   ، األلف األب التي ال تكون إال في اإلضافة

فالالم مقحمـة  ، ال أب لزيد: وإذا أردت اإلفراد، ال أبالك، تقول ال أباك في موضع
  )6(:قال الشاعر"...ليؤكد بها اإلضافة

                                                             
 .134ص، 1ج، ألصول في النحوا: ينظر ابن السراج -  1

 .145ص، ديوانه: األعشى - 2

 .135ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج -  3

 .164ص، 4ج، المقتضب: المبرد - 4

 .389ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 5

منشـورات وزارة الثقافـة واإلرشـاد    ، تحقيق يحيى الجبوري، ديوانه: أبو حية: النميري - 6
 .   ديوانه، أبو حية: النميري، وسيشار إليه فيما بعد، 177ص، م1975، دمشق، القومي
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الذي ال ب توفيني أبا المّال أباك تُخو القأنَّي         م ّد  
ال : ال أبالك تريد به: أن قولهم: إذا قلت: ولقائل أن يقول")1(:قال ابن السراج

فمن أين جاز هذا التقدير والمضاف إلى كاف المخاطب معرفة والمعـارف ال  ، أباك
ال أبا لـك  : قلت ال أبالك االنفصال كأنك: إن المعنى إذا قلت: تعمل فيها ال؟ قيل له

 استخفافا لك من تمامه وأضمرت الخبر ثم حذفت التنوين فتنون لطول االسم وجعلت
وأضافوا وألزموا الالم لتدل على هذا المعنى فهو منفصل بدخول الالم وهو متصـل  

  ."باإلضافة
 .أصله اإلضافة) أباك(ورد البيت في 

قول  )2(.اإلضافةابن السراج في الم  ومن الشواهد األخرى التي أوردها
  )3(:الشاعر

  مخَلَّد –ال أباك  –فقد ماتَ شَمّاخٌ وماتَ مزرد          وأيّ كريمٍ 
أما قولك ال أبا لك فإنما تثبت الالم ألنك تريد اإلضافة ولوال ذلك " )4(:قال المبرد    

فإن ، لحذفتها إال ترى أنك تقول هذا أب لزيد ومررت بأب لزيد فيكون على حرفين
قلت هذا أبوك رددت وكذلك رأيت أباك ومررت بأبيك إنما رددت لإلضـافة فـإن   
أردت اإلفراد قلت ال أب لزيد خبرا أو أضمرت الخبر وجعلته تبيينا فإن قلت ال أبا 

  ".  ال أباه ودخلت الالم لتوكيد اإلضافة كدخولها في يا بؤس للحرب : له فالتقدير
قـد  ، وعلى الرغم من أن ابن السراج، إلضافةعلى ا) أباك(الشاهد في البيت 

إال أنه فيه اختالف من جهة تعـدد  ، واستشهد به النحاة من قبل، استشهد بهذا البيت
 .وال أبالك، وال أباك، )فقد وقد(في ، روايته

 

                                                             
 .389ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  1

 .390ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  2

وسيشار إليه فيمـا   36ص، بيروت –دار صادر، كارين صادر، ديوانه: مسكين: الدارمي - 3
  . رواية البيت في الديوان، ديوانه :مسكين: الدارمي، بعد
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 .374ص، 4ج، المقتضب: المبرد - 4
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  اإلضافة إلى النكرة 2.1.2.1.3  
لفاعل إذا أعملته عمل اسم ا، أشبهه وما ،حسنا أن: واعلم)1(:قال ابن السراج

ألنـه  ، فال تريد به إال الحـال ، فليس يجوز عندي أن يكون لما مضى وال لما يأتي
، وكـريم حسـب  ، هذا حسن وجه: ومن قال، وحق الصفة صحبة الموصوف، صفة

فلما كان يعلم أنه ال يعني من الوجوه إال ، حجته أن األول ال يكون معرفة بالثاني أبدا
ومـن كـالم    ،كان طرحهما أخـف ، ن لألولوجهه ولم تكن األلف والالم بمعرفتي

  )2(:ل الراجزقا ،هو حديث عهد بالوجه: العرب
  الحقُ بطنٍ سمينِ

ألن األلف والالم ، الحسن وجها: ومن قال هذا القول قال")3(:قال ابن السراج
هذا الحسن وجه من أجل أن هذه إضافة حقيقـة  : اإلضافة فال يجوز أن تقول يمنعان

فـاأللف والـالم ال   ، فيه معرفة إلى نكرة وال نكرة إلى معرفة لم تخرج، على بابها
ولو قلت ذلك لكنت قد ناقضت مـا وضـع   ، يجوز أن يدخال على مضاف إلى نكرة

الذي أضيف إلى نكرة يكون به نكرة وما دخلت عليه األلف والالم  ألن، عليه الكالم
  ".فيصير معرفة نكرة في حال وذلك محال، يصير بهما معرفة

فجعل البطن نكرة بعد نقل ) الحق بطن(الشاهد فيه إنه قال  ")4(:السيرافيقال 
  ".ولم يدخل عليه األلف والالم، الضمير عنه

مع حـذف األلـف   ) البطن(إلى) الحق(والشاهد فيه إضافة")5(:قال ابن يعيش
  ".   حسن وجه، فهو بمنزلة، والالم

 ). بطن(إلى وهو إضافة الحق ، ورد البيت على اإلضافة إلى نكرة

                                                             
 .133ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  1

، 1ج، بـال نسـبة فـي األصـول    ، 310ص، 12ج ،المعجم المفصل: إميل بديع: يعقوب - 2
وشـرح  ، 197ص، 1ج، في الكتاب، ولحميد األرقط، 160ص، 4ج، والمقتضب، 133ص

 .113، 110ص، 4ج، وشرح المفصل، 121ص، 1ج، أبيات سيبويه

 .134، 133ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 3

 .121ص، 1ج، شرح أبيات سيبويه: السيرافي - 4

 .113ص، 4ج، شرح المفصل، شرح المفصل: ابن يعيش - 5
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  الفصل بين المضاف والمضاف إليه  3.1.2.1.3
وال ، ال يجوز أن تقدم على المضاف وال ما اتصل به)1( :قال ابن السراج

: يجوز أن تقدم عليه نفسه ما اتصل به فتفصل بين المضاف والمضاف إليه إذا قلت
  )2(:عرقال الشا... هذا زيدا يوم تضرب: هذا يوم تضرب زيدا ولم يجز أن تقول

   كَما خُطَّ الكتَاب بِكَفّ يوماً         يهوديِّ يقارِب أو يزِيُل
ألن ، فزعموا أن هذا لما اضطر الشاعر فصل بالظرف")3(:قال ابن السراج

أنا طعامك غير آكل وكان شيخنا : وأجازوا، الظروف تقع مواقع ال تكون فيها غيرها
والحق في ذا عندي أن  :قال أبو بكر، ع غيرحملته على ال إذ كانت ال تقع موق: يقول

أنا ال : كأنك قلت ،هذا آكل هذا، ولكن تقدر ناصبا يفسره يكون طعامك منصوبا بغير
  ".بغير آكل آكل طعامك، واستغنيت

ألنه ليس في معنى فعل وال اسم ، وهذا ال يكون فيه إال هذا ")4(:قال سيبويه
  ".الفاعل الذي جرى مجرى الفعل

وإذا جاز الفصل به بين المضاف ، المراد بكف يهودي يوما")5(:عيشقال ابن ي
كان جوازه في إن واسمه أسهل إذ هما شيئان ، وهما كالشيء الواحد، والمضاف إليه

ومما سوغ الفصل بالظرف هو كون هذه الحروف ليست مما يعمل في ، منفصالن
  ".الظروف

نحاة يرون الفصل بين فال، ورد البيت في الفصل بين المضاف والمضاف إليه
منصوب ) يهودي(ابن السراج يرى أن ، المضاف والمضاف إليه اضطرارا

    ). يوماً(مضاف إليه فصل بينه وبين المضاف) يهودي(إن: والنحاة يقولون، بمضمر

                                                             
 .226ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 1
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ومن الشواهد األخرى التي أوردها ابن السراج في الفصل بـين المضـاف   
  )2(:قول الشاعر )1(.والمضاف إليه

ها ِللَّهن المم موالي ّرد  
  

ألن الظروف  ،بالظرفأن هذا لما اضطر فصل : فزعموا")3(:قال ابن السراج
والحق  :قال أبو بكر أنا طعامك غير آكل: تقع مواقع ال تكون فيها غيرها، وأجازوا

 آكل هذا، ولكن تقدر ناصبا يفسره ذا عندي أن يكون طعامك منصوبا بغيرهفي 
  ".بغير آكل نا ال آكل طعامك، واستغنيتأ: كأنك قلت ،هذا

  ". وهو قبيح في الكالم، وهذا الفصل إنما يحسن في الشعر")4(:قال ابن يعيش
  .بين المضاف والمضاف إليه) اليوم(ورد الشاهد في الفصل بالظرف

  
  الشاهد الشعري في باب البناءاالحتجاج ب 2.3 

  على مطلبين مبحثجاء هذا ال
  
  ية  األسماء المبن 1.2.3

  االسم المركب 1.1.2.3

يبنى فيه االسـم  : منها فضربعلى ضربين  األسماءهذه ")5(:قال ابن السراج
 والضـرب ، منفردا عـن صـاحبه   مع غيره وكان األصل أن يكون كل واحد منهما

  ومما ساقه شـاهداً ..".فيحذف المضاف إليه، االسم اإلضافة أن يكون أصل  :الثاني
  

                                                             
 .227ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج -  1

  .هذا عجز بيت والصدر، 19ص، ديوانه: عمرو: ابن قميئة - 2
 لما رأت ساتيدما استعبرت

 .227ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج -  3
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      )2(:اعرقول الش )1(.ابن السراج 
هلُه وحي تُناديه وم كَثيري  

اسما فصار كحضرموت ولـم يـأمر    )حي هله(جعلفإنه )3(:قال ابن السراج
حي على : فمن ذلك، هذه )هل(ـكما وصلت بـ) علي(ـوقد توصل بـ ،أحدا بشيء

: ثالث لغـات  )حيهل( وفي، يتوا الصالةوأ، أقربوا من الصالة: إنما معناه، الصالة
األلف ههنا لبيان الحركـة  ، حيهال: فإذا وقفت قلت، حيهل بعمر: أن تقول فأجودهن

أنـا  : ألن األلف من مخرج الهاء ومثل ذلك قولك ،وحسابيه، كتابيه: كالهاء في قوله
حيهال : ويجوز، حيهال بالتنوين تجعل نكرة: ويجوز ،أناه: فإذا وقفت قلت، قلت ذاك

  .فليست بشيء )حي هال( وأما)4( :قال أبو العباس، وهي أردأ اللغات، بعمر
وأما حيهل التي لألمر فمن شيئين يدلك على ذلك حي علـى  ")5(:قال سيبويه

والدليل على أنهما ، حي هل الصالة: أنه سمع من يقول: الصالة وزعم أبو الخطاب
  ". جعال اسما واحدا

فابن السراج وسيبويه جعال حـي هلـه   ) حي هله(الشاهد في االسم المركب
 .ليست بشيء: لة اسم واحد وأبو العباس يقولبمنز

  
  
  
  

                                                             
 .145ص، 1ج، األصول في النحو: ينظر ابن السراج -  1

البيت لم ينسب لقائل في األصول فـي  ، 131ص، الشعرية، د النحومعجم شواه، حنا: حداد- 2
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  بناء مثل 2.1.2.3
)1(:قال ابن السراج

ِإنَّه لَحقٌّ مثَْل ما َأنَّكُم {:في قوله تعالى: قال أبو عثمان 

قُونعوما مثل  إن )23: الذاريات(}تَنْطخمسة عشر وإن : ا مثلواحدا اسمال ج
  )2(:وأنشد، كانت ما زائدة

اعى مْلوتَدالجب اضمح رثَْل ما أثممٍ        مبِد اهنخر  
إنما بناه يعني مثل ألنه : والنحويون يقولون: قال سيبويه")3(:قال ابن السراج
  ". أضافه إلى غير متمكن
فجعلها بمنزلة ) مع مثل، ما(وقال أبو عثمان المازني بنى ")4(:قال ابن يعيش

  . "وإن كانت ما زائدة: قال، خمسة عشر
واكتفى ابن ) ما(ألنه مضاف إلى مبني وهو، )مثل(في بناء : الشاهد فيه

 .وسيبويه اكتفى برأي النحاة في ذلك، السراج بذكر رأي سيبويه
  

  بناء غير  3.1.2.3 
أحد اللفظين من  ظاهرة جواز بناء غير عند إضافتها إلىو") 5(:قال البغدادي

  ."ها إلى كل مبنيإضافت وقد عمم سيبويه وغيره في، المبنيات ال غير
  )7(:قول رجل من كنانة)6(.ومن شواهد ابن السراج في بناء غير   

                                                             
 .275ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  1

البيت من الرمل وهو بـال نسـبة فـي    ، 6ص، 6ج، المعجم المفصل: إميل بديع: يعقوب - 2
ح وشـر ، 312ص، ورصـف المبـاني  ، 5ج، واألشباه والنظائر، 275ص، 1ج، األصول
 .73ص، 5ج، المفصل

 .275ص، 1ج،األصول في النحو: ابن السراج - 3

 .73ص، 5ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 4

 .408ص، 3ج، الخزانة: البغدادي - 5

 .276ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  6

، دار التـراث القـاهرة  ، تحقيق حسن محمد بـاجوده ، ديوانه، أبي قيس صفي: ابن األسلت - 7
 .34ص، م1973
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  اِلقَوات َألم يمنَعِ الشّرب منها غَير أن نَطَقَتْ       حمامةٌ في غُضونٍ ذَ
  )1(.غير متمكن وهي في موضع رفعبنى غير ألنه أضافه إلى 

غير  على الفتح إلضافتها إلى)غير(ىالشاهد فيه أنه بن")2(:قال ابن يعيش
، والفعل في تأويل مصدر) أن(ل فــفإن قي، وإن كان في موضع رفع، متمكن

قد ) غير ومثل(والمصدر اسم متمكن فحينئذ ، وكذلك أن المشددة مع ما بعدها
لفعل في تقدير المصدر كون أن مع ا :قيل، فلم وجب البناء، اسم متمكن أضيفتا إلى

  ".وإنما الملفوظ به فعل وحرف، االسم غير ملفوظ بهو، شيء تقديري
 .غير متمكن) أن(وتعد ، )أن(إلضافته إلى ، )غير(في بناء: الشاهد فيه   
  

  التي سمي بها الفعل األسماء 4.1.2.3
، صه ومه ورويد وإيه وما جاء على فعال: وذلك قولهم)3(:قال ابن السراج

فهذان حرفان ، اكفف: ومعنى مه ،اسكت: فمعنى صه، حذار ونزال وشتان: نحو
وهو مبني على ، فمعناه المهلة: فأما رويد، مبنيان على السكون سمي الفعل بهما

فأما إيه وآه فمعنى إيه ...ألن قبله ساكنا فاختير له الفتح للياء، الفتح ولم يسكن أخره
، للتنكيرإيه والتنوين : فإذا نونت قلت، األمر بأن يزيدك من الحديث المعهود بينكما

  )4(:مةالر ذي لومنه قو. هات الحديث: هات حديثا وذاك كأنه قال: كأنك قلت
  وقَفْنَا فَقُلنَا إيه عن أم سالمٍ        وما باُل تَكْليمِ الديارِ البالقعِ

إيه يـا رجـل إنـي    : نهي كقولكفإذا فتحت فهي زجر و")5(:قال ابن السراج
وإذا نونـت فإنمـا   ، يريد الزجر عن شيء معروف، صويتفإذا لم ينون فالت، جئتك

  ".تريد الزجر عن شيء منكور

                                                             
 .275ص، 1ج، األصول في النحو: نظر ابن السراجي - 1

 .288، 287ص، 2ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 2

 .130ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 3

، 1ط، لبنـان  –مؤسسة اإليمان بيـروت ، تحقيق عبد القدوس أبو صالح، ديوانه: ذو الرمة - 4
 .ديوانه: ذو الرمة، بعدوسيشار إليه فيما ، 872ص، 2ج، م 1982

 .131ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 5
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نقل عن ابـن  هذا الكالم نقله الجوهري عن ابن السكيت ثم ")1(:قال البغدادي
الحـديث   إيه يا رجل فإنما تأمره بأن يزيدك مـن : قلت إذا: السري الزجاج أنه قال

هـات  : إيه بالتنوين فكأنك قلت: ن قلتفإ، هات الحديث  :المعهود بينكما كأنك قلت
  ".حديثا ما ألن التنوين تنكير

ولو فتح لدل على ، بال تنوين فهو لألستزادة، )أيه(ورد الشاهد في اسم الفعل
 .الزجر

ومن الشواهد األخرى التي أوردها ابن السراج في األسماء التي سـمي بهـا   
  )3(:قول حاتم )2(.الفعل

ي وُأم دى لَكُمنِ اتَّكَالَأيهاً فكُم واكْفُوا مدجوا على ماملَدتْ        حا وم  
، والقليل من يفتح وال ينون، كثيرومن ينون إذا فتح ف")4(:قال ابن السراج

، رإنما يفرق بين التعريف والتنكي، وجميع التنوين الذي يدخل في هذه األصوات
منها ما يستعمل بغير تنوين و، في جميع هذه المبنيات رجل هذا األصل صه يا: تقول

والدعاء حقه ، لدعاءيريدون به ا، فدى لك: لتنوين ألنه نكرة قولهملبته فما دخله اا
ها نكرة يريد ألن، ني هذه اللفظة على الكسر وينونهافمن العرب من يب، اللفظ األمر

  ".بها معنى الدعاء
وأيها بالتعريف في الكف إيه  :يقال: بكر بن السري قال أبو")5(:قال ابن يعيش

ومن ذلك ويها ، والقليل من يفتح وال ينون، فتح فكثير قال ومن ينون إذا، والتنكير
  ".اإلغراء بالشيء واالستحثاث عليه بمعنى

                                                             
 .209ص، 6ج، الخزانة: البغدادي - 1

 .131ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج -  2

، وسيشار إليـه فيمـا بعـد   ، 74ص، م 1981، دار صادر بيروت، ديوانه: حاتم: الطائي - 3
  . الديوانرواية البيت في ، ديوانه: حاتم: الطائي

 ويهاً فداؤكم ُأمي وما ولَدتْ        حاموا على مجدكُم واكْفُوا منِ اتَّكَالَ

 .131ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 4

 . 81ص،  3ج، شرح المفصل : ابن يعيش - 5
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وعلى الرغم من أن ابن السراج قد استشـهد  ، )أيها(ورد البيت في اسم الفعل
هة روايته الختالف واستشهد به النحاة من قبل إال أنه فيه ضعف من ج، بهذا البيت

 ). ويهاً(وردت في الديوان)أيهاً(، األلفاظ في صدر البيت
  

1.4.1.2.3 ه أو  
اعلـم أن قـول    ...وهو مذهب يـونس : قال أبو الحسن )1(:قال ابن السراج

لهـاء للتأنيـث قـول    ه ال يجوز أن تكون فاعلـة والـدليل علـى أن ا   أو: بالعر
ف بني هكذا ولم يسمع فيه فعل قـط العـين   وإنما هذا شاذ ألنه حر ،)آوتاه:(العرب

ومنـه قـول   ...نه لم يكن له فعل بنوه علـى األصـل  والالم من الواو فلما بنوه كأ
  )2(:الشاعر

اءمضٍ دونَها وسَأر دعب نتُها       وما ذَكَرِلذْكْراها إذَا م فََأو  
: ولكن جعله مثـل  أوتاه :فأنه من قولهم : قال أبو الحسن) 3(:قال ابن السراج

على بعض  ءىأو يريد افعل ورأيت بخط بعض أصحابنا مما قر وقوله ،سبح وهلل
  .مشايخنا من كالم األخفش
  ". فاعلة ال يجوز أن يكون إال )أوه( أن قول العرب: اعلم")4(:قال ابن السراج

وابـن السـراج   ، فقول العرب فيها ال تكون فاعلة) أوه(سيق الشاهد في بناء
 .ملةيقول عا
  
  
  

                                                             
 .330ص، 3ج، األصول في النحو: ابن السراج -1

لم ينسب البيت لقائل في األصـول فـي   ، 27ص، يةمعجم شواهد النحو الشعر، حنا: حداد- 2
، 138ص، 3ج، 89ص، 2ج، الخصـائص ، 39ص، 1ج، المحتسب، 330ص، 3ج، النحو

 .24ص، 3ج، شرح المفصل، 243ص، 1ج، همع الهوامع

 . 330ص،  3ج، األصول في النحو : ابن السراج - 3

 . 330ص، 3ج، األصول في النحو: ابن السراج -  4
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  بناء الظرف 5.1.2.3
فأما اآلن فقـال أبـو العبـاس    ، وذلك نحو اآلن ومذ ومنذُ)1(:قال ابن السراج

ألنـك إذا  ، وهو مما وقعت معرفته قبل نكرته، إنما بنى ألنه وقع معرفة: رحمه اهللا
ولـو  ...اآلن فإنما تعني به الوقت الذي أنت فيه من الزمان فليس له ما يشركه: قلت

فرددت ما ذهب وصار مذ أغلـب علـى   ، منيذ إذا صغرته: سانا بمذ لقلتسميت إن
        )2(:ومنه قول الشاعر، ومن عل، ألنها منقوصة، األسماء

  وهي تَنُوشُ الحوض نَوشاً من عال
خذ وكل وعِ وشِ ثوبا أما الحـروف  : وأما األفعال فنحو")3(:قال ابن السراج

  ".فال يلحقها ذلك
وهو مسـتعمل محـذوف   ، إلى أصله) عُل(الشاهد أنه رد ")4(:فيقال السيرا   

  ".  الالم
وعلى الرغم من أن ابـن  ، ورده إلى أصله) عُل(ورد البيت في بناء الظرف

إال أنه فيه ضـعفاً مـن   ، واستشهد به النحاة من قبل، السراج قد استشهد بهذا البيت
 .جهة روايته ونسبته

                                                             
 .137ص، 2ج، ألصول في النحوا: ابن السراج - 1

، 2ج، الرجز بال نسبة في األصـول ، 354ص، 11ج، المعجم المفصل،بديع إميل: يعقوب - 2
، 165ص، 10وج، 438ص، 9ج، والخزانـة ، 111ص، 3ج، وشرح المفصـل ، 137ص

، )نـوش (مـادة ، ولسان العرب، 247ص، 2ج، ولغيالن بن حريث في شرح أبيات سيبويه
هذا صدر بيت وعجزه في شـرح أبيـات   ). عال(لسان العرب مادة وألبي النجم العجلي في

  .وشرح المفصل، سيبويه
  نوشاً به تقطع أجواز الفال

  .438ص، 9ج، رواية البيت في الخزانة
  فَهي تنوش الْحوض  نوشاً من عال         نوشاً بِه تقطع أجواز الفال

  .165ص، 10ج، وفي الخزانة
 من عال         نوشاً بِه تقطع أجواز الفالباتت تنوش الْحوض  نوشاً 

 .138ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 3

 .247ص، 2ج، شرح أبيات سيبويه: السيرافي - 4
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  حينبناء  1.5.1.2.3
 فـي  في بناء حين إلضـافتها إلـى مبنـي،    )2(قال سيبويه" )1(:قال السيرافي

: صلتهما بمنزلة غيرهما من األسـماء مع ) وأن، إن(االستثناء في باب ما يكون فيه
هذا : فقال الخليل، لذي في موضع الرفع وزعموا أن أناسا من العرب ينصبون هذا ا

  .موضعفي كل ) يومئذ(كنصب بعضهم 
  ) 4(:قول الشاعر )3(.في هذا الموضوع ومما أورده ابن السراج

   على حين عاتَبتُ المشيب على الصبا      
  ".جعل حين وعاتبت اسما واحدكأنه ")5(:قال سيبويه

  
اإلضافة إنمـا  : الفعل الماضي فقال قوم أضاف الحين إلىف")6(:بن يعيشقال ا

  ".اًال له منزلة الفعل المسمى مصدروقعت إلى الفعل نفسه تنزي
  .وجعلها وما بعدها بمنزلة اسما واحدا) حين(ورد الشاهد في بناء 

  
  
  
  
  

                                                             
): هـ 385ت(أبو محمد يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبدا هللا بن المرزباني : السيرافي - 1

جمهوريـة  -كتبة الكليات األزهريـة  م، تحقيق محمد علي الريح هاشم، شرح أبيات سيبويه
شـرح أبيـات   : السـيرافي ، وسيشار إليه فيما بعد، 64ص، 2ج، م  1974، مصر العربية

 .سيبويه

 .329ص، 2ج، الكتاب: ينظر سيبويه-  2

 .275ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 3

  . هذا صدر البيت والعجز، 53ص، ديوانه: النابغة: الذبياني - 4
 قلتُ ألما اصح والشيب وازعو       

 .330ص، 2ج، الكتاب: سيبويه - 5

 .180ص، 2ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 6
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  الحروف المبنية 2.2.3
  إذ بناء  1.2.2.3

: وتضاف إلى الجمل نحو قولك حرف مبني على السكون")1(:قال ابن السراج
إذا ، جئتك إذ زيد قام :ويستقبحون، ما مضى من الزماندل على وهي ت، إذ قام زيد
ألن معناهما في المضي واحـد  ، ل ماضيا لم يحسن أن نفرق بينه وبين إذكان الفع
فحقها أن تجيء مضافة إلى جملة فإذا لـم   ،وإذ زيد يقوم، جئتك إذ زيد قام: ونقول

  )2(:ذؤيب قال أبو، "نونتهتضف 

 البِكط ونَهيتُك عن بةاقرٍو      بِعمع يحُأمحص أنْتَ إذ  
،  ترى أن إذ في هذا البيت ليس قبلها شيء يضاف إليهاأال")3(:قال ابن يعيش
  ".فيتوهم أنه مخفوض به
: الجملة واألصل عوض عن) إذ(أن التنوين الالحق لـ على ")4(:قال البغدادي

  ". وأنت إذ األمر ذاك وفي ذلك الوقت
: واألصـل ، عند عامة النحـاة ، عوضا عن الجملة) إذ(ورد الشاهد في تنوين

  .  ألمر لهوأنت إذ ذاك ا

                                                             
 .144ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 1

، 1ط، بيـروت  –المكتـب اإلسـالمي  ، تحقيق ياسين األيـوبي ، ديوانه: أبو ذؤيب: الهذلي - 2
 .71ص، م1988

 .156ص، 5ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 3

 .539ص، 6ج، الخزانة: البغدادي - 4
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 رابعال الفصل
  االحتجاج بالشاهد الشعري في مسائل نحوية متفرقة

  
  جاء هذا الفصل على مطلبين رئيسيين وجاء كل مطلب بموضوعات مختلفة    

  
  االحتجاج بالشاهد الشعري في باب األسماء 1.4  
  باب االحتجاج بالشاهد الشعري في باب التوابع  1.1.4  

توكيد والنعت وعطف البيان والبدل والعطف بـالحروف  ال") 1(:التوابع خمسة
أربعة تتبع بغير متوسط والخامس وهو العطف ال يتبـع إال بتوسـط   : وهذه الخمسة

فجميع هذه تجري على الثاني ما جرى على األول مـن الرفـع والنصـب    ، حرف
 ".والخفض
  

  التوكيد  1.1.1.4
وإما أن يؤكد بما يحيط  ،إما توكيد بتكرير االسم، التوكيد يجيء على ضربين

  : وهو تكرير االسم: األول، به
ضرب يعاد فيه االسم بلفظه وضـرب يعـاد   ، أنه يجيء على ضربين: اعلم

  . واجلس اجلس، وقم قم، فأما الفعل فتقول قام عمرو قام...معناه

  )2(:قال الشاعر  

  ات وإن لم تكلَّميثُمّ اسلمي ثَمتَ اسلَمي        ثالثُ تَحيّ فَاسلَمي أال
  ".أكد الجملة األمرية بتكريرها")3(:قال ابن يعيش

 ).فاسلمي ثم اسلمي(ورد البيت في تكرير الجملة

                                                             
 .19ص، 2ج، األصول في النحو : ابن السراج  - 1

عمـان  ، مطبعة الخالد، تحقيق رضوان محمد حسين النجار، ديوانه، حميد بن ثور: الهاللي - 2
  .رواية البيت في الديوان، 133ص، م1984، 1ط، األردن

 سلَمي        ثالثُ تَحيّات وإن لم تكلَّميثُمّ اسلمي ثَمتَ ا بلى فَاسلَمي

 .220ص، 2ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 3
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   التوكيد بتكرار معنى االسم 1.1.1.1.4
وقد يكون بتكرار معنى ، التوكيد يكون بتكرار االسم أو الفعل أو الحرف        
  )2(:ل الشاعرقو)1(.ذا النوع من التوكيدومما أورده ابن السراج في ه، االسم

  من النَّفَرِ الالَِّئي الَّذين إذا هم        يهاب اللَّئام حلْقَةَ البابِ قَعقَعوا
فهذا جاء على : قالوا، بقوله، نقل ابن السراج حديث النحاة)3(:قال ابن السراج

: ويقولـون )والذين، الالئي(وا بينوهذا البيت قد رواه الرواة فلم يجمع، إلغاء أحدهما
وهذا عندي أقبح ألن : على هذا مررت بالذي ذو قال ذاك على اإللغاء فقال أبو بكر

فكيف يجمع بـين اللغتـين وال   ، من العرب طيء) الذي(في معنى )ذو(الذي يجعل
   ".    تكون معرفة ونكرة) من(الذي من قام زيد على اللغو ويحتجون بأن: يجيزون

من النفر الالئي : على أنه من باب التكرير اللفظي كأنه قال")4(:بغداديقال ال
  ".  من النفر الشم الذين: على أنه قد رواه الرواة، الالئي

، فأن ابن السراج لم يوافق النحويين، ورد الشاهد في توكيد االسم بذكر معناه
، جعل الذي بمعنى ذو، ألنه يعده من القبح، بل اكتفى بنقل نقوالتهم، فيما ذهبوا إليه

                                                             
 .355ص، 2ج، األصول في النحو: ينظر ابن السراج -  1

ومعـاني  ، 354ص، 2ج، البيت بال نسبة في األصول، 322ص، 4ج، إميل بديع: يعقوب - 2
،  146ص، 1ج، لكامـل وا، 235ص، 3ج، والحيوان، 84ص، 3ج، 176ص، 1ج، القرآن

  .رواية البيت في المعجم المفصل، 79، 78ص، 6ج، والخزانة
  من النَّفَرِ الالَِّئي الَّذين إذا اعتزوا        يهاب اللئام حلْقَةَ البابِ قَعقَعوا

  .1رواية البيت في معاني القرآن ج 
  لباب قعقعوامن النفر الالء الذين إذا هم            تهاب اللئام حلقة ا

  .رواية البيت في الحيوان والكامل
  من النفر البيض الذين إذا انتموا          وهاب الرجال حلقة الباب قعقعوا

  .78ص، 6ج، رواية البيت في الخزانة
 من النَّفَرِ الالَِّئي الَّذين إذا اعتزوا        وهاب الرجال حلْقَةَ البابِ قَعقَعوا

 .355ص، 2ج، األصول في النحو: ن السراجينظر اب - 3

 .78ص، 6ج، الخزانة : البغدادي - 4
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إال ، واستشهد به النحاة من قبل، وعلى الرغم من أن ابن السراج استشهد بهذا البيت
 .  وجاء بعدة روايات في المصادر، أنه فيه ضعف من جهة روايته ولم ينسب لقائل

  
   النعت 2.1.1.4

فنعت المعرفة معرفة ونعت ، النعت ينقسم بأقسام المنعوت في معرفته ونكرته
وأصل الصفة أن يقـع  ، نكرة نكرة والنعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضهال

وإنما عـرض لهـا   ، ألن المعرفة كان حقها أن تستغني بنفسها، للنكرة دون المعرفة
ضرب من التنكير فاحتيج إلى الصفة فأما النكرات فهي المستحقة للصفات لتقـرب  

 )1(...من المعارف

  

  نعت المعرفة 1.2.1.1.4
عت يتبع ما قبله إذا كان المنعوت مفرد يكون النعت مفرد وإذا كان غيـر  الن

ذلك فيطابقه المنعوت إال في ضرورات الشـعر وممـا أورده ابـن السـراج فـي      
  )3(:قول النابغة الذبياني)2(.ذلك

سابع توهمتُ آيات لها فَعرفتُها       لستة أعوامٍ وذا العام  
وأردت ، الرجل ولم تذكر بعد ذلـك شـيئا   هذا: وإذا قلت")4(:قال ابن السراج
الرجل بشيء يكون خبـرا   هذا فإن جئت بعد فالرجل خبر عن، باأللف والالم العهد

وكان ما بعـده  ، ألن المبهمة توصف باألجناس ،كالنعت )هذا(الرجل تابعا لـ جعلت
 عفترف، وهذا الباب جديد، وهذه المرأة عاقلة، هذا الرجل عالم: فقلت ،هذا خبرا عن

  ."هذا باالبتداء وترفع ما فيه األلف والالم بأنه صفة وتجعلهما كاسم واحد
  ".وهذا سابع: كأنه قال")5(:قال سيبويه

                                                             
 .23ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 1

 .  151ص، 1ج، األصول في النحو: ينظر ابن السراج -  2

 .52ص، ديوانه: النابغة: الذبياني - 3

 . 151ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 4

 .86ص، 2ج، تابالك: سيبويه - 5
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  ".خبره) سابع(وصف له و) العام(مبتدأ و)ذا(الشاهد إنه جعل")1(:قال السيرافي
 ).ذا(على أنه نعت لـ) العام(ورد البيت في رفع

  
  نعت المعرفة بنكرة 2.2.1.1.4

  )3(:قال لبيد )2(.التي أوردها ابن السراج في هذا الموضوع من الشواهدو
  إنّما يجزى الفَتَى غَير الجمل    

تريد غير زيـد  ، جاءني رجل إال زيد: ال يجوز أن تقول)4(:قال ابن السراج
ما يحسن بالرجل إال زيد أن يفعل : ولكن تقول، واالستثناء ههنا محال، على الوصف

  ". ومعناها بالرجل الذي هو غير زيد، جنس: الرجلألن ، كذا
وهذا اليجيزه ابن السراج وذكر قـول  ، ورد الشاهد على نعت المعرفة بنكرة

: وحكى عن الخليل أن هذا كقولـك ، أتاني القوم سواك: وذكر سيبويه قولهم: سيبويه
ـ  ، أتاني القوم مكانك ، هإال أن في سواك معنى االستثناء وسواء تنصب في هـذا كل

 .ألنها تجري مجرى الظروف وتخفض ما بعدها
  

  حذف تتمة الكالم في الصفة  3.2.1.1.4
ومن الشواهد التـي أوردهـا ابـن    ، يجوز النحاة حذف تتم الكالم في الصفة

  )6(:قال الشاعر )5(.السراج في هذا الموضوع

رمي تُرباعِ حّادي السى         كَواعِ وال َأربّلَى وادي السياعادو ظْلمي ن  
                                                             

 .300ص، 1ج، شرح أبيات سيبويه: السيرافي - 1

 .286ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  2

  . هذا عجز البيت وصدره هو، 91ص، ديوانه: لبيد - 3
       زِهضاً فأجزيتَ قروإذا ج 

 .286ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  4

 .30ص، 2ج، النحواألصول في : ينظر ابن السراج -  5

، تحقيق عبد الحميد محمود المعينـي ، شعر بني تميم في العصر الجاهلي: سحيم: ابن وثيل - 6
: ابن وثيل، وسيشار إليه فيما بعد، 270ص، م 1982، 7ط، السعودية –نادي القصيم األدبي

 . شعر بني تميم في العصر الجاهلي: سحيم
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  أقلَّ   به    ركْب    َأتَوه     تئيةً         وأخوفَ إالّ ما وقى اهللا  ساريا
ولكنه ، أقل به الركب تئيةً منهم: إنما أراد)2(: قال سيبويه")1(:قال ابن السراج

، وتقول اهللا أكبر، وال تقول من أحد، أنت أفضل: حذف ذلك استخفافا كما تقول
  ".أكبر من كل كبير وكل شيء: ومعناه

ما رأيت كعين زيد أحسن فيها : على أن أفعل فيه من قبيل")3(:قال البغدادي
  ".  الكحل

، وذلك ألنه دل عليه دليل، سيق الشاهد في حذف تتمة الكالم استخفافا
 .وهذا متفق عليه عند النحاة، )أقل به الركب تيئة منهم(واألصل 
  

  )نعت أو تمييز(وجهان ما يجوز فيه ال 4.2.1.1.4

عندي عشرون رجال صالحا وعندي عشرون : وتقول ")4(:قال ابن السراج
فإن كان جمعا على ، صالحين على أن تجعله صفة رجل: رجال صالحون وال يجوز

من رفع ، عندي عشرون درهما جيادا وجياد: تقول: لفظ الواحد جاز فيه وجهان
  )5(:وهذا البيت ينشد على وجهين جعله صفة للعشرين ومن نصب أتبعه المفسر

  فيها اثْنَتَانِ وأربعون حلُوبةً        سوداً كَخَافية الغُرابِ اَألسحمِ
)6(:قال ابن السراج

وشابة ، عندي ثالث نسوة وعجوزان: سود وتقول: يروى" 
خمستك أو : ترده مرة على ثالث ومرة على نسوة وإذا قلت. وعجوزين وشابة

  ".ألنه قد أضيف ،مفسراوابك لم تخرج منه خمسة أث

                                                             
 .30ص،  2ج، األصول في النحو: ابن السراج- 1

 .33ص، 2ج، الكتاب: ينظر سيبويه -  2

 . 328ص، 8ج، الخزانة: البغدادي - 3

 .325ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 4

وسيشـار   58ص، م1964، القاهرة، تحقيق محمد سعيد مولوي، ديوانه: عنترة: ابن شداد - 5
 .  ديوانه: عنترة:إليه فيما بعد ابن شداد

 .325ص، 1ج، في النحواألصول : ابن السراج - 6
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على أنه وصف المميز المفرد بالجمع باعتبار المعنى كما في ")1(:قال البغدادي
  ". جمع سوداء: البيت فأن حلوبة مميز مفرد للعدد وقد وصف بالجمع وهو سود

 .على الصفة والتمييز) سود(ورد الشاهد في جواز الوجهين في
  

  تي ليست بصفات محضةالصفات ال 5.2.1.1.4 
هذه الصفات التي ليست بصفات محضة في الوصف ") 2(:قال ابن السراج

ويحسن ذلك فيها وهي التي ال تجري على األول ، يجوز أن يبتدأ كما تبتدأ باألسماء
، وموصول، ومضاف، مفردة: وهي تنقسم ثالثة أقسام، إذا كانت لشيء من سببه

أخذ بنو فالن من بني : ، وقول العرببثوبٍ سبعٍمررتُ : نحو قولك: المفرد: فاألول
      )3(:وقال األعشى". فالن إبال مائة

  لَِئن كنتَ في جبٍّ ثمانَين قامةً        ورقِّيتَ َأسباب السماء بسلَّمِ
 ،البئر القديمة، ووصفها بأن طولها ثمانون قامة: والجب")4(:قال السيرافي

لتي يوصل إلى السماء منها، أراد ورقيت إلى أسباب المواضع ا: وأسباب السماء
   ."السماء، فحذف حرف الجر، وعدى الفعل إلى األسباب

ألن المقادير إذا انفردت كانت نعتا لما قبلها ، وساغ ذلك") 5(:قال ابن يعيش
  ".والقلة والكثرة، لما تضمن لفظها من الطول والقصر

 .له أجرى الثمانين على الجب نعتا: الشاهد فيه
  

  العطف  3.1.1.4
  . هو تابع ال يتبع إال بتوسط حرف بينه وبين متبوعة

                                                             
 .390ص، 7ج، الخزانة: البغدادي - 1

 .27ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 2

 . 183ص، ديوانه: األعشى - 3

 ،27ص، 2ج، شرح أبيات سيبويه: السيرافي -  4

 .44ص، 2ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 5
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حروف العطف عشرة أحرف يتبعن ما بعدهن ما قبلهن من األسماء واألفعال 
  . في إعرابها

الفاء توجب أن : الثاني...الواو ومعناها إشراك الثاني فيما يدخل فيه األول)1(:األول
... الرابع أو ولها ثالثة مواضع...م وهي مثل الفاءث: الثالث...الثاني بعد األول

  ).أو إباحة، أو قصده أحدهما، الشك المتكلم(
ال وتعني إخراج : السادس...أما وإما وهي في الشك والخبر بمنزلة أو)2(:الخامس 

بل ومعناها اإلضراب عن األول واإلثبات عن : السابع...الثاني مما يدخل فيه األول
أم وهي تقع في : التاسع...لكن ومعناها االستدراك بعد النفي :الثامن...الثاني

: العاشر...والثاني التسوية) أي(أحدهما عديلة األلف بمعنى : االستفهام في موضعين
  ...حتى ومعناها انتهاء الغاية ويليها األفعال

  )3(: قال رؤبة
  وفَاإنّ الربيع الجود والخَريفَا          يدا أبي العباس والصي

  ".  وإن الصيوف يدا أبي العباس فاكتفى بخبر األول: أراد")4(:قال ابن السراج
وهذا على وجه الكالم ومجراه ألنك إذا عطفت شيئا على شيء ")5(:قال المبرد

  ".كان مثله
وإن : وتقـدير الكـالم  ، عطفا على الربيع) الصيوفا(سيق الشاهد في نصب 

 .بالعطف على إن الربيع ،بنصب الصيوفا بأن المضمرة، الصيوفا
  
  
  
  

                                                             
 . 55ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 1

 .59، 57، 56ص، 2ج، األصول في النحو :ابن السراج - 2

 .179ص، ديوانه : رؤبة: ابن العجاج  - 3

 .250ص، 1ج،األصول في النحو: ابن السراج - 4

 .111ص، 4ج، المقتضب: المبرد -  5
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   عطف المعرفة على نكرة  1.3.1.1.4 
إجراء الصفة فيه على االسم في بعض (قال سيبويه في باب )1(:قال السيرافي

وأخ له، : وأما رب رجل وأخيه منطلقين، ففيه قبح حتى تقول)2():المواضع أحسن
نكرة، ألن المعنى وأخيه، في موضع : فالمنطلقان عندنا مجروران من قبل أن قوله

  .وأخ له: إنما هو
قال  )3(.ومن الشواهد التي أوردها ابن السراج في عطف المعرفة على نكرة

  )4(:األعشى

  صفْصف من بيتك دون وكم
 

 اككْدٍل  ودا رمهوأعقاد  
 

  وأحقْابِه   سقاء   ووضعِ
 

  وأغْمادها  حلوسٍ   وحلِّ 
 

وهذا المضاف إلى ، لرب رجل وأخيه: فجميع هذا حجة")5(:قال ابن السراج    
وال يقع في موضع ال يكون فيه إال نكرة حتى ، الضمير ال يكون وحده منفردا نكرة

هذا : وتقول، يكون أول ما يشغل به رب نكرة ثم يعطف عليه ما أضيف إلى النكرة
ة وانتصابه عندي ألن الهاء التي في معه معرف، رجل معه رجل قائمين فهذا ينتصب

ألنه ال يجوز أن يعمل ، بفعل مضمر وال يجوز نصبه على الحال الختالف العاملين
  ".في شيء عامالن

: رب رجل وأخيه والشاهد على قوله: هذا حجة لقوله")6(:قال السيرافي    
ومن ال تدخل في هذا الموضع إال على ) من(عطفه على المجرور بـ) وأعقادها(

على النكرة عطف على ) من(ال تدخل إال على نكرة فلما ادخل ) رب(كما أن ، نكرة
: كأنه قال) رب رجل وأخيه:(كما فعل في، النكرة ما هو مضاف إلى ضمير النكرة

  ".ومن دكداك رمل وأعقادها، من صفصف

                                                             
 .322ص، 1ج، شرح أبيات سيبويه: السيرافي -  1

 .56ص، 2ج، الكتاب: ينظر سيبويه -  2

 .40ص، 2ج، واألصول في النح: ينظر ابن السراج-  3

 .48ص، ديوانه: األعشى- 4

 .40ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج- 5

 .322ص، 1ج، شرح أبيات سيبويه: السيرافي- 6



95  

وهـي نكـرة وذلـك    ) صفصـف (علـى  ) أعقادها(ورد البيت في عطف 
  .كرةعليها ألن من التدخل إال على ن) من(لدخول

  
  عطف النكرة على النكرة 2.3.1.1.4

  )2(:قال الشاعر)1(.ومن عطف النكرة على النكرة

اٌل بالرجاِل استقَّلتارِها        إذا ما رججأنْتَ و اءجيفَتى ه وأي  
الذي هو في معنى ، أي جارها: فلو رفع لم يكن فيه معنى")3(:قال ابن السراج

  ".وأي جارٍ لها أنت، اءأي فتى هيج: والمعنى، التعجب
ألنه ال يريد أن يجعله ، فالجار ال يكون فيه أبدا ههنا إال الجر")4(:قال سيبويه

ولم يرد أن يعنـي  ، ولكنه جعله فتى هيجاء جار هيجاء، جار شيء آخر فتى هيجاء
  ". إنسانا بعينه

، وهو من عطف النكرة على نكرة) على فتى، جارها(ورد البيت في عطف 
 .   جارها لم يكن فيه معنى التعجبولو رفع 
  

  العطف على الموضع  3.3.1.1.4
  )6(:قال الشاعر) 5(.يعطف االسم على المعنى

  جِْئني بِمثِْل بني بدرٍ ِلقَومهم        أو مثْل أسرة منظورِ بن سيارِ

                                                             
 .39ص، 2ج، األصول في النحو: ينظر ابن السراج- 1

، 39ص، 2ج، بال نسبة في األصول، 45ص، معجم شواهد النحو الشعرية : حنا: حداد -  2
  .87، 33ص، 3ج، وشرح التسهيل، 55ص، 2ج، والكتاب

  .  رواية البيت في شرح التسهيل 
 وأيّ فَتى هيجاء َأنْتَ وجارِها

 .39ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 3

 . 56، 55ص ، 2ج، الكتاب: سيبويه - 4

 .65ص، 2ج، األصول في النحو: ينظر ابن السراج - 5

 .242ص، ديوانه: جرير - 6
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ألن جئني بمثل بني ، أو هات مثل أسرة منظور: كأنه قال")1(:قال ابن السراج
  ".هات أو أعطني وما أشبه هذا: يدل على، بدر

يجرون مثَل وينصبونها فمن جر فعلى األول ومن نصب فعلى ")2(:قال المبرد
أو هاتوا مثل أسرة ألن هذا إذا أضمر لم يخرج من معنى األول ومن قال هذا قال 

  ". خشنت بصدرك وصدر زيد على الموضع
 ).بمثل(عملت فيه في على موضع الباء وما ) مثَل(سيق الشاهد في عطف

  
  عطف البيان 4.3.1.1.4

ال يلزمك فيه طرح ، أن عطف البيان كالنعت سواء: واعلم)3(:قال ابن السراج
يا زيد زيدا فتعطف على : تقول، مالالتنوين كما ال يلزمك في النعت طرح األلف وال

  )4(:وهذا البيت ينشد على ضروب...ويا زيد زيد، الموضع
رطا       لقاِئٌل إني وأسطارٍ سطْرس ا: نراً نَصرنَص ريا نَص  

فإنه جعل المنصوبين تبيينا ، يا نصر نصرا: فمن قال)5(:قال ابن السراج
  ".الذي يسميه النحويون عطف البيان للمضموم وهو

)6(:قال المبرد
فإن هذا البيت ينشد على ضروب فمن قال يا نصر نصرا  

نا لمضموم وهو الذي يسميه النحويون عطف البيان نصرا فإنه جعل المنصوبين تبيي
يا  :يا زيد الظريف وتقديره تقدير قولك :فأجراه على قولك ،ومجراه مجرى الصفة

وينشد يا نصر ، جعلت زيدا بيانا للرجل على قول من نصب الصفة ،رجل زيدا أقبل
ما جعلهما تبيانا فأجرى أحدهما على اللفظ واآلخر على الموضع ك ،نصر نصرا

ومنهم من ينشد ، ولو حمل العاقل على أعني كان جيدا ،تقول يا زيد الظريف العاقل

                                                             
 .66ص، 2ج، األصول في النحو: سراجابن ال - 1

 .153ص ، 4ج، المقتضب: المبرد - 2

 .334ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  3

 .174ص ، ديوانه: رؤبة: ابن العجاج - 4

 .335، 334ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  5

 .211، 210، 209ص، 4ج، المقتضب: المبرد -  6
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يا نصر نصر نصرا يجعل الثاني بدال من األول وينصب الثاني على التبيين فكأنه 
وأما األصمعي فزعم أن هذا الشعر يا نصر نصرا نصرا وأنه ، قال يا نصر نصرا

هذا تصحيف إنما قاله لنصر  :ال أبو عبيدةوق، إنما يريد المصدر أي انصرني نصرا
  .بن سيار يا نصر نصرا نصرا إغراء أي عليك نصرا يغريه به

على أن التوكيد اللفظي في النداء حكمه في األغلب حكم ")1(:قال البغدادي
األول وقد يجوز إعرابه رفعا ونصبا فنصر الثاني رفع إتباعا للفظ األول والثالث 

  ". لنصب إتباعا لمحل األو
، وعند أبي عمرو في الكتاب، ورد الشاهد في عطف البيان عند ابن السراج

وقال أبو عبيده ، واألصمعي جعله من المصدر، وعلى التوكيد اللفظي عند البغدادي
 . هذا تصحيف

  
  العطف على عاملين 5.3.1.1.4

يجوز من قبل أن حرف  ال ،عامليناعلم إن العطف على )2(:قال ابن السراج
زيد وعمر  قام: فان قلت، عادتهإعن  ويغني، وضع لينوب عن العاملإنما  العطف

قد ...فقد صارت ترفع كما يرفع قام وكذلك في الخفض، قام فالواو أغنت عن إعادة
وبكر خالد فعطف على الفعل  بعمرو مر زيد: جمعوا على أنه ال يجوز أن تقولأ

ا إذا جعلوا المخفوض يلي اختلفوو والباء ولو جاز العطف على عاملين لجاز هذا
واحتجوا بأشياء ، مر زيد بعمرٍو وخالد بكرٍ: ن ذهب مذهبهاألخفش ومفأجاز ، الواو
  )3(:قول الشاعر، منها

وه           اُألمور فإن كلَيع ا نهيرقَادم  بِكَفِّ   اِإلله  
  قَاصرٍ عنْك مأمورها والَ          فَلَيس  بآتيك    منْهِيها  

                                                             
 .219ص، 2ج، الخزانة: البغدادي - 1

 . 69، ص2األصول في النحو، ج: ابن السراج - 2

، 69ص، 2ج،بال نسبة فـي األصـول   ، 80ص، الشعرية، معجم شواهد النحو، حنا: حداد - 3
، ونسب لألعور الشني في الكتـاب ، 441ص، 2ج، همع الهوامع، 169ص، 4ج، المقتضب

 .162ص، 1ج، شرح أبيات سيبويه، 64ص، 1ج
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مذكر نه جعل المأمور من سبب األمور ولم يجعله من سبب الإ") 1(:قال سيبويه
ألنه من والمنهى هو األمور  ،وقد جره قوم فجعلوه المأمور للمنهى، وهو المنهى

  ".فأجراه وأنثه، األمور وهو بعضها
مضاف  )هامأمور(و )األمور(مضاف إلى ضمير) منهيها()2(:قال السيرافي

وال : خبر ليس وفي قوله)بآتيك(رفع ألنه اسم ليس و )منهيها(و )األمور( إلى ضمير
 )قاصر(باالبتداء و) مأمورها(أحدها أن ترفع : قاصر عنك مأمورها وجوه ثالثة

  . والجملة معطوفة على الجملة المتقدمة، مرفوع ألنه خبر االبتداء
على اسم ليس ) أمورهام(وتعطف  )قاصرا(أن تنصب : والوجه الثاني

فالعطف هذا عطف اسمين على ) بآتيك( على موضع الباء في قولك)قاصرا(و
  .اسمين

  . ما ذكره سيبويه: والوجه الثالث
مرفوع ألنه خبر ) قاصرا(باالبتداء و )مأمورها( ورد الشاهد في رفع

  .لينوهذا من باب العطف على عام، والجملة معطوفة على الجملة المتقدمة، االبتداء
ومن الشواهد األخرى التي أوردهـا ابـن السـراج فـي العطـف علـى       

   )4(:قال النابغة)3(.عاملين
  فَلَيس بِمعروف لَنَا أن نَردها        صحاحاً وال مستنكراً أن تُعقَّرا

ليس بمعروف لنا ردها صحاحا وال مستنكر عقرها، : كأنه قال")5(: قال سيبويه   
  ".وقد يجوز أن يجر ويحمله على الرد ويؤنث ألنه من الخيل. دوالعقر ليس للر

  .خبرا عن المعروف) مستنكرا(والشاهد فيه إنه جعل )6(:قال السيرافي

                                                             
 .64ص، 1ج ،الكتاب: سيبويه - 1

 .163، 162ص، 1ج، شرح أبيات سيبويه: السيرافي - 2

 .70ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج -  3

 1ط، م1998،  1ط، دار صـادر بيـروت  ، تحقيق واضح الصمد، ديوانه: النابغة:الجعدي - 4
 .ديوانه، النابغة: الجعدي، وسيشار إليه فيما بعد، 70ص

 .64ص، 1ج، الكتاب: سيبويه -  5

 165ص، 1ج، شرح أبيات سيبويه: السيرافي - 6
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 .معطوفاً على موضع الباء) مستنكرا(، العطف على عاملين: الشاهد فيه
  

  العطف على المضمر 6.3.1.1.4
وأما المخفوض فال يجوز  يجوز تقديم المعطوف وتأخره) 1(:قال ابن السراج
ألن المجرور ليس له ، مررت بك وزيد: ال يجوز أن تقول، أن يعطف عليه الظاهر

اسم منفصل يتقدم ويتأخر كما للمنصوب وكل اسم معطوف عليه فهو يجوز أن 
، فلما خالف المجرور سائر األسماء لم يجز أن يعطف عليه، يؤخر ويقدم األخر عليه
   )2(:ي الشعروقد حكى أنه قد جاء ف

  فَاذْهب فَما بك واأليامِ من عجبِ     
إذا جعلت زيدا ، عجبت من ضرب زيد أنت: وتقول")3(:قال ابن السراج

  ".مفعوال، ومن ضربكه إذا جعلت الكاف مفعوال
)4(:قال ابن يعيش

، وذلك قبيح، على المضمر المتصل بالباء) األيام(عطف " 
  ". وسعة الكالم، دون حال االختيارإنما يجوز في ضرورة الشعر 

ما بك : إن حرف الجر قد يترك ضرورة عند البصريين أي")5(:قال البغدادي
  ".وباأليام من عجب

وهذا قبيح إال في ، )بك(ورد البيت في عطف األيام على الضمير الكاف في 
 .ضرورة الشاعر

                                                             
 .119ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 1

، 119ص، 2ج، بال نسبة في األصـول ، 41ص، الشعرية، معجم شواهد النحو: حنا: حداد - 2
، 240، 3ج، وابـن عقيـل  ، 191ص، 2ج، وشرح أبيات سيبويه، 383ص، 2ج، والكتاب

، 376ص، 3ج، شرح التسهيل، 439ص، 1ج، الهوامعوهمع ، 394ص، 2ج، واألشموني
هذا عجز البيت وصدره في معجم ، 123ص، 5ج، والخزانة، 282ص، 2ج، شرح المفصل
  .شواهد النحو

 فَاليوم قَرّبتَ تَهجونَا وتَشْتمنَا         

 .120ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج -  3

 .282ص، 2ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 4

 . 123ص، 5ج، الخزانة: البغدادي - 5
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 )1(.ضمرومن الشواهد األخرى التي أوردها ابن السراج في العطف على الم
  )2(:قول الشاعر

المة اِهللا السمحرو كعلَي          قرع ذَات نا نَخْلةً مأال ي  
 يعطف، كم رجال عندك وعبيده: وكان األخفش يجيز")3(:قال ابن السراج

كم رجال وعبيده عندك : ولو قلت: عندك ويرفعه قال عبيده على المضمر الذي في
  ".كم رجال عندك وعبيده: كأنك قلت، زعلى التقديم والتأخير جا

وال يجوز تقديم التابع على : وقال ابن الشجري في أماليه )4(:قال البغدادي
وإنما جاز : ثم قال، المتبوع للضرورة إال في العطف دون الصفة والتوكيد والبدل

في الضرورة تقديم المعطوف ألن المعطوف غير المعطوف عليه والصفة هي 
المؤكد والبدل إما أن يكون هو المبدل أو بعضه أو شيئا ملتبسا به  الموصوف وكذلك

فجعله من باب تقديم المعطوف ال من باب تقديم المفعول ...ومنه قول الشاعر سابقا
  .     معه ألنه هو األصل

على ضمير محذوف بعد عليك والتقدير السالم ) رحمة(ورد الشاهد في عطف
 .وهذا قبيح إال في الضرورة الشعرية، فيه حصل فنقل ضميره إلى عليك واستتر

  
  البدل  4.1.1.4

أو يكون ، إما أن يكون الثاني هو األول أو بعضه")5(:البدل على أربعة أقسام
وحق البدل تقديره أن يعمل العامل في الثاني كأنه ، المعنى مشتمال عليه أو غلطا

لكنهم ، واو العطف أو تدخل عليه، وكان األصل أن يكونا خبرين، خاٍل من األول
 ".اجتنبوا ذلك للبس

                                                             
 .326ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  1

 .333ص، ديوانه: األحوص - 2

 .326ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  3

 . 131ص، 3ج، الخزانة: البغدادي - 4

 .46ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 5
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  )2(:قول عبده بن الطيب )1(.ومن الشواهد التي أوردها ابن السراج في البدل

  فَما كَان قَيس هلْكُه واحد         ولكنه بنيان قَومٍ تَهدما
والرفع في هذا أعرف، والنصب عربي )4(:قال سيبويه")3(:قال ابن السراج

ويوم الْقيامة تَرى الَّذين كَذَبوا علَى اللَّه {قوله تعالى ،جاء في الرفعجيد، فما 

خلق اهللا الزرافة يديها أطول : ومما جاء في النصب، )60: الزمر(}وجوههم مسودةٌ
  ".من رجليها

، والنصب) هلك واحد(بالرفع في : فهذا ينشد على وجهين") 5(:قال ابن يعيش
وأما النصب فعلى أن يكون المفرد ، الرفع فعلى أن تكون الجملة خبرا لكانفأما 

 ".   بدال من اسم كان) هلكه(ويكون ، خبرا لكان
ونصبه على ) هلكه(على رفع ، اكتفى ابن السراج برأي سيبويه: الشاهد فيه

والنصب ، بالرفع على أن يكون خبرا لكان: وعند ابن يعيش، جعله بدل من قيس
 .دلعلى الب

  
  بدل االشتمال 1.4.1.1.4 

سلب زيد : وهو مشتمل عليه نحو: ما كان سبب األول") 6(:قال ابن السراج
ومن ذلك قول ، وسرق مال زيد، سلب ثوب زيد: ألن المعنى، ثوبه وسرق زيد ماله

ن المسألة في أل،)217: البقرة(}يسَألُونَك عنِ الشَّهرِ الْحرامِ قتَاٍل فيه{ :اهللا عز وجل

                                                             
 .51ص، 2ج، األصول في النحو: ينظر ابن السراج - 1

، دار التربية للطباعة والنشر والتوزيـع ، تحقيق يحيى الجبوري، ديوانه: عبده: ابن الطيب - 2
 .  10ص

 .51ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج -  3

 .166ص، 1ج، الكتاب: ينظر سيبويه -  4

 . 260ص ، 2ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 5

 .47ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 6
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النَّارِ ذَات ) 4(قُتَل َأصحاب الُْأخْدود {:المعنى عن القتال في الشهر الحرام، ومثله
قُود1(:وقال األعشى، )"5، 4: البروج(})5( الْو(  

ساِئم انَاتُ ويسْأمتقضى لَب        تُهيثَو اءل ثَووفي ح كَان لَقد  
ن في ثواء حول فأوقع الفعل على الحول وجعـل  أراد لقد كا" )2(:قال المبرد

ثواء بدال منه كما أنه إذا قال ضربت زيدا رأسه إنما أراد ضربت رأس زيد فـأوقع  
  )".لُبانات ويسأم(الفعل وجعله بدال ويروي تُقضى 

، اإلقامـة : والثواء، إال أنه حذف للعلم به) ثواء فيه(فالمراد")3(:قال ابن يعيش
  ".لوالمراد في ثواء حو

أما ، وقد استشهد بذلك المبرد، )ثواء ثويته(ورد الشاهد في بدل االشتمال في 
  ).ثواء فيه(ابن يعيش يرى المراد

قـال   )4(.ومن الشواهد األخرى التي أوردها ابن السراج في هذا الموضـوع 
  )5(:رجل من خثعم

  ذَرِيني إنّ َأمرك لَن يطاعا         وما ألفيتني حلْمي مضاعا
ما : كأنه قال، من ضمير المتكلم) حلمي(الشاهد فيه إنه أبدل ")6(:قال السيرافي

  ". ألفيت حلمي
  ".ألفيتني: حلمي بدل اشتمال من الياء في")7(:قال البغدادي 

  .من الياء في ألفيت) حلمي(فقد أبدل، ورد البيت في بدل االشتمال
  
  

                                                             
 . 178ص، ديوانه: األعشى - 1

 .28ص، 1ج، المقتضب: المبرد - 2

 .262ص ، 2ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 3

 .51ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج -  4

 . 35ص، ديوانه، عدي بن زيد: العبادي - 5

 .86ص، 1ج، شرح أبيات سيبويه: السيرافي - 6

 .191ص، 5ج، الخزانة: البغدادي - 7
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قول )1(.ا بدل االشتمالومن الشواهد األخرى التي أوردها ابن السراج في هذ
  )2(:الشاعر

  وذَكَرتْ تَقْتُد برد ماِئها       وعتَك البوِل على أنساِئها
  )".تقتد(من ) برد مائها(إنه أبدل ")3(:قال السيرافي
وعلى الرغم ، على بدل االشتمال)تقتد(أنه نصب برد مائها من : الشاهد فيه

إال أنه فيه ، وقد استشهد به النحاة من قبل، تمن أن ابن السراج قد استشهد بهذا البي
  .إذ نسب ألكثر من شاعر وروي بعدة روايات، ضعف من جهة نسبته

  
  بدل الغلط والنسيان 2.4.1.1.4

وهو البدل الذي ال يقع في قرآن وال شعر وذلك نحو ")4(:قال ابن السراج
برجل أو : ط فقالمررت بحمار فغل: كأنه أراد أن يقول، مررت برجٍل حمارٍ: قولهم

                                                             
 .48ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج -  1

، 2ج، الرجز بال نسبة فـي األصـول  ، 17ص، 9ج، المعجم المفصل: إميل بديع: يعقوب - 2
، 1ج، ولجبر بن عبد الرحمن في شرح أبيـات سـيبويه  ، 151ص، 1ج، والكتاب، 48ص
، 37ص، 2ج، وألبي وجزة الفقعسي في معجم البلدان، )وعتك(وتاج العروس مادة، 189ص

  .رواية الرجز في المعجم المفصل، )تقتد(
  جابت عليه الحبر من ردائها       وعتَك البوِل على أنشاِئها

  وذَكَرتْ تَقْتُد برد ماِئها
  والكتاب    

  وذَكَر تَقْتُد برد ماِئها       وعتَك البوِل على أنساِئها
  وشرح أبيات سيبويه

  ئهاجابت عليه الحبر من ردا
  وذَكَرتْ    تَقْتُد  برد    ماِئها
 وعتَك   البوِل  على أنساِئها

 .190ص، 1ج، شرح أبيات سيبويه: السيرافي - 3

 .48ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 4
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أن الفعل قد يبدل من الفعل وليس شيء من الفعل  يتبع الثاني األول : واعلم. بشيء
        )1(:نحو قول الشاعر". والبدل، في اإلعراب إال البدل والعطف

ع ّلَإنّا ىطَاِئع هاً َأو تَجِيءا       تُْؤخَذَ كَرعايتُب اَهللا أن  
ا يبدل الفعل من الفعل إذا كان ضربا منه نحو هذا وإنم")2(:قال ابن السراج

ألن المشي ضرب من اإلتيان وال ، إن تأتني تمشي أمشي معك: ونحو قولك، البيت
  ". إن تأتي تأكل آكل معك ألن األكل ليس من اإلتيان في شيء: يجوز أن تقول

وعطف تجيء ) تبايع(من ) تؤخذ(الشاهد فيه على إبداله ")3(:قال السيرافي
  ". أو تجيء إليه طائعا، إن علي اهللا أن تؤخذ كرها بالبياع: كأنه قال) تؤخذ(لى ع

 . )تؤخذ(وعطف تجيء على  )تبايع(من الفعل) تؤخذ(أبدل الفعل: الشاهد فيه
 
  .والترخيم واالستغاثة النداءاالحتجاج بالشاهد الشعري في باب  2.1.4

  النداء 1.2.1.4 
االسم المفرد ينقسم على  ،لمفرد في النداءاالسم اوهو ")4(:قال ابن السراج

والمعرفة المضمومة في ، هو المضموم في النداء: فالمعرفة، ونكرة، معرفة: ضربين
زيد وعمرو فهو : نحو، ما كان اسما علما قبل النداء: حدهماأ: النداء على ضربين

صار معرفة ، يا رجل أقبل: وضرب نكرة فتعرف بالنداء نحو، على معرفته
وأما االسم النكرة الذي بقي على نكرته "...يا أيها الرجل: طاب وأنه في معنىبالخ

يا رجال أقبل ويا غالما : تقول، فلم يتعرف بتسمية وال نداء فإذا ناديته فهو منصوب

                                                             
، 2ج، البيت بال نسبة فـي األصـول  ، 14ص، 11ج، المعجم المفصل، إميل بديع: يعقوب - 1

، 1ج، وشرح أبيـات سـيبويه  ، 62ص، 2ج، والمقتضب، 156ص، 1ج، والكتاب، 48ص
، 5ج، والخزانـة ، 200ص، 2ج، وشرح التصـريح ، 11ص، 3ج، واألشموني، 266ص
 .203ص

 .49ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 2

 .266ص، 1ج، شرح أبيات سيبويه: السيرافي - 3

 .331، 330ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 4



105  

، فالنكرة منصوبة وصفتها أو لم تصفها، يا رجال عاقال تعالى: وكذلك إن قلت، تعال
  ...هومعنى هذا أنك لم تدع رجال بعين

   )1(:ومنه قول الشاعر 
  فيا راكباً ِإما عرضتَ فَبلَّغَن        نَداماي من نَجران َأن الَ تَالقيا

يا : وكذلك إن قلت، يا رجال أقبل ويا غالما تعال: تقول")2(:قال ابن السراج
تدع  ومعنى هذا أنك لم، فالنكرة منصوبة وصفتها أو لم تصفها، تعالرجال عاقال 
من هو وراء حائط وال : أال ترى أنه يقول، فمن أجابك فقد أطاعك، رجال بعينه

الضرير : كما يقول، ويا غالما كلمني، يا رجال أغثني: يدري من وراءه من الناس
  ".يا رجال خذ بيدي فهو ليس يقصد واحدا بعينه بل من أخذ بيده فهو بغيته

إذ لم يقصد ، ألنه منادى منكور) راكب(الشاهد فيه نصب ")3(:قال ابن يعيش
ولو أراد لبناه على ، يبلغ خبره، إنما أراد راكبا من الركبان، قصد راكب بعينه

  ". وإنما قال هذا ألنه كان أسيرا، الضم
إذ لم يقصد راكبا ، ألنه منادى نكرة) راكبا(سيق الشاهد في البيت نصب

  .   تصفهفهو منصوب عند ابن السراج سواء وصفته أم لم ، بعينه
قال  )4(.ومن الشواهد األخرى التي أوردها ابن السراج في هذا النداء

  )5(:الشاعر

رمع وأةنَّكُم في سلْقَيال ي          ا لَكُميِّ ال أبدع متَي ميا تَي  

                                                             
، 331ص، 1ج، في األصـول ، البيت بال نسبة، 185ص، معجم شواهد النحو: حنا: ادحد - 1

، 315ص، 1ج، وشـرح المفصـل  ، 22ص، 3ج، واألشموني، 204ص، 4ج، والمقتضب
، وشرح التصريح، لعبد يغوث 200ص، 2ج، وفي الكتاب، 197، 194ص، 2ج، والخزانة

 .414ص، 1ج، الخزانة،  318ص، 1ج، وشرح المفصل، 213ص، 2ج

 .331ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  2

 . 318ص ، 1ج ،شرح المفصل: ابن يعيش - 3

 .343ص، 1ج، األصول في النحو: ينظر ابن السراج-  4

 .219ص، ديوانه: جرير - 5
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فكل ، ويا زيد زيد أخينا، يا تيم تيم عدي: وإن شئت قلت)1(:قال ابن السراج
احد واآلخر منهما مضاف فالجيد الضم في األول والثاني منهما اسمين لفظهما و

، ألنه مضاف وإن شئت كان بدال من األول وإن شئت كان عطفا عليه، منصوب
يا زيد : نصب األول بغير تنوين ألنك أردت باألول: والوجه اآلخر، عطف البيان

اف استغناء وأما حذفت من األول المض، فأما أقحمت الثاني توكيدا لألول، عمرو
  .     تيم عدي، يا تيم عدي...فكأنه في التقدير، بإضافة الثاني

مررتُ بخيرِ : فهو من قبيل، يا تيم عدي تيم عدي: والمراد")2(:قال ابن يعيش
  ".  وأفضِل من ثم

الثانية عند ابن عند ابن ) تيم(ورد الشاهد على جواز النصب والرفع في
 .و مقحمة بين المضاف والمضاف إليهالسراج والنحاة ويعدونها زائدة أ

  
  لطوله المضارع للمضاف المنادى 2.2.1.4

سما موصوال بشيء هو كالتمام له فحكمه حكم اإذا ناديت )3(:قال ابن السراج
المضاف إذ كان يشبهه في أنه لفظ مضموم إلى لفظ هو تمام االسم األول ويكون 

يا ضاربا رجال ويا عشرون و ،يا خيرا من زيد أقبل: معرفة ونكرة وذلك قولك
إذا أقبلت على واحد ، جميع هذا منصوب، وما أشبهه، رجال ويا قائما في الدار
وقد كنت عرفتك ، وإن أردت التنكير فهو أيضا منصوب، فخاطبته وقدرت التعريف
  )4(:قال األحوص.. .معرفة بالتسمية ومعرفة بالنداء: أن المعارف على ضربين

     ر علَيها         وليس علَيك يا مطَر السّالمسالم اِهللا يا مطَ
إذا أردت النكرة فوصفت أو لم تصف فهي : وقال الخليل)5(:قال ابن السراج

منصوبة؛ ألن التنوين لحقها فطالت فجعلت بمنزلة المضاف لما طال نصب ورد إلى 
                                                             

 .343ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 1

 .189ص، 2ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 2

 .344ص، 1ج، ي النحواألصول ف: ابن السراج -  3

 .263ص، ديوانه: األحوص - 4

 .344ص، 1ج،األصول في النحو: ابن السراج - 5
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ابدأ : قبال فيقول أن بعض العرب يصرف: وزعموا، األصل كما تفعل ذلك بقبل وبعد
وكان ، فإنما لحقه التنوين كما لحق ما ال ينصرف...فكأنه جعلها نكرة، بهذا قبال

  .يا مطراً يشبهه بيا رجالً: عيسى بن عمر يقول
فإنما لحقه التنوين كما لحق ما ال ينصرف، ألنه بمنزلة اسم ال ")1(:قال سيبويه

وهذا  ،رة على كل حال والنصبألن التنوين الزم للنك ،النكرةينصرف، وليس مثل 
ألنك أردت في حال التنوين في  ،اضطرارابمنزلة مرفوع ال ينصرف يلحقه التنوين 

مطر ما أردت حين كان غير منون، ولو نصبته في حال التنوين لنصبته في غير 
حال التنوين، ولكنه اسم اطرد الرفع فيه وفي أمثاله في النداء، فصار كأنه يرفع بما 

األفعال واالبتداء، فلما لحقه التنوين اضطرارا لم يغير رفعه كما ال يغير يرفع من 
  ".رفع ما ال ينصرف
في النداء لما احتاج إلى تنوينه ) مطرا(الشاهد فيه إنه نون ")2(:قال السيرافي
  ".وترك الضمير فيه

رأي ، وابن السراج اكتفى بذكر، سيق الشاهد في تنوين المنادى وتركه
واجمع النحاة في تنوين مطرا ، اضطراراً، يه يرى أن يلحقه التنوينوسيبو، الخليل
 . وعدمه

  
  حذف ياء النداء 3.2.1.4

يجيز الكوفيون حذف ياء النداء ومن الشواهد التي أوردها ابن السراج في حذف      
  )4(:ل الشاعرقو )3(.ياء النداء
  َأضمر بن ضمرةَ ماذَا ذَكَر        تَ من صرمة َأخَذَتْ بالمرارِ    

                                                             
 .202ص، 2ج، الكتاب: سيبويه -  1

 . 20ص، 2ج، شرح أبيات سيبويه: السيرافي - 2

 .374ص، 1ج، األصول في النحو: ينظر ابن السراج -  3

، 1ج، ينسب البيت لقائل في األصـول لم ، 92ص، معجم شواهد النحو الشعرية: حنا: حداد - 4
ولسبرة بـن عمـرو    416ص، 2ج، ومعاني القرآن، 366ص، 2ج، والجمهرة، 374ص

 .155ص، الفقعسي في نوادر أبي زيد
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يا : والكوفيون يجيزون، يا ضمر يابن ضمرة: أراد")1(:قال ابن السراج
، وهذا إخالل باالسم، فيحذفون الزوائد كلها، وفي حوااليا يا حول، جرجر في جرة

، ال نظير لهذا في كالم العربو، يسقطون فيه ثالثة أحرف فيها حرف متحرك
وللجماعة يا ذواتي ، ويا ذواتي الجمم لالثنين، يا ذات الجمة أقبلي: ويقولون للمرأة

  ".         ويا ذوات الجمة، الجمة
  .وهذا ما جوزة الكوفيون، )ضمرة(النداء من ) ياء(ورد البيت في حذف 

     
  حروف النداء هناه ونومان وفل  4.2.1.4

سماء اختص بها أن هناه ونومان وفل ا)3(:وذكر سيبويه")2(:راجقال ابن الس
لم يجعلوه اسما حذفوا منه شيئاً يثبت في غير ، يا فل أقبل: قول العربالنداء وقال 

والدليل على ذلك أنه ليس ، السم على حرفين وجعلوه بمنزلة دمالنداء ولكنهم بنوا ا
   )4(:قال أبو النجم... "يا فال: أحد يقول

  جة أمسك فالناً عن فُِلفي لَ
فإنما هو كناية عن اسم سمي به المحدث عنه ، وأما فالن")5(:قال ابن السراج

  ".  وقد اضطر الشاعر فبناه على هذا المعنى: خاص غالب قال
في موضع فالن في غير ) فال(الشاهد في البيت إنه جعل) 6(:قال السيرافي

  .غير النداءفإن اضطر الشاعر استعمله في ، النداء
في لجة أمسك فالنا عن فل على أن فال مما يختص بالنداء ")7(:قال البغدادي

  ".وقد استعمله الشاعر في الضرورة غير منادى

                                                             
 .375ص ، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 1

 .349ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 2

 .452ص، 3ج، الكتاب: ينظر سيبويه -  3

 .229ص، ديوانه: أبو النجم: لعجليا - 4

 .349ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  5

 .293ص ،1ج، شرح أبيات سيبويه: السيرافي - 6

 .389ص، 2ج، الخزانة: البغدادي - 7



109  

 . في غير النداء) فالن(مكان) فل(استعمال : الشاهد فيه
  

  مضارع للنداء  5.2.1.4
شياء لما وأن العرب أجرت أ، اعلم إن كل منادى مختص")1(:قال ابن السراج

التسوية  اختصتها مجرى المنادى كما اجروا التسوية مجرى االستفهام إذ كانت
قال "...نا فأفعل كذا وكذا أيها الرجلأما أ: موجودة في االستفهام وذلك قولهم

   )2(:الشاعر
  ِإنَّا بني نهشٍل الَ نَنْتَمي ألبٍ         عنه والَ هو باألبناء يشرينا

نصب بني مختصا على فعل مضمر كما يفعل في النداء ") 3(:قال ابن السراج
  ".وما أشبه ذلك) أعني(نحو

 .   وهذا مذهب سيبويه، على االختصاص) بني(ورد البيت في نصب
  

حذف المنادى 6.2.1.4  

ألن  )يا( وقد تحذف العرب المنادى المستغاث به مع")4(:قال ابن السراج   
ويا لقوم ، يا لقوم للماء: كأنه قال، ويا للماء ،يا للعجب: الكالم يدل عليه فيقولون

                                                             
 . 367ص،  1ج، األصول في النحو : ابن السراج - 1

، 1ج، ة فـي األصـول  البيت بال نسـب ، 174ص، معجم شواهد النحو الشعرية: حنا: حداد - 2
ونسب إلى نهشل بن ،  302ص،  8ج، الخزانة ، 434ص، 3ج، وشرح التسهيل، 367ص

، 1ج، وإلى أبي مخزوم فـي الكامـل  ، 623ص، 2ج، في الشعر والشعراء، حرى النهشلي
ورواية البيت في جميع ، 408ص، 8ج، وإلى بشامه بن حزن النهشلي في الخزانة، 95ص

  .ن روايته في األصولالمصادر المذكورة تختلف ع
 ِإنَّا بني نهشٍل الَ نَدعي ألبٍ         عنه والَ هو باألبناء يشرينا

 .367ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 3

 .254ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 4



110  

كأنه نبه إنسانا ثم جعل ، ويا ويح لك، يا ويل لك: وقال أبو عمرو قولهم، للعجب
  )1(:ومن ذلك قول الشاعر، "الويل له

  يا لعنةُ اهللا واألقوامِ كُلِّهِمِ         والصالحين على سمعان من جارِ 
كأنه نبـه  ، ويا ويح لك، قولهم يا ويل لك: ل أبو عمروقا) 2(:قال ابن السراج
يا قوم لعنة اهللا على : فيا لغير اللعنة ولغير الويل كأنه قال ...إنساناً ثم جعل الويل له

  . فالن
يا لزيد ولعمرو لم تجيء بيا إلى جنب : وتقول، فيا لغير اللعنة")3(:قال سيبويه

  ".   الالم كسرت ورددت إلى األصل
من اللفظ وهو ) يا(الشاهد فيه على أنه حذف المنادى بعد")4(:يرافيقال الس

يا قوم : وتقدير الكالم، خبره) على سمعان(و، باالبتداء) لعنة(مقدر في المعنى ورفع
  ".         على سمعان جارا: كأنه قال، في موضع تمييز) من جار(و، لعنة اهللا واألقوام

وهذا مخالف لرأي ابن ، لنداءورد البيت في حذف المنادى  بعد حرف ا
، وقد تحذف العرب المنادى المستغاث: ألنه وهن قول النحاة بقوله: السراج وذلك

 .وقد اكتفى بذكر رأي أبو عمرو
  
  

                                                             
، 1ج، البيت بـال نسـبة فـي األصـول    ، 87ص، معجم شواهد النحو الشعرية، حنا: حداد- 1

، 44ص، 2ج، وشرح أبيات سيبويه، 37ص، والالمات، 219ص، 2ج، والكتاب، 354ص
، 5و ج، 421، 385ص، 1ج، وشــرح المفصــل، 588، 44ص، 2ج، وهمــع الهوامــع

، 2ج، وأمـالي ابـن الشـجري   ، 197ص،  11ج، الخزانة، 198، 3ج، والكامل، 51ص
  51ص، 5وج، 385ص، 1ج، رواية البيت في شرح المفصل، 414، 69ص

  عنةُ اهللا واألقوامِ كُلَّهِمِ           والصّالحون على سمعان من جارِيا ل
  .رواية البيت في الخزانة  

 يا لعنةُ اهللا واألقوامِ كُلِّهِمِ         والصالحين على سمعنا من جارِ

 .354ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 2

 . 220ص، 2ج، الكتاب: سيبويه - 3

 .45ص، 2ج، شرح أبيات سيبويه: السيرافي - 4
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 الترخيم 2.2.1.4
الترخيم حذف أواخر األسماء المفردة األعالم تحقيقا وال ")1(:قال ابن السراج

وال مضاف وال ، وال يكون مضاف إليه ،يكون ذلك إال في النداء إال يضطر شاعر
ألنه ، إذا كان مجرورا، وال يرخم مستغاث به، في وصف وال اسم منون في النداء

والمعروف من مذاهب العرب ، بمنزلة المضاف وال يرخم المندوب هذا قول سيبويه
فأجود ذلك أن ترخم االسم فتدع ما قبل : والترخم يجري في الكالم على ضربين

يا حار أقبل فتترك الراء مكسورة كما : ما كان عليه وتقول في حارثأخره على 
    "...كانت

  )2(:ول الشاعرقومنه 

  حارِ بن كعبٍ أال َأحالَم تَزجركُم        عنَّا وَأنْتُم من الجوف الجماخيرِ
فإنه ال يعتد بما حذف ويجعل ، يا حار: أن من قال: واعلم) 3(:قال ابن السراج

  .سم حكم ما لم تحذف منه شيئاحكم اال

  ". حارِ بن كعب هو مرخم حارث: وقوله")4(:قال البغدادي
  .حار مرخم حارث: الشاهد فيه

قـول   )5(.ومن الشواهد األخرى التي أوردها ابـن السـراج فـي التـرخيم    
   )6(:الشاعر

يةٌ ظُلمتح المى السالً           أهدصابكُم رجإن م أظليم  
  ". إن أصابتكم: أراد")7(:ن السراجقال اب      

                                                             
 .359ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 1

 .129ص، ديوانه: حسان: ابن ثابت 2 - 

 .363ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  3

 .72ص، 4ج، الخزانة: البغدادي - 4

 .139ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  5

وسيشار ، 319ص، 1ط، دار صادر بيروت، حقيق سجيع جميل الحلبيت، ديوانه: العرجي - 6
  .رواية البيت في الديوان، ديوانه: إليه فيما بعد العرجي

يةٌ ظُلمتح المى السالً         أهدصابكُم رجأظلوم إن م 

 . 139ص، 1ج، االصول في النحو: ابن السراج - 7
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وعلى الرغم من أن ابن السراج ) ظليمة(سيق البيت في ترخيم ظليم واألصل
إال أنه فيه ضعف من جهة روايتـه  ، واستشهد به النحاة من قبل، استشهد بهذا البيت

 ).   ظلوم، وردت في الديوان، ظليم(
  

     الزائد في الترخيم 1.2.2.1.4
، وأما الزائد غير الملحق فقولك في رجل سميته بحواليا")1(:قال ابن السراج

ألن الحرف الذي قبل أخره متحركا ، ياحوالي أقبل ويا بردراي أقبل، وبردرايا
كما تحذف الهاء التي للتأنيث فحذفت األلف وحدها فأشبهت األلف التي للتأنيث الهاء 

لها إال مفتوحا والهاء ال ألن الهاء بمنزلة اسم ضم إلى اسم وال يكون ما قب ،وحدها
كان ما قبلها أصليا أو زائدا أو ملحقا أو منقوصا وحذف الهاء في ، تحذف إال وحدها

وكذلك إن كان ، ترخيم االسم العلم أكثر في كالم العرب من الترخيم فيما ال هاء فيه
  . "يا سلم أقبل: والعلم قولهم في سلمة اسما عاما غير علم

  )2( :ة بن علي الحنفيالجهينة في هوذ وقالت 

  يا هوذَ ذَا التَّاجِ إنَّا ال نقُوُل سوى        يا هوذَ يا هوذَ إما فَادح دهما
وكل اسم على ثالثة أحرف ال يحذف منه شيء إذا لم يكن ")3(:قال ابن السراج

ألن ما بقي في  ،زادفإنما يرخم من األربعة وما ، آخره الهاء ألن أقل األصول ثالثة
  ."على عدته األسماء

وعلى الرغم من ابن السراج استشهد ، )هوذة(سيق الشاهد في حذف الهاء من 
  .إال أنه ضعيف من جهة نسبه، واستشهد به النحاة من قبل، بهذا البيت

قول  )4(.ومن الشواهد األخرى التي أوردها ابن السراج في الزائد في الترخيم
  )5(:العجاج

                                                             
 .360ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 1

 .361ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 2

 .365ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  3

 .361ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  4

 .19ص، ديوانه: العجاج - 5
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  عذيرِي جارِي الَ تستَنْكرِي
  .يريد يا جارية...من النكرة في الشعر) يا(وقد يجوز حذف  )1(:قال سيبويه

، فحذف تاء التأنيث، فإنما رخم، يا جارية: فإنه يريد") 2(:قال ابن يعيش
  ".وحذف أداة النداء ضرورة

  .وحذف ياء النداء، على جاري) جارية(ترخيم : الشاهد فيه
قول  )3(.أوردها ابن السراج في الزائد في الترخيمومن الشواهد األخرى التي        
 )4(:عنترة

تَكَلَّم اءولَةَ بالجبع اريا د  
  ".يريد تكلمي")5( :قال ابن السراج

 ).تكلم(على، ورد البيت في ترخيم تكلمي
  

  الترخيم مع اإلدغام  2.2.2.1.4 
وأصل األول فإن كان آخر االسم حرفا مدغما بعد األلف ")6(:قال ابن السراج

منهما السكون أعني الحرفين المدغم أحدهما في اآلخر حركته إذا رخمته  بحركة ما 
يا اسحار فتحركه بحركة أقرب المتحركات منه : اسحار يا هذا تقول: قبله وذلك نحو

  ".وكذلك تفعل بكل ساكن احتيج إلى حركته من هذا الضرب
  
  

                                                             
 .231،  230ص، 2ج،الكتاب: سيبويه - 1

 .366ص، 1ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 2

 .391ص، 2ج، حواألصول في الن: ابن السراج -  3

هذا صـدر   89ص، م1970، القاهرة، تحقيق محمد سعيد مولوي، ديوانه: عنترة: العبسي - 4
  .بيت والعجز

 وعمي صباحاً دار عبلة وأسلمي

 .391ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 5

 .364ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 6
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  )1(:قال رجل من أزد السراة

مولود بأبوانِ     إال ر هلْدي لم وذي ولد       أب لَه سلَيو  
ألن ، ففتح الدال بحركة الياء لما احتـاج إلـى تحريكهـا   ")2(:قال ابن السراج

  ".الفتحة قريبة منها
فهـذا كـأين   ، جعلوا حركته كحركة أقرب المتحركات منـه ")3(:قال سيبويه

  ". وكيف
، المتناع التقـاء سـاكنين  ، الدال وفتح) يلده(ورد البيت في سكون الالم في 

إال ، واستشهد به النحاة من قبل، وعلى الرغم من أن ابن السراج استشهد بهذا البيت
 .   أنه فيه ضعف من جهة روايته ونسبته ورد بعدة روايات

  
  الترخيم في غير النداء 3.2.2.1.4

، "اراواعلم أن الشعراء يرخمون في غير النداء اضـطر ")4( :قال ابن السراج
  )5(:فمن ذلك قول األسود بن يعفر

                                                             
نسب إلى رجـل مـن أزد السـراة فـي     ، 175ص، يةمعجم شواهد النحو الشعر: حنا: حداد - 1

، وبال نسبة فـي األصـول  ، 115ص، 4ج، 266ص، 2ج، والكتاب، 364ص، 1ج، األصول
، وشرح التصـريح ، 104ص، 2ج، واألشموني، 333ص، 2ج، والخصائص، 158ص، 3ج
، 178ص، 3ج، شرح التسهيل، 432ص، 2ج، 215ص، 1ج، وهمع الهوامع، 658ص، 1ج

، 2ج، والخزانـة ، 131ص، 3ج، والكامـل ، 294ص، 5ج، 42ص، 3ج، وشرح المفصـل 
  .381ص

  .1ج، وهمع الهوامع، رواية البيت في الخصائص 
  وذي ولد لم يلده أبوان

  .والخزانة، والكامل، رواية البيت في معجم شواهد النحو   
 عجِبتُ لمولود ولَيس لَه أب       وذي ولد لم يلْده أبوانِ

 .365ص ، 1ج، األصول في النحو: اجابن السر - 2
 .266ص، 2ج، الكتاب: سيبويه - 3
 .366ص،  1ج، األصول في النحو : ابن السراج  - 4
، بغـداد –العراق، سلسلة كتب التراث، تحقيق نوري حمودة القيسي، ديوانه: األسود: ابن يعفر - 5

  .ديوانه: األسود: ابن يعفر، سيشار إليه فيما بعد، 33ص، م1968
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  أودى ابن جلْهم عبّاد بِصرمته       إنّ ابن جلْهم أمسى حيةَ الوادي
جلهمة والعرب يسمون الرجـل جلهمـة والمـرأة    : أراد") 1(:قال ابن السراج

  ".جلهم
جلهـم والرجـل    والعرب يسمون المرأة، فإنما أراد أمه جلهم")2(:قال سيبويه

  ".جلهمة
  ).جلهمة(والمراد، بغير النداء) جلهم(سيق البيت في ترخيم

قول )3(.ومن الشواهد األخرى التي أوردها ابن السراج في الترخيم في غير النداء  
  )4(:زهير

بِ تُذْكَربالغَي محوالر كموا         َأواصرواذْكُر كْرِما آَل عخُذوا حظَّكُم ي  
  ".عكرمة: يريد" )5(:ال ابن السراجق

  ".وهو غير منادى) عكرمة(الشاهد في البيت إنه رخم ")6(:قال السيرافي
  ). عكرمة(والمراد، في غير النداء) عكرم(سيق الشاهد في ترخيم

 )7(.ومن الشواهد األخرى التي أوردها ابن السراج في الترخيم في غير النداء
  )8(:قول الشاعر

  إن َأشتَقْ لرؤيته         َأو َأمتَدحه فإنّ الناس قَد علموا إن ابن حارِثَ
  

                                                             
 .366ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 1

 .272ص، 2ج، الكتاب: سيبويه - 2

 .457ص، 3ج، األصول في النحو: ابن السراج -  3

 .57ص، ديوانه: زهير: ابن أبي سلمى - 4

 .458ص ، 3ج، األصول في النحو: ابن السراج - 5

 .313ص، 1ج، شرح أبيات سيبويه: السيرافي - 6

 .458ص، 3ج، صول في النحواأل: ابن السراج -  7

، 3ج، البيت بال نسـبة فـي األصـول   ، 191ص، 7ج، شرح المفصل، إميل بديع: يعقوب - 8
، وهمع الهوامع، 267ص، 2ج، وشرح التصريح، 80ص، 3ج، وشرح األشموني، 458ص
وللمغيرة ابن حبناء في شرح ، 271ص، 2ج، والبن حبناء التميمي في الكتاب، 77ص، 2ج

 .367ص، 1جأبيات سيبويه 
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  ".ابن حارثة وهذا كثير: يريد")1(:قال ابن السراج  
وعلى الـرغم مـن أن ابـن    ، )حارثة(والمراد، )حارث(ترخيم : الشاهد فيه

ن جهة واستشهد به النحاة من قبل إال أنه فيه ضعف م، السراج قد استشهد بهذا البيت
 . إذ نسب ألكثر من شاعر، نسبته

  
  االستغاثة 3.2.1.4

هي هذه الالم إال أن هذه الالم تكسر مع : والم االستغاثة )2(:قال ابن السراج
له : نحو قولك، فالم اإلضافة حقها الكسر إال أن تدخلها على مكنى... االسم الظاهر

فـي االسـتغاثة كمـا     ولها فهي في جميع هذه ذلك مفتوحة وهي، ولهم، ولك، مال
   )4(:قول الشاعر )3(.ومما أورده ابن السراج في ذلك...عرفتك مفتوحة
  لَلرِّجاِل ِليومِ اَألربِعاء َأما       ينْفَك يعبثُ لي بعد النُّهى طَرباً يا

والمستغاث ، فالذي دخلت عليه الالم المفتوحة هو المدعو") 5(:قال ابن السراج
  ".خلت عليه الالم المكسورة هو الذي دعي له ومن أجلهوالذي د، به

فتح الم المستغاث به وكسر الم المدعو له فأكثر ... البيتجاء )6(:قال المبرد
  . من أن يحصى منه

  ).   يا لَلرجال: (سيق الشاهد في فتح الم االستغاثة في قوله
  
  

                                                             
 .458ص، 3ج، األصول في النحو: ابن السراج - 1

 .413ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 2

 .352ص، 1ج، األصول في النحو: ينظر ابن السراج -  3

، 1ط، دار الكتـاب العربـي  ، تحقيق أميل بديع يعقوب، ديوانه: الحارث بن حلزة: اليشكري- 4
  .ديوانرواية البيت في ال. 63ص،  م1991

 يا لَلرِّجاِل ِليومِ اَألربِعاء َأما       ينْفَك يحدثُ لي بعد النُّهى طَرباً

 .352ص، 1ج، األصول في النحو : ابن السراج - 5

 .256ص، 4ج،المقتضب: المبرد - 6
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قـول   )1(.ومن الشواهد األخرى التي أوردها ابن السـراج فـي االسـتغاثة   
  )2(:الشاعر

  تَكَنَّفني الوشاةُ فَأزعجوني         فيا لَلناسِ ِللْواشي المطَاعِ
والمستغاث ، فالذي دخلت عليه الالم المفتوحة هو المدعو")3(:قال ابن السراج

  ".والذي دخلت عليه الالم المكسورة هو الذي دعي له ومن أجله، به
الم استغاثة ) الناس(ن الالم الداخلة على الشاهد فيه على أ")4(:قال السيرافي

  ". والالم التي بعدها هي الالم التي تدخل على المفعول، وهي مفتوحة
 ). للناس(على فتح ال االستغاثة في: الشاهد فيه

  
  ما ال يجوز في االستغاثة  1.3.2.1.4 

يا لَزيد لمن هو قريب منك : واعلم أنه ال يجوز أن تقول)5(:قال ابن السراج
أن هذه الالم لالستغاثة بمنزلة األلف التي تبين بها في : وذكر سيبويه، ومقبل عليك

) عمرو(يا لَزيد وِلعمرو كسرت الالم في : الوقف إذا أردت أن تسمع بعيدا فإن قلت
وقال ...على المنادى ما ال يسوغ في المنادى، وهو مدعو ألنه يسوغ في المعطوف

  )6(:الشاعر
  د الدارِ مغْتَرِب        يا لَلْكُهول وِللشُبّانِ ِللْعجبِيبكيك نَاء بعي

                                                             
 . 352ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  1

، 1ط، لبنان-دار المعرفة بيروت، حمن المصطاويتحقيق عبد الر، ديوانه: قيس: ابن ذريح - 2
 . 22ص، م2003

 .352ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 3

 .369ص، 1ج، شرح أبيات سيبويه: السيرافي - 4

 .352ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -5

، 1ج، البيت بال نسـبة فـي األصـول   ، 41ص، الشعرية، معجم شواهد النحو: حنا: حداد - 6
، 2ج، وشرح التصـريح ، 52ص، 3ج، واألشموني، 256ص، 4ج، والمقتضب، 353ص
 .198ص، 3ج، والكامل، 244ص
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أنمـا  ، في قولهم يا لَزيد وِلعمـرو : أما أبو العباس فيقول")1(:قال ابن السراج
زيد استغنيت  فلما عطفت على فتحت الالم في زيد ليفصل بين المدعو والمدعى إليه
  ".حاله عن الفصل ألنك إذا عطفت عليه شيئا صار في مثل

أما أبو العباس ، وسيبويه، عند ابن السراج، ورد البيت في فتح الم االستغاثة
 . فتحت الالم في المستغاث ليفصل بين المدعو والمدعى عليه: فيقول

  
  استخدام ياء االستغاثة للتعجب 2.3.2.1.4

  )3(:فقول الشاعر .التي في التعجب) الم(وأما ) 2(:قال ابن السراج

    المقانبِ لَخُطُّاب ليكس نلُّ وأمضى مَأد      نْكُمم رثُنلَى يا لَبلَي  
يا للعجب ويا للماء لما رأوا عجبا أو رأوا ماء : وقالوا")4(:قال ابن السراج

فإنه من أيامك وزمانك وأبانك ومثل ، وتعال يا ماء، تعال يا عجب :كأنه يقول، كثيرا
وكل هذا ، نه ال يستنكر لكن ألنه من أحيانكنتعالين فإ: يا للدواهي أي: ذلك قولهم

: سواها من حروف النداء نحو )يا( واالستغاثة فال يكون موضع، في معنى التعجب
  ."أي وهيا وأيا

  ".للتعجب) برثن(الشاهد فيه إنه ادخل الالم على")5(:قال السيرافي
 ،وإفسادها عليه، كأنه رأى عجبا من كثرة خُطاب ليلى")6(:قال ابن يعيش

 ".مثلكم من يدعى للعظيم: أي، يا لبرثن على سبيل التعجب: فقال

                                                             
 .353ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  1

 .353ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج  - 2

 -ز األدبيةدار الكنو، تحقيق أحمد موسى الجاسم، شعر بني أسد في الجاهلية: فرار: األسدي - 3
فـران  (، اسمه في كتاب شعر بني أسد في الجاهلية ، 462ص، م1995، 1ط، بيروت لبنان

  .رواية البيت في الديوان، )األسدي
 لَزواُل لَيلَى منْكُم آل برثُن       على الهوِل أمضى من سليك المقانبِ    

 .354، 353ص ، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  4

 .19ص، 2ج، شرح أبيات سيبويه: يرافيالس - 5

 .325ص، 1ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 6
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وعلى الرغم من ، للتعجب) برثن(سيق الشاهد في دخول الم االستغاثة على
إال أنه فيه ضعف ، واستشهد به النحاة من قبل، أن ابن السراج استشهد بهذا البيت

 .الديوانوذلك الختالف األلفاظ في رواية األصول عن ، من جهة روايته
  

  الجمل االعتراضية 4.2.1.4
 - زيد: وذلك نحو قولك، ومن هذا الباب االعتراضات)1(:قال ابن السراج

 -واهللا –وإن عمراً ، رجُل صدق -منطلق وإن زيداً فافهم ما أقول –أشهد باهللا 
وعلى ذلك يتأول قوله عز وجل، مرجوم -هو المسكين-وإن زيداً، ظالم:}  ينالَّذ ِإن
نَّاتُ آمج ملَه لًا، ُأولَِئكمع نسَأح نم رَأج يعِإنَّا ال نُض اتاِلحلُوا الصمعنُوا و
 }إنَّا ال نُضيع َأجر من َأحسن عملًا{هو الخبر و}ُأولَِئك{فـ )30:الكهف(}عدنٍ

  )2(:ومنه قول الشاعر . اعتراض)30:الكهف(
دالص كي َألمنَحُّلإنَألمي دودالص مع وإنَّني      قسماً إِليك ود  

، وجملة هذا الذي يجيء معترضـا ، اعتراض) قسما(قوله")3(:قال ابن السراج
ألنه بمنزلة الصفة في الفائدة يوضح عن الشـيء  ، إنما يكون توكيدا للشيء أو لدفعه

  ".ويؤكده
 .بين وإنني وإليك، اعتراضاً) قسما(قوله: الشاهد فيه

   
   صلة الذي محموالً على المعنى 5.2.1.4

ومما جاء في الشعر في صلة الذي محموال على معناه ال ")4(:قال ابن السراج
  )5(:قول الشاعر". على لفظه

                                                             
 . 260ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 1

 .358ص، ديوانه: األحوص - 2

 .261ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 3

 . 309ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 4

، م1995، 1ط، بيـروت   –دار الجيل، أنطوان محسن القوال، هديوان: المهلهل: ابن ربيعة - 5
 .ديوانه: المهلهل، وسيشار إليه فيما بعد، 79ص
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  وتَركْتُ تَغْلب غَير ذَات سنَامِ    وَأنَا الَّذي قَتَّلتُ بكْراً بالقَنَا    
وليس كل كالم : قال، قتل: لقال ولو حمله على لفظه)1(:قال ابن السراج

  . يحتمل أن يحمل على المعنى
وربما ، هذا هو األكثر، ألن الذي اسم ظاهر موضوع للغيبة")2(:قال ابن يعيش

  ". لغيبة حمال على المعنى دون اللفظجاء ال بلفظ ا
  .التي هي جمع قناة، على معنى القنا) قتلت(حمل الصلة: الشاهد فيه

التي أوردها ابن السراج في صلة الذي محموالً على ومن الشواهد األخرى 
  )4(:قال الشاعر )3(.المعنى

  فإن َأدع اللَّواتي من ُأنَاسٍ        َأضاعوهن ال َأدع الَّذينا
الذي إذا كان جزاء فإنه ال ينعت وال يؤكد وال : ويقولون")5(:قال ابن السراج

يقوم  وال الذي، كيقوم الظريف فأخوا الذي: ألنه مجهول ال تقول، نسق عليهي
  ". ألنه مجهول، وعمرو فأخواك

ه أحمد بن انشد: الشعر قال أبو علي الفارسي في إيضاح")6(:قال البغدادي
 فإن أدع النساء الالتي أوالدهن من رجال قد أضاعوا: يقول: يحيى ثعلب وقال
فعلى ، م يمنعوهنكن أهجو الرجال الذين لال أهجو النساء ول: هؤالء النساء أي

فإن أدع اللواتي أوالدهن : لمبتدأ مضمراً في الصلة كأنه قالتفسيره ينبغي أن يكون ا
   ".ي البعولة أزواجها فال أدع الذينمن أناس أضاعوهن فلن يحموهن كما تحم

                                                             
 .309ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج -  1
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فقد وهن ابن السراج قول العرب بقوله ، حذف صلة الموصول: الشاهد فيه
 ،الجزاءالذي في معنى  إذا جعلت)1(:ذا الموضوعورأي ابن السراج في ه: يقولون

الذي يأتيني فله درهم على : وإذا قلت، ألنه لم يثبت شيئا منفصال من أمة فيصفه
والعطف يجوز عندي ، كل من يأتيني فال معنى للصفة هنا: معنى الجزاء فقد أردت

يء هو الذي يج: فعلى هذا المعنى تقول، الذي يجيء مع زيد فله درهم: كما تقول
الذي : ولك أيضا أن تقول في هذا الباب، وزيد فله درهم أردت الجائي مع زيد فقط

 ".يجيئني راكبا فله درهم
  

  أخطاء الشعراء 6.2.1.4
وإن كان ، ومن الشعراء الموثوق بهم في لغاتهم كثير ممن قد اخطأ ألنه

  )3( :ومنه قول الشاعر)  2(...فصيحا فقد يجوز عليه الوهن والزلل

  ى إذا دومتْ في األرضِ  راجعه          كبر ولَو شَاء نَجى نَفْسه الهربحتَ
  ".دوى في األرضِ ودوم في السماء: إنما يقال")4(:قال ابن السراج
: فقيل...ومن أغالطهم ما يتعايبون به في األلفاظ والمعاني)5(:قال ابن جني

  . ءدوى في األرض، ودوم في السما: إنما يقال
ونجد ، في األرض وهو ال يكون إال في السماء) دوم(ورد البيت في استعمال 

  .في السماء في بيت) دوم(أن ذو الرمة قد استخدم
   )6(.ومن الشواهد األخرى التي أوردها ابن السراج في هذا أخطاء الشعراء
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   )1(:قول الشاعر
والشَّمتدويم وى في الجريح س  

  ".  دوى األرضِ ودوم في السماء: إنما يقال")2(:قال ابن السراج
، في األرض وقد ذكر سابقاً أن دوم في السماء) دوم(استعمال: الشاهد فيه
يوافق شروط الصحة من حيث االستشهاد فقد رواه النحاة على ، والشاهد كما نرى

 . صورته في الديوان لكن ابن السراج أخذ موطن الشاهد في البيت
  

  ال ينصرفصرف ما  7.2.1.4
لشاعر أن يصرف في الشعر ل(،صرف ما ال ينصرف)3(:قال ابن السراج
: كلها الصرف وذلك قولهم في الشعر األسماءوذلك أن أصل  ،)جميع ما ال ينصرف

  .مررت بأحمر ورأيت أحمرا ومررت بمساجد يا فتى
قـول   )4(.ومن الشواهد التي أوردها ابن السراج في صرف ما ال ينصـرف 

     )5(:الشاعر

  يحدو ثَماني مولَعا بلقاحها
، ثمنـي : وكان األصـل ، فياء نسب) ثمان(فأما الياء في ") 6(:قال ابن السراج

يمان : فحذفت إحدى الياءين وأبدلت منها األلف كما فعل بيمني حين قالوا، مثل يمني
  ".يا هذا
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كعناق ألنها واحدة ، وأما ثمان إذا سميت به رجال فال تصرف")1(:قال سيبويه
وياء ثمان كياء قمري وبختي ، وصحارٍ جماع كعنوق فإذا ذهب ذلك البناء صرفته

  ".   لحقت كلحاق ياء يمانٍ وشامٍ وإن لم يكن فيهما معنى إضافة إلى بلد وال إلى أب
، أن ثماني لم يصرف في الشعر شذوذاً لما توهم الشاعر على)2(:قال البغدادي

ثمانياً قال ابن السيد : أن يقول، الجمع وكان القياسأن فيه معنى الجمع ولفظه يشبه 
اسم عدد وليس بجمع ومنع الصرف ألنه جمع من ، في ثماني لغتان الصرف ألنه

  ".جهة معناه ألنه عدد يقع للجمع بخالف يمان وشام ألنه غير جمع
 ).ثمني(واألصل عند ابن السراج، )ثماني(ترك صرف: الشاهد فيه

  
 لتنوينجواز ترك ا 1.7.2.1.4

قول العباس )3(.ومن الشواهد التي أوردها ابن السراج في جواز ترك التنوين
  )4(:بن مرداس

  َأتجعُل نهبي ونَهب العبيـ           د  بين عيينَةَ واَألقرعِ
  وما كان حصن وال حابس        يفُوقانِ مرداس في مجمعِ

، وز في الشعر ترك صرف ما ينصرفيج: وقال قوم)5(:قال ابن السراج
: فقد خطأ محمد بن يزيد فقال، من أن النحاة ربطوا ذلك باألصول، وعلى الرغم

قال ، فترد ذلك إلى أصله، ألنه ليس بأصل لالسماء أن ال تنصرف، وهذا خطأ عظيم
  .ومما يحتجون به قول العباس بن مرداس
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ترك ، جوزوا للضرورة على أن الكوفيين وبعض البصريين")1(:قال البغدادي
بشرط العلمية وأنشده أيضا هنا في آخر الكالم على منتهى ، صرف المنصرف

على أن الكوفيين يمنعون الصرف بالعلمية وحدها ألنها سبب قوي في باب ، الجموع
أراد ببعض البصريين أبا الحسن األخفش وأبا على الفارسي وابن ، منع الصرف

  ".إنما هو مذهب السهيلي ال غير، لصرفبرهان واشتراط العلمية لمنع ا
وال يمنع هذا ألن ، وهو اسم منصرف) مرداس(سيق الشاهد في ترك صرف

والبيت فيه ، وال حجة للنحاة مع ورود شواهد تؤيد ذلك، العربي يتصرف في لغته
  .   الذي هو موطن الشاهد، ضعف من جهة اختالف رواية البيت الثاني

قـول ذي   )2(.أوردها ابن السراج في جواز ترك التنوينومن الشواهد األخرى التي 
  )3(:اإلصبع العدواني

 وممن ولَدوا عامر        ذو الطُّوِل وذو العرضِ
ولم يقل ) وذو الطول(وإنما عامر اسم قبيلة فيحتجون بقوله")4(:قال ابن السراج

  ".فإنما رده للضرورة إلى الحي) ذات(
ورد الكالم في الصفة ، على أنه اسم قبيلة)عامر(جحمل ابن السرا: الشاهد فيه

 . إلى األصل
  

  باب ضرورة الشاعر 2.7.2.1.4
ضرورة الشاعر أن يضطر الوزن إلى حذف أو زيادة أو ")5(:قال ابن السراج

بدال حرف أو تغيير إعراب عن وجهه على وإتقديم أو تأخير في غير موضعه 
للشاعر أن يحذف ما اتفق له وال أن يزيد  التأويل أو تأنيث مذكر على التأويل وليس
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ما شاء بل لذلك أصول يعمل عليها فمنها ما يحسن أن يستعمل ويقاس عليه ومنها ما 
جاء كالشاذ ولكن الشاعر إذا فعل ذلك فال بد من أن يكون قد ضارع شيئا بشيء 

  )1(:قال ابن الرقيات..."ولكن التشبيه يخلتف فمنه قريب ومنه بعيد

بعصها ومها وَأطَيبَأكثر األمر        دج حين  
أن ابـن الرقيـات لـيس بحجـة وأن     : فزعم األصمعي")2(:قال ابن السراج

ومن روى هذا الشعر ممن يفهم اإلعراب ويتبـع  : قال، الحضرية أفسدت عليه لغته
  ":الصواب ينشد

 دج حين ها         وَأنتمها وأطيبأكثر األمر  
وأنتم حين (فالرواية الصحيحة، قوله مصعب حين جد األمر")3(:قال ابن يعيش

  ".  حمله على إرادة القبيلة، وإن صحت تلك الرواية) جد األمر
وقد وهن ابـو  ، للضرورة الشعرية) مصعب(على ترك صرف : الشاهد فيه

، وذلك ألن األصمعي لم يستشهد بقول ابن الرقيـات ، العباس األصمعي بقوله زعم
  .   بن الرقيات ليس بحجة وأن الحضرية أفسدت عليه لغتهأن ا :ويقول

  
  االحتجاج بالشاهد الشعري في باب األفعال 2.4

  أفعال المدح والذم 1.2.4
س نعم وبِْئ، كان أصلهما، س فعالن ماضياننعم وبِْئ")4(:قال ابن السراج

 والهمزة في، )نعم( العين في: وهما، فكسرت الفاءان منهما من أجل حرفي الحلق
)وبِْئ: فصار )بِئس عمكما تقولن ثم ، شهد فتكسر الشين من أجل انكسار الهاء: س

: فيقولون، كما يسكنون الهاء من شهد )سْئبِ( والهمزة من)نعم( أسكنوا لها العين من
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ولذكر حروف الحلق إذا كن عينات مكسورات وكسر الفاء ، سنعم وبِْئ: شهِد فقالوا
، نَعم ونعم ونعم ونَعم: أربع لغات )نعم( ففي، التسكين لعين الفعل موضع آخرلها و

ويجيئان لحمد وذم وهما يشبهان ، س وما كان في معناهما إنما يقع للجنسْئفنعم وبِ
  )2(:قول زهير )1(.ومما أورده ابن السراج"...التعجب في المعنى وترك التصرف

 رِّيالفَتَى الم معندالموق نَار راتجوا لَدى الحرضح         مأنتَ إذاه  
وقد جاء في : قالوا) نعم(وال يجوز توكيد المرفوع بـ )3(:قال ابن السراج

، نعم المري أنت: وهذا يجوز أن يكون بدال غير نعت فكأنه قال... الشعر منعوتا
  .  وقد حكى قوم على جهة الشذوذ نعم هم قوما هم

على أنه يجوز وصف فاعل نعم فإن المري صفة الفتى ال ")4(:اديقال البغد
    ".بدل منه خالفا البن السراج

والبغدادي ال يجيز ، عند ابن السراج) نعم(في جواز وصف فاعل الشاهدسيق 
 .ذلك

  
 1.1.2.4 وبِْئس معما كان بمعنى ن  

نقل وسطه يجوز ، نعم وبئس: كل ما كان بمعنى: وقالوا")5(:قال ابن السراج
ظُرفَ الرجل زيد : فتقول، وإن شئت تركت أوله على حاله وسكنت وسطه ،إلى أوله

وإن شئت تركت أوله على حاله وسكنت  ،نقلت ضم العين إلى الفاء، وظَرفَ الرجل
  )6(:ظَرفَ الرجل زيد كما قال: وسطه فتقول

  وحبّ بها مقْتُولَةً حين تُقْتَُل
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أيضا فإذا لم يكن بمعنى نعم وبِْئس لم ينقل وسـطه   وحبّ")1(:قال ابن السراج
  ".إلى أوله

وال تنتقل حركة وسطه إلـى  ، ويروى بفتح الحاء وضمها")2(:قال ابن يعيش
  )". وبئس، نعم(إال إذا كان بمعنى، أوله

  .بمعنى نعم) حب(ورد الشاهد في 
  

  وضع االسم موضع المصدر في المدح والذم 2.1.2.4
حكى قوم أن العرب قد وضعت األسماء في مواضع ")3(:سراجقال ابن ال
وعجبت من ، من إطعامك: يريدون، عجبت من طعامك طعاما: المصادر فقالوا
  )4(:ومنه قول الشاعر"...من دهنك: يريدون، دهنك لحيتك

  وبعد عطاِئك المئة الرِتاعا
اءت األسماء إذا ج: وقال هؤالء القوم، بعد إعطائك: أراد")5(:قال ابن السراج

عجبت من جنون : فيها المدح والذم وأصلها ما لم يسم فاعله رفعت مفعولها فقلت
  ".فيصير كالفاعل وإنما هو مفعول، بالعلم

 ". على أن العطاء هنا بمعنى اإلعطاء ولهذا عمل عمله")6(:قال البغدادي
 ). اإلعطاء(موضع المصدر) عطائك(ورد البيت في وضع االسم
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  ب التعج 2.2.4 
ويبنى على الفتح ، وهو منقول من بنات الثالثة) 1(:فعل التعجب على ضربين

  .ألنه ماضٍ وإما إلى أفعل به ويبنى على الوقف ألنه على لفظ األمر
تقول ما أحسن زيدا وما ) ما(فال بد من أن تلزمه ، وهو افعل يا هذا: الضرب األول

: وقولك...ليدل على التعجب أجمل خالد وإنما لزم التعجب لفظا واحدا ولم يصرف
، وأحسن خبره وفيه ضمير الفاعل، وما هنا تامة ، اسم مبتدأ ) ما(ما أحسن زيداً فـ
  .وزيد مفعول به 

وبعمرو ، والمعنى ما أكرمه... يا زيد أكرم بعمرو: من التعجب: الضرب الثاني   
  ...في محل رفع فاعل لفعل التعجب

  )3(:قول زيد بن عمرو بن نفيل )2(.التعجب ومما أورده ابن السراج في       
  سألتاني الطَّالق  إذ    رأتَاني        قَلَّ  مالي قَد   جِْئتُماني   بنكر

ّريشَ ضعشْ عي يفتقر ـبـ        ـــب ومنحي نَشَب من يكن لَه وي كََأن  
ه ال يفْلح ويكََأنَّ{:وسألت الخليل عن قوله: قال سيبويه)4(:قال ابن السراج

ونر{و) 82: القصص(}الْكَافاللَّه كََأنيأنها وي : فزعم )82: القصص(}و
والمعنى وقع على أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر علمهم أو  )كأن(مفصولة من
  .أما يشبه أن يكون ذا عندكم هكذا واهللا أعلم: نبهوا فقيل لهم

                                                             
 .101، 99، 98ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 1

 .252ص، 1ج، األصول في النحو: ينظر ابن السراج-  2

، 1ج، في األصول، البيتان لزيد بن عمرو بن نفيل،93ص، معجم شواهد النحو: حنا: حداد - 3
الحجـاج فـي   وإلى نبيه بن ، 410ص، 8ج، والخزانة، 155ص، 2ج، والكتاب، 251ص

وشـرح  ، 108ص، 3ج، وبال نسبة في همـع الهوامـع  ، 29ص، 2ج، شرح أبيات سيبويه
  .رواية البيتين في الخزانة ، 8ص، 4ج، التسهيل

  سألتاني الطَّالق  َأن    رأتاما        لي  قَليال قَد   جِئتُماني   بنكر
يفتقر ـ        ـــبب ومنحي نَشَب من يكن لَه وي كََأن ّرشَ ضعشْ عي 

 .251ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج -  4
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وي كلمة تقال عند استعظام الشيء ) يكأنو(الشاهد في قوله")1(:قال السيرافي
  ".مخففة من كأن) كأن(و، والتعجب منه

وعلى الرغم ، المخففة من الثقيلة)كأن(و)وي التعجبية(في تركيب: الشاهد فيه
إال أنه فيه ضعف ، واستشهد النحاة من قبل، من أن ابن السراج استشهد بهذا البيت

  .اعرمن جهة روايته ونسبته إذ نسب ألكثر من ش
قول  )2(.ومن الشواهد األخرى التي أوردها ابن السراج في التعجب

  )3(:الراجز

  في حسبٍ بخٍّ وعزٍّ أقْعسا
المخففة ترد فيهما الخاء المحذوفة ألن األصل ) بخ"()4(:قال ابن السراج

  ".التثقيل
يدلك ، ألنها من التضعيف، ربيب: ولو حقرت رب مخففة لقلت)5(:قال سيبويه

فرده إلى ...يدلك على ذلك قول العجاج، الخفيفة) بخ(وكذلك، ذلك ربّ الثقيلة على
  .أصله حيث اضطر

) عظُم وفخُم(وهو اسم لــ، أي في حسب مقول فيه ذلك")6(:قال ابن يعيش
فالبناء ، بخِّ بخِّ بالتضعيف والكسر من غير تنوين: قالوا، وفيه لغات، فهو مبني لذلك

، وهما الخاءان، والكسر اللتقاء الساكنين، عه موقع الفعلأو لوقو، ألنه صوت محكى
مخففة ) بخْ بخْ:(وقالوا، كأنهم أرادوا النكرة، بالتضعيف مع التنوين)بخٍّ بخٍّ (وقالوا 

ألنه لم يلتق فيه ، ثم سكنوا األخرى، فحذفوا إحدى الخاءين، استثقلوا التضعيف
  ".   ساكنان

                                                             
 . 30ص، 2ج، شرح أبيات سيبويه: السيرافي - 1

 .325ص، 3ج، األصول في النحو: ابن السراج -  2

  . رواية البيت في الديوان، 126ص، ديوانه: العجاج - 3
 وعدداً  بخّاً وعزاً أقْعسا

 .325ص، 3ج، النحواألصول في : ابن السراج - 4

 .453،  452ص، 3ج، الكتاب: سيبويه - 5

 .93ص، 3ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 6
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 .أي التعجب، الستعظام الشيء وهو اسم، )بخ(ورد الشاهد في تشديد
  

  الحمل على إضمار فعل على التعجب 1.2.2.4
فوق الدار رجل وقد جئتك برجل آخـر عـاقلينِ   : وتقول")1(:قال ابن السراج

اصنع ما سرّ أخاك وما أحـب أبـوك   : فتنصب بفعل آخر مضمر وتقول، مسلمينِ
  ".وتنصب على المدح، فترفع على االبتداء، الرجالن الصالحان

     )2(:كقول الخرنق
  ال يبعدن قَومي الَّذين هم          سم العداة وآفَةُ الجزرِ
  النَّازِِلين   بكُلِّ   معتَرك           والطَّيبون معاقد اُألزرِ

ألن االسم الذي ، على المدح) النازلين(الشاهد فيه أنه نصب ")3(:قال السيرافي
  )".يبعدن(فوع فاعل قبله مر

على معنى أذكر النازلين ... وأنشدوا بيت الخرنق بنت هفان)4(:قال البغدادي
وبعضهم يرفع النازلين وينصب الطيبين ، رفعه ونصبه على المدح) الطيبون(وهم 

  .  وكله واحد جائز حسن
 .وحملها على إضمار فعل، على المدح) النازلين(ورد البيت في نصب

 
  ةل المجزوماألفعا 3.2.4

تبع النصب األفعال وال يكون إال فيها كما ص الجزم يخ)5(:قال ابن السراج
فإن ، يخص األسماء إذ كان الخفض، في تثنية األسماء وجمعها السالم والخفض

                                                             
 .40ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 1

-بيـروت ، دار الكتب العلمية، تحقيق يسرى عبد الغني عبد اهللا، ديوانها: الخرنق: بنت بدر- 2
  .رواية البيت الثاني، 43ص، م1990، 1ط، لبنان

 النَّازِِلين   بكُلِّ   معتَرك           والطَّيبين معاقد اُألزرِ

 .33ص، 2ج، شرح أبيات سيبويه: السيرافي - 3

 . 44ص، 5ج، خزانة األدب: البغدادي - 4

 . 49ص، 1ج، األصول في النحو: ابن السراج - 5
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الفعل المضارع لجمع مذكرين زدت في الرفع واوا مضموماً ما قبلها ونوناً مفتوحة 
فالواو ضمير لجمع الفاعلين والنون ، ذلكونحو ، أنتم تقومون وتقعدون: كقولك

كما فعلت في ، لم يفعلوا: فإذا دخل عليها جازم أو ناصب حذفت فقيل، عالمة الرفع
يه ياء مكسورا ما قبلها ارع لفاعل واحد مؤنث مخاطب زدت ففإن كان المض التثنية

تضربين وتقومين فالياء دخلت من أجل المؤنث أنت : قولك ونونا مفتوحة نحو
 ).والم األمر، وال في النهي، ولما، لم(أحرف الجزم هي ...والنون عالمة الرفع

  
  ال الناهية 1.3.2.4

: وإنما قالوا، األمر والنهي ليسا بخبرين والدعاء كاألمر)1(:قال ابن السراج
فسد االستفهام مسد ، زيد هل ضربتَه: زيد قم إليه وعمرو أضربه اتساعا كما قالوا

، إذا أجزت افعل وال تفعل أمروا ولم ينهوا: خبر على الحقيقة وقالالخبر وليس ب
اضرب : تريد، ضرباً ضرباً واهللا: فتقول، وذلك في المصادر واألسماء واألدوات

  )2(:ومنه قول الشاعر...ضربا واتق اهللا
وال تُهالَه حمَّأجِّره الر  

ذلك  فعلتهل ولكن  ال: تقولنا الحذف وأن هوكان الباب ")3(:قال ابن السراج
لحرف الروي فرده إلى أصله فالتقى ساكنان،  الزمةألن األلف  ،القافيةمن أجل 

                                                             
 .172ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 1

، 2ج، الرجز بال نسبة في األصـول ، 322ص، 11ج، المعجم المفصل: إميل بديع: يعقوب - 2
وسـر  ، 88ص، وجمهرة اللغـة ، وفدى، وخظا، ويه، هول: مادة، ولسان العرب، 173ص

، 83ص، 3ج، وشـرح المفصـل  ، 168ص، 3ج، والمقتضـب ، 81ص، صناعة اإلعراب
  . تتمة البيت في المعجم المفصل والمقتضب. 151ص، 5وج

  داء لَك يا فضاله       أجره الرمح ولَا تهالهويها فَ
  .3ج، وشرح المفصل

  إيها فَداء لَك يا فضاله       أجره الرمح ولَا تهاله
  .5ج، وشرح المفصل

 مهال فَداء لَك يا فضاله       أجره الرمح ولَا تهاله

 .173ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 3
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األلف والالم التي أسكنت للجزم فحرك الالم بالفتح لفتحة ما قبلها ولما منه الفتح 
  ".وهي األلف وأدخل الهاء لبيان الحركة

نه قد علم أنه البد من حذف أل، فإنه حرك الالم اللتقاء الساكنين")1(:قال المبرد
ألن الحد ، ولكن للقافية حرك، ال تهل: فيقول، فكان الباب هاهنا الحذف، أو تحريك

ال تهال فتسكن الالم للجزم ثم حذف األلف اللتقاء الساكنين فهذا حرك الالم من أجل 
  ". القافية حركة اعتالل وحركها بالفتح لفتح ما قبلها

ولكن أضاف الهاء من أجل ، )تهل(على ، )تهاله(الشاهد في جزم الفعل
  .القافية

  
  حذف الم األمر 2.3.2.4

والنحويون يجيـزون إضـمار الم األمـر للشـاعر إذا     )2(:قال ابن السراج
  )3(:قال الشاعر...اضطر

  محمد تَفْد نَفْسك كُلَّ نَفْسٍ        إذا ما خفْتَ من شيء تَباال
ألن عوامـل  : وال أرى ذا على ما قالوا)5(:و العباسقال أب)4(:قال ابن السراج

الخفـض فـي    ألن الجزم في األفعال نظيـر ، ال ال تضمر وأضعفها الجازمةاألفع
  .األسماء

ز حـذفها فـي الشـعر وتعمـل     واعلم أن هذه الالم قد يجو )6(:سيبويهقال 
  .لتفد: وإنما أراد...مضمرة

                                                             
 .168ص، 3ج ،المقتضب: المبرد - 1

 .175، 174ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 2

، م1994، 1ط، دار الكتـاب العربـي بيـروت   ، تحقيق محمد التونجي، ديوانه: أبو طالب - 3
 .ديوانه: أبو طالب، وسيشار إليه فيما بعد، 61ص

 .175ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج -  4

 .132ص، 2ج، المقتضب: ينظر المبرد -  5

 .8ص، 3ج، الكتاب: سيبويه - 6



133  

هذه الالم في الكـالم ألنهـا   ف وإنما لم يجز حذ، أراد لتفد")1(:قال ابن يعيش
فكمـا ال يسـوغ   ، عال نظيرة حروف الجر في عوامل األسماءفهي في األف، جازمة

ألن عوامل األفعال ، لم يجز ذلك في األفعال، حذف حرف الجر وأعماله في األكثر
 عال أنما كان بطريق الحمل على األسماءألن إعراب األف ضعف من عوامل األسماءا

  ".      ضعف منهاب أفهي في اإلعرا
  .)لتفد(والمراد) تفد(في حذف الم األمر للضرورة في  الشاهدورد 

قـول   )2(.ومن الشواهد األخرى التي أوردها ابن السراج في حذف الم األمر
  )3(:متمم بن النويرة

كبأو ي هجالو رُل حيالو ي       لَكشفَاخْم ةوضعابِ البحثِْل َأصكَى علَى مب نم  
وال يجوز أن تضمر لم وال في ضرورة شاعر ، أراد ليبك")4(:قال ابن السراج

  ".ولو أضمر اللتبس األمر باإليجاب
  ".  أراد ليبك")5(:قال سيبويه

واألمر للغائـب  ، وهو أمر للغائب) أو يبكّ(الشاهد في قوله")6(:قال السيرافي
  ".ما اضطر حذف الالميكون بالفعل المضارع ويدخل عليه الالم فل

 .بحذف الم األمر) يبكي(ورد الشاهد في جزم
  
  
  

                                                             
 .145ص، 5ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 1

 .157ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج -  2

، تأليف ابتسام مرهون الصفار، شعر مالك ومتمم ابنا النويرة اليربوعي، متمم: ابن النويرة - 3
شـعر  ، متمم: ابن النويرة، وسيشار إليه فيما بعد، 84ص، م 1986، مطبعة اإلرشاد بغداد

 . مالك ومتمم ابنا النويرة

 .157ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 4

 .9ص، 3ج، الكتاب : سيبويه - 5

 .106ص ، 2ج، شرح أبيات سيبويه: السيرافي - 6
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  في الجزم  على الصحيح الحمل 3.3.2.4
يحمل الفعل المعتل في الجزم على الصحيح ومن الشواهد التي أوردها ابـن  

  )2(:قال الشاعر )1(.السراج في هذا الموضوع

  لَبون بني زِيادألَم يْأتيك واَألنباء تَنمي       بما القت 
  )".   هو يأتيك(هذا جزمه من قوله")3(:قال ابن السراج

  ". فجعله حين اضطر مجزوماً من األصل")4(:قال سيبويه
وكأنـه بمنزلـة مـن    ، وهو مجزوم) يأتيك(أثبت الياء في ")5(:قال السيرافي

 فلما جزم حذف الحركة التي كانـت ، اضطر إلى تحريك الياء بالضم في حال الرفع
  ". على الياء

، حمال لها على الصـحيح ، مع إثبات الياء) يأتيك(ورد البيت في جزم الفعل
، وعلى الرغم من أن ابن السراج قد استشهد بهذا البيـت ، وهذا من باب الضرورة

الختالف األلفاظ ، واستشهد به النحاة من قبل إال أنه فيه ضعف من جهة تعدد روايته
 .في الديوان) يبلغك(وردة) يأتيك(في صدر البيت فـ

  
  أخير في جواب الجزاءجواز التقديم والت 4.3.2.4

  ".إن هي العاملة، من قبل أنّ، إن تأتني آتيك: وال يحسن")6(:قال ابن السراج
  
  

                                                             
 .443ص، 3ج، األصول في النحو: ينظر ابن السراج -  1

مطبعـة اآلداب فـي النجـف    ، جاسم البياتيتحقيق عادل ، ديوانه: قيس بن زهير: العبسي - 2
رواية ، ديوانه: قيس بن زهير: العبسي، وسيشار إليه فيما بعد، 29ص، م 1972، األشرف

  .البيت في الديوان
ادبني زِي ونا القت لَبمي       بتَنم واَألنباء بلغكي ألَم 

 .443ص، 3ج، األصول في النحو: ابن السراج -  3

 .316ص، 3ج، الكتاب: سيبويه -  4

 .224ص ، 1ج، شرح أبيات سيبويه: ابن السيرافي - 5

 .192ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 6
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     )1(:وقد جاء في الشعر
عرتُص َأخُوك عرصي إن إنَّك      عابِسٍ يا َأقْربن ح عا َأقْري  

  ". إنك تصرع إن يصرع أخوك: أي")2(:جقال ابن السرا
أو علـى تقـدير   ، إنك تصرع إن يصرع أخوك: والمعنى")3(:قال ابن يعيش

  ".  الفاء
أنك تصـرع إن  (الشاهد في جواز التقديم والتأخير في جواب الجزاء والتقدير

  ).يصرع أخوك
ومن الشواهد األخرى التي أوردها ابن السراج في التقديم في جواب 

  ) 5(:قول الشاعر)4(.ءالجزا
يبلْقَها ذشا إن يالر نْدء عروالم         هسردآنِ ياقةُ ِللقُررهذا س  

، فجاز هـذا فـي الشـعر   ، المرء ذيب إن يلق الرشا: أي)6(:قال ابن السراج
  ". وشبهوه بالجزاء إذا كان جوابه منجزماً ألن المعنى واحد

والمـرء  : لتأخير في جواب الجزاء والتقديرسيق الشاهد في جواز التقديم وا
 .عند الرشا ذيب إن يلقها

  
  

                                                             
، 2ج، في األصـول ، الرجز بال نسبة، 52ص، 11ج، المعجم المفصل، إميل بديع: يعقوب - 1

، 403ص، 2ج، وشـرح التصـريح  ، 72ص، 2ج، والمقتضب، 462ص، 3ج، 192ص
ولجرير بن عبد اهللا البجيلي فـي  ، 20ص، 8ج، والخزانة، 109ص، 5ج، وشرح المفصل

 . 23ص، 8ج، والخزانة، 127ص، 2ج، وشرح أبيات سيبويه، 67ص، 3ج، الكتاب

 .192ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 2

 .110ص، 5ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 3

 .193ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج -  4

البيت من البسيط وهو بال نسـبة فـي   ، 18ص، 8ج، المعجم المفصل، إميل بديع: وبيعق - 5
ــاب، 193ص، 2ج، األصــول ، 494ص، 1ج، وشــرح التصــريح، 67ص، 3ج، والكت
 .  547ص، 61ص، 9ج، 3ص، 2ج، والخزانة

 . 193ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 6
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  رفع جواب الشرط على تقدير التقديم 5.3.2.4
فأنت بالخيار إن شئت كانت ، فإذا قلت آتي من آتاني")1(:قال ابن السراج

  )2(:قول الشاعر"...وقد يجوز في الشعر)إن(بمنزلتها في 

ّعم ابن كَان َأن ا ذَاكموَأنْفَع رالض ا َأملكتَى مم نلكي        وي وال َأخ  
  ".ولكن أنفع متى ما َأملك الضرّ: كأنه قال" )3(:قال ابن السراج
على أن أنفع مرفوع وهو مؤخر لمن تقدم لضرورة الشعر ")4(:قال البغدادي

رع ولكن أنفع متى أملك الضر وإنك تصرع إن يص: واألصل فيهما: كما في قوله
 ".أخوك ويكون هذا المقدم تقديرا دليل الجزاء المحذوف

وعلى الرغم من ، على تقدير التقديم) أنفع(الشاهد في البيت على رفع الفعل
إال أنه فيه ضعف ، واستشهد به النحاة من قبل، أن ابن السراج قد استشهد بهذا البيت

 .من جهة تعدد روايته
 

  اءالفصل بين الفعل وحروف الجز 6.3.2.4
، وحروف الجزاء يقبح أن يقدم االسم معها على األفعال")5(:قال ابن السراج

وشبهوها بالجوازم التي ال تخلو من الجزم إال أن حروف الجزاء فقط جاز ذلك معها 
ويجوز ، ويكون فيها االستفهام) فعل ويفعل(ألن حروف الجزاء يدخلها ، في الشعر

  ".زماالسم إذا لم تج)أن(في الكالم أن يلي 

                                                             
 .194ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج -  1

-دار الحرية للطباعـة ، المجلد الثامن، المورد، محمد نايف الدليمي: عبد العزيز: السلولي - 2
  .    رواية البيت في الديوان، 225ص، م1979، العدد األول، بغداد

أنْفَع النَّفع ا َأملكتَى مم نولك         هّعم ال بابنو والهتُ بِملَسو 

 .194ص، 2ج، النحواألصول في : ابن السراج - 3

 .70ص، 9ج، الخزانة: البغدادي - 4

 .232ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 5
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  )1(:قال الشاعر
  عاوِد هراةَ وإن معمورها خَرِبا        

، )بلـم (وإن جزمت فال يجوز إال في الشعر ألنها تشـبه  ")2(:قال ابن السراج
  ".ألنها أم الجزاء ال تفارقه) إن(وإنما جاز هذا في 
وإنما في الفصل ولـم  ، ألنه يشبه بلم، فإن جزمت ففي الشعر")3(:قال سيبويه

وإنما جاز هذا في إن ألنها أصـل الجـزاء وال   ، شبه لم ألن لم ال يقع بعدها فعلي
إن خيرا فخير وإن شـرا  : فجاز هذا كما جاز إضمار الفعل فيها حين قالوا، تفارقه
  ".  فشر

وإنما تفسير هذا أنك أضمرت الفعل بينها وبين االسم فتقـديره  ")4(:قال المبرد
معمورها ولكنه أضمر هذا وجاء بالفعل الظـاهر   إن أمكنني اهللا من زيد وإن خرب

تفسير ما أضمر ولو لم يضمر لم يجز ألن الجزاء ال يكون إال بالفعل وإنما احتملت 
  ".إن هذا في الكالم ألنها أصل الجزاء
مع وجود اسم يفصل بينها وبين الفعـل  ، )إن(ورد في جواز جزم الفعل بعد

  .دون أدوات الجزم) ولم، أن(المجزوم المضمر وهذا يجوز في 
  )6(:قول عدي بن زيد)5(،)إن(ومما جاء في الشعر مجزوما في غير 

  فَمتَى واغٌل ينُبهم يحيو          ه وتُعطَفْ عليه كَْأس الساقي
  .في الشعر) إن(جزم الفعل بغير)7(:قال ابن السراج

                                                             
، 2ج، في األصول، لم ينسب البيت لقائل، 36ص، معجم شواهد النحو الشعرية: حنا: حداد - 1

، 121ص، 5ج، شرح المفصل، 74ص، 2ج، المقتضب، 112ص، 3ج، الكتاب، 232ص
  .رواية البيت في شرح المفصل، 41ص، 9ج، الخزانة

 عاوِد هراةَ وإن معمورها خَرِبا         وأسعد اليوم مشْغُوفاً إذا طَرِبا

 .232ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج -  2

 .112ص، 3ج، الكتاب: سيبويه - 3

 .74ص، 2ج، المقتضب: المبرد- 4

 .232ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 5

 .156ص، ديوانه: عدي بن زيد: العبادي - 6

 .232ص، 2ج، األصول في النحو: نظر ابن السراجي -  7



138  

سم يدل أن الفعل فظهور الجزم في الفعل المضارع بعد اال")1(:قال ابن يعيش
وذهب الفراء من الكوفيين إلـى أن  . الماضي إذا وقع بعدها االسم، فموقعه مجزوم

وِإن َأحـد مـن الْمشْـرِكين    {و )176: النسـاء (}ِإنِ امرٌؤ هلَك{االسم من نحو

كارتَجهلك، واستجارك، كمـا   مرتفع بالضمير الذي يعود إليه من )6: التوبة(}اس
  ".زيد استجارك: قولكيكون في 

 ).  متى(بـ) تعطف(في الشعر وهو جزم) أن(سيق الشاهد في الجزم بغير
  

  تغير وجه اإلعراب للقافية  7.3.2.4
، من ذلك إدخال الفاء في جواب الواجب ونصب ما بعدها")2(:قال ابن السراج

لك إذا وهذا ال يجوز في الكالم وإنما ينصب ما بعدها إذا كان مخالفا لما قبلها وذ
  )3(:قال طرفة"... كانت جوابا ألمر أو نهي أو تمن أو استفهام أو نفي

  لنا هضبةٌ ال يدخُل الذُل وسطَها       ويأوي إليها المستجير فيعصما
إذا ، وإنما كان النصب فيما خالف األول على إضمار أن")4(:قال ابن السراج

أنت : منك إتيان فأن تكرمني فإذا قالما يكون : ما تأتني فتكرمني فهو كأنه قال: قال
أنت تأتيني وأنت تكرمني فإذا نصب للضرورة كان : تأتيني فتكرمني فهو كقولك

أنت يكون منك إتيان فأن تكرمني ومن الضرورات وهو من أحسنها في هذا : للتقدير
  ". لجاز شعر غيربها في تكلم لو : أبو العباس وقال، الباب

د بعضهم وهو في الرداءة على ما ذكرت لك وأكثرهم هذا إنشا")5(:قال المبرد
  ". وهذا الوجه الجيد ) ليعصما( ينشد

                                                             
 .123ص، 5ج، شرح المفصل: ابن يعيش - 1

 .471ص، 3ج، األصول في النحو: ابن السراج - 2

مطبوعات مجمـع اللغـة   ، تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال، ديوانه: طرفة: ابن العبد - 3
 .طرفة: ابن العبد، 194ص، م 1975، دمشق–العربية

 .472ص ، 3ج، األصول في النحو: ابن السراج - 4

 .24ص، 2ج، المقتضب: المبرد - 5
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، ونصب ضرورة، )فيعصما(في، ورد الشاهد في تغير وجه اإلعراب للقافية
  .تشبيها له بغير الواجب

  )1(.ومن الشواهد األخرى التي أوردها ابن السراج في تغير وجه اإلعراب

 )2(:الشاعر لاق
َأتْرا ستَرِيحازِ فَأسجقَ بالحألْحيمٍ         وني تَمنْزِلي ِلبم ك  

إذا ) أن(وإنما كان النصب فيما خالف األول على إضمار")3(:قال ابن السراج
أنـت  : ما يكون منك إتيان فأن تكرمني فإذا قـال : ما تأتني فتكرمني كأنه قال: قال

تكرمني فإذا نصب للضـرورة كـان    أنت تأتيني وأنت: تأتيني فتكرمني فهو كقولك
أنت يكون منك إتيان فأن تكرمني ومن الضرورات وهو من أحسنها في هذا ، التقدير
  ".  الباب

ونصـبه  ، وقد يجوز النصب في الواجب في اضطرار الشعر")4(:قال سيبويه
  ". وذلك ألنك تجعل أن العاملة، في االضطرار من حيث انتصب في غير الواجب

ونقل الدماميني أن بعضهم رام تخريجه على النصـب فـي   ")5(:قال البغدادي
ثم تعقبه ، ال أقيم به: سأترك منزلي إذ معناه: جواب النفي المعنوي المستفاد من قوله

ما جاء زيد فأكرمه بالنصـب  : بأنه غير متجه ألن جواب النفي منفي ال ثابت نحو
  ".واالستراحة ثابتة ال منفية

 ). فألحقُ(اإلعراب للقافية في قولهسيق الشاهد في تغير وجه 
  

                                                             
 .471ص، 3ج، األصول في النحو: ابن السراج -  1

، 182ص، 2ج، لم ينسب البيت لقائل في األصول، 51ص، معجم شواهد النحو: حنا: حداد - 2
، المقتضب، 39ص، 3ج، الكتاب، 380ص، 2ج، 197ص، 1ج، المحتسب، 471ص، 3ج
، 386ص، 2ج، 301ص، 1ج، همع الهوامع، 389ص، شرح شذور الذهب، 24ص، 2ج

 .427ص، 1ج، أمالي ابن الشجري، 284ص، 4ج، شرح المفصل، 402ص

 .472ص، 3ج، األصول في النحو: ابن السراج - 3

 .39ص، 3ج ، الكتاب: سيبويه - 4

 .523ص ،  8ج،  الخزانة: البغدادي - 5
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  تسكين الفعل المضارع المرفوع 4.2.4

: ما يسكن لغير جزم وإعراب وهو على ثالثـة أضـرب  )1(:قال ابن السراج
أما الوقف فكل حرف يوقف عليـه  ، إسكان لوقف وإسكان إلدغام وإسكان الستثقال

دغام فهو من قولـك  وأما اإل... فحقه السكون كما أن كل حرف يبدأ به فهو متحرك
)فمن العرب من يستثقل اجتماع كثرة المتحركات فيدغم وهذا يبـين فـي   ) جعَل لك

 )2(:في قوله، وأما إسكان االستثقال فنحو ما حكوا في شعر امرئ القيس، اإلدغام
  فاليوم أشرب غَير مستَحقَبٍ       إثماً من اِهللا وال واغِل

) عضد(فاسكن الباء كما تسكن في ) اشرب: (األصلكان " )3(:قال ابن السراج
وهـذا  ، لالستثقال فشبه المنفصل واإلعراب بما هو من نفس الكلمـة ) عضد(فتقول 

    ".عندي غير جائز لذهاب علم اإلعراب
وهـذا اليجيـزه ابـن    ، واألصل الرفع) اشرب(ورد الشاهد في تسكين الفعل

  .ولكن أجازه غيره من النحاة، السراج
  
  تحريك الفعل الساكن 5.2.4  

فإذا وقـع  ، واعلم أن الساكن والمجزوم يقعان في القوافي")4(:قال ابن السراج
وجعلوا الساكن والمجزوم ال يكونان إال فـي القـوافي   ، واحد منهما في القافية حرك

وال يقع ذلك في غير المجرور كما أنهـم إذا  ، المجرورة حيث احتاجوا إلى حركتها
    )5(:قال امرؤ القيس، "ى تحريكها اللتقاء الساكنين كسروااضطروا إل

  َأغَرّك منِّي أنّ حبّك قَاتلي        وأنَّك مهما تَأمري القَلْب يفْعِل

                                                             
 . 364ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 1

، م 1958، مصـر  –دار المعـارف ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ديوانه: امرؤ القيس - 2
 .ديوانه: امرؤ القيس، وسيشار إليه فيما بعد، 205ص

 .365ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 3

 .391ص، 2ج، النحواألصول في : ابن السراج - 4

 .13ص، ديوانه: امرؤ القيس - 5
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  ".ولو كانت في قواف مرفوعة أو منصوبة كان إقواء")1(:قال ابن السراج
حركه بالكسر ألجل  ولكن، يفعل مجزوم ألنه جواب الشرط")2(:قال السيرافي

  ".القافية
وهذا اليجيـزه  ، واألصل الجزم بالسكون، )تفعِل(ورد الشاهد على تحريك الفعل    

  . لكن أجازه النحاة، ابن السراج
قول )3(.ومن الشواهد األخرى التي أوردها ابن السراج في تحريك الساكن

  )4(:طرفة

  إن كُنْتَ عنْها غَانياً فَاغْن وازددمتَى تَْأتني ُأصبِك كأساً روِيّةً        ف
  ".ولو كانت في قواف مرفوعة أو منصوبة كان إقواء")5(:قال ابن السراج
، اسـلم : كمـا تقـول  ، فاغن فيه معنى الدعاء: قول الشاعر)6(:قال السيرافي

  .  معطوف عليه وهو مبني على سكون ولكنه احتاج إلى تحريكه فكسره) ازدد(و
       .واألصل الجزم بالسكون، )أزدد(لى تحريك الفعلورد البيت ع

قال أبو  )7(.ومن الشواهد األخرى التي أوردها ابن السراج في هذا الموضوع
  )8(:النجم

  إذا استحثُّوها بحوبٍ أو حِل
  
  

                                                             
 .392ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج -  1

 .292، 291ص ، 2ج، شرح أبيات سيبويه: السيرافي - 2

 .392ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج -  3

  .رواية عجز البيت في الديوان 29ص، ديوانه، طرفة: ابن العبد - 4
 ذا غنى وازددوإن كنت عنها     

 .هو اختالف حركة الروي: اإلقواء، 392ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 5

 .292ص، 2ج، شرح أبيات سيبويه: السيرافي -  6

 .392ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج -  7

  .رواية البيت في الديوان، 206ص، 2ج، ديوانه، أبو النجم: العجلي- 8
وحبٍ أو حلىإذا استحثُّوها ب 
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ويقول الرجـل إذا  )2(:قال سيبويه، وحْل مسكنة في الكالم")1(:قال ابن السراج
  )".  يقول(ويقولوا فيمد) قال(قاال فيمد: تذكر ولم يرد أن يقطع كالمه

وعلى الرغم من أن ابن ، واألصل السكون) حل(سيق البيت في تحريك الفعل
إال أنه فيه ضعف من ، وقد استشهد به النحاة من قبل، السراج قد استشهد بهذا الرجز

   .الختالف األلفاظ، جهة تعدد روايته
  
  الفعل المضمر المتروك إظهاره 6.2.4

وقـد  ، المستولي على هذا الباب األمر وما جرى مجـراه )3(:ابن السراج قال
إذا ) إيـاك (نحو قـولهم  ، فمن ذلك ما جرى على األمر والتحذير، يجوز فيه غيره

، وإياك واألسد وإيـاك الشـر  ، ولكن ال يجوز إظهاره، باعد إياك: والمعنى، حذرته
وال ...بدال من اللفـظ بالفعـل  ) إياك(فصارت ، إياي ألتقين وإياك فاتقين: كأنه قال

وإن ، إيـاك والفعـل  : إن أردت، إياك أن تفعل: وكذلك، يجوز إياك زيدا بغير واو
   )4(:وزعموا أن ابن أبي إسحاق أجاز، إياك أعظ مخافة أن تفعل جاز: أردت

اجِررِ زوِللخَي إلى الشَّر دعاء        فإنَّه اءرالم اكإي اكإي  
اتـق  : ثم أضمر بعد إياك فعال آخر فقال) إياك(كأنه قال ")5(:اجقال ابن السر

  ".المراء

                                                             
 .392ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 1

 .216ص، 4ج، الكتاب: ينظر سيبويه -  2

 .250، 249ص، 2ج، األصول في النحو: ابن السراج - 3

، 251ص، 2ج، بال نسبة في األصـول ، 29ص، الشعرية، معجم شواهد النحو: حنا: حداد- 4
ــاب ــب، 279ص، 1ج، والكت ــائصوالخ، 213ص، 3ج، والمقتض ، 102ص، 3ج، ص
وشـرح  ، 142ص، 2ج، وشـرح التصـريح  ، 85ص، 3وج، 344ص، 2ج، واألشموني
ورواية البيت في جميع المصادر تختلف عن روايته ، 63ص، 3ج، 390ص، 1ج، المفصل

  .في األصول
 فإياك إياك المراء فإنَّه        إلى الشَّر دعاء وِللشرِ جالب

 .251ص، 2ج، النحو األصول في: ابن السراج - 5
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اتـق  : ثم اضمر بعد إياك فعال آخـر فقـال  ) إياك(كأنه قال ")1(:قال سيبويه
  ".المراء

: ألنه لمـا قـال  ، فعال آخر على كالمين: أضمر بعد قوله إياك)2(:قال المبرد
  ".المراء يا فتىاتق : فأضمر فعال يريد، إياك أعلمه أنه يزجره

واألصل ، بعد إياك مع إسقاط حرف العطف) المراء(سيق الشاهد على نصب 
 .فأسقط الواو في الشعر للضرورة) إياك والمراء(في الكالم في السعة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .279ص، 1ج، الكتاب: سيبويه - 1

 .213ص، 3ج، المقتضب: المبرد -  2
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  نتائج البحث
  :خلصت هذه الدراسة إلى عديد من النتائج منها

، علميـة الدقيقـة  إن منهج ابن السراج في كتاب األصول يتسم بالمنهجيـة ال 
بل إن األصول هو ترتيب وتنسيق الكتاب ، وال متداخلة، فموضوعاته غير متشابكة

  .لسيبويه
وعلـى  ، وعلى األمثال أقل، اعتماد ابن السراج على آيات القرآن كان قليالً

  .      الحديث النبوي الشريف أقل
ت مختلفـة  واستشهد بأبيا، وإن ابن السراج استشهد بغير بيت لم يعرف قائله

واستشـهد بـالكلمتين   ، وكذلك استشهد بأنصاف أبيات، وهذا ال يجيزه النحاة، النسبة
  : نحو، والثالث كلمات من البيت

  وما بالربع من أحد
  إال أوآري

وقد تقصى الباحث عن هذه األبيات وغيرها من أنصاف األبيات الواردة في 
يات من دواويـن الشـعراء   بالعودة إلى مصادر هذه األب، كتاب األصول في النحو

، لحنا حـداد ، وهي معجم شواهد النحو الشعرية، باالتكاء على معاجم اللغة العربية
  .ألميل بديع يعقوب، والمعجم المفصل

ومن الشواهد التي استشهد بها ابن السراج أبيات لها أكثر من رواية سـواء  
لنحو التي عـدت  أكان االختالف بين األصول ودواوين الشعراء أو األصول وكتب ا

  .وبينت االختالف في الرسالة، إليها في تخريج األبيات
وإن ، لم تجمع الشواهد النحوية إال بعد حاجة العرب لحفظ لغة القرآن الكـريم      

وضع القواعد النحوية كان بموجب استقراء ناقص ضمن قبائل محددة في الجزيـرة  
وإن لغة ، ات في الضرورة الشعريةوقد استشهد ابن السراج بعديد من األبي، العربية

ال يجوز االعتماد عليها أو جعلها مصدراً رئيساً في وضع قواعد ، الشعر لغة خاصة
وحرص ابن السراج ، وتظهر ألفاظ أخرى، عامة ألن اللغة قابلة للتغير فألفاظ تموت

 ،والمبـرد ، والجرمي، والمازني، أمثال سيبويه، باالعتماد على الثقات من النحويين
  .وذلك الختالف المدارس النحوية، وتباينت آراء النحاة في المسألة الواحدة
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  فهرس الشواهد الشعرية الواردة في الرسالة

   شواهد الفصل األول

  الصفحة  القائل  البيت
  فَقُلْتُ يمين اِهللا أبرح قَاعداً

  

  ولو قَطَّعوا رأسي لَديك وأوصالي  
  

  11  امرؤ القيس
التَّفَرق يا ضباعا   قفي قَبَل 

  

  والَ يك موقفٌ منْك الوداعا  
  

  14  القطامي
      فََأصبحوا والنَّوى عالي معرسهم 

  س كُلَّ النّوى يلَيويناكسلقَى الم  
  

  15  مختلف النسبة
    هفإن ال يكُنْها أو تَكُنْه فانَّ

  

  هانببِل ُأمه اَأخُوها غَذَته  
  

  16  أبو األسود 
من صد عن نيرانها    

  

  احقيسٍ ال بر فأنا ابن  
  

  18  سعيد بن مالك
ويوماً تُوافينَا بِوجه مقسمٍ    

 

  كَأن ظبيةٌ تعطو إلى وارق السلَمِ   
  

  19  مختلف النسبة
  خْفَى وينْتَعُلأن هالك كلُّ من ي     في فتية كسيوف الهِنْد قَد علموا   

  

  20  األعشى
ووجه مشْرِق النَّحرِ     

  

  كأن ثَدياه حقَّانِ  
  

  21  مجهول القائل
فَلَو كُنْتُ ضبِّياً عرفْت قَرابتي   

  

  ولَكن زِنجي عظم المشافرِ  
  

  22  الفرزدق
مرتحالً     وإن إن محالً

  

  مهالً وإن في السفرِ إذ مضوا  
  

  23  األعشى
أبلغ الحارِثَ بن ظَالم المو   

  

  عد والناذر النذورِ عليا  
  

  24  ابن األطنابة
إنما تقتُل النِّيام وال تقتَُل     

  

  يقظان ذا سالحٍ كميا  
  

  24  ابن األطنابة
أحقَّاً أن جِيرتَنا استَقَلُّوا   

  

  فنيّتُنا ونيّتُهم فَرِيقٌ  
  

  25  ف القائلمختل
    وكنتُ أرى زيداً كما قيَل سيداً   

  ازمِهإذْا أنه عبد القفا واللُّ  
  

  26  مجهول القائل

 نوانظُر كذَاتَ نَفْس اِلجلَّْل وعتَح       

  اِلمٍل لعلَّما أنْتَ حعأبا ج  
  

  27  ابن كراع
َأعالقَةً ُأم الوِليد بعدما    

  

   سِأفْنَانخْلكالثَّغَامِ الم كرأس  
  

  28  مختلف النسبة
ولك نبنا جبط ا إنوم      ن

  

  منَايانَا و دولةُ أخَرينَا  
  

  29  مختلف النسبة
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   األبيات التي وردت بال نسبة في األصول، شواهد الفصل األول    

 البيت  القائل  الصفحة
   مشَتِّي مقَيظ مصيف  النابغة الذبياني  10

  

          من يك ذا بثٍّ فهذا بتِّي    

بشر بن أبي   12
 خازم

قَاقنَا في شقيغَاة ما بب  
  

    وإالّ فاعلَموا أنا وأنْتُم        

  روبلدة ليس بها ديا      رؤبة  13
  

  يكُون مزاجها عسٌل وماء  حسان بن ثابت  14
  

سٍ     كأن سالفةً من بيت رأ         

  ال نَرى فيه عريبا  عمر بن ربيعة  17
  

           رذَا اللَّيل  شَهتَ هلَي    

  ك وال نخشَى رقيبا  عمر بن ربيعة  17
  

          لَيس   إياي   و  إيا     

  كأن وريديه رِشاء خُلْبِ     رؤبة  20
  

  ايا لَيتَ َأيام الصبا رواجِع     العجاج  22
  

  إلى حمامتينَا ونصفه فَقَد النابغة الذبياني  26
  

       قَالَتْ إال لَيتَما هذا الحمام لَنَا    

  رجهم هتآوغتْ سلَو بران َأجنَ األخطل 30
  

  مه ثُل القَنَافذقَد اجونب تْ  غَلَد        

  
  شواهد الفصل الثاني

  الصفحة  القائل  البيت
  31  حاتم الطائي  وَأصفَح  عن   شَتْمِ   اللَّئيمِ    تَكَرما  َأغفر    عراء      الكَريمِ    ادخاره    و

  32  النابغة الذبياني  طَائرا   الحمولة   راعي   بِه  يخَاُل     ممنَّعِ     يفَاعٍ    في   بيوتي  وحلَّتْ 

          ادتيعلى أن ال تُصاب مقَ  حذاراً

  وال نسوتي حتَّى يمتْن حراَئرا  
  

  32  النابغة الذبياني
 ركَبايورِ     كُلُّ عمهرٍ جق      

  مخافَةً وزعَل المحبورِ  
  

  32  العجاج
لم ي انرا كَحاهوإي فَكانقْ ف           

  عنِ الماء ِإذ القاه حتَّى تقَّددا  
  

  33  كعب بن جعيل
       كُونُوا َأنْتُم وبني َأبِيكُم     و

  مكَان الكُلْيتين من الطَّحاِل  
  

  34  مجهول القائل
      جمعتَ وبخالً غيبةً ونَميمةً   

        خصال لَستَ عنْها بِمرعوي ثَالَثَ  

  35  يزيد بن الحكم
            إذا ما نَعشْنَاه علَى الرحِل ينثني 

مسالَيه عنه من وراء ومقدمِ    
  

  36  أبو حية
ارَل الدأه لَةارِقَ اللّيا سي  

  

  38  مجهول القائل    
لَم تجفَّ دماُؤنا    ى بأنَّاأترض        

  ة خَاِلدليمامس باووهذا عر  
  

  39  حسان بن ثابت
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         آتتني سلَيم قضها بقضيضها

  40  الشماخ    
      ومرةٌ يحميهم إذا ما تبددوا    

  ويطعنهم شزراً فأبرحتَ فارِساً  
  

  41  عباس بن مرداس
  فأبرحتَ رباً وأبرحتَ جاراً 

  

  42  األعشى    
ئتين عاماً     اإذا عاشَ الفَتَى م       

  البشاشةُ والفتاء فقد ذهب  
  

  43  الربيع
اً     دأح بها ىرة ال نَلَيفي لَ       

  حهايبي علينا إال كَواكك  
  

  45  عدي بن زيد
  لَواحقُ األقرابِ فيها كالمقَقْ

  

  49  رؤبة    
         ةدواح رغَي ارد ينَةدا بِالمم

  

  دار الخليفة إال دار مروانَا  
  

  49  مجهول القائل
وال أرى فاِعًال في الناِس ُیشِبُھُھ     

  

  حِدأقوام من وال أحاِشي من األ  
  

  50  النابغة الذبياني
        حصيهتُ ماهللا ذَنْباً لَس أستغفر

  

  رب العباد إليه الوجه والعمُل  
  

  52  مجهول القائل
ر فَافعْل ما ُأمرتَ به      ك الخيَأمرتُ

  

  فقد تركتُك ذَا ماٍل وذَا نَشَبٍ  
  

  53  عمرو بن معد يكرب
لعراق الدهر أطعمه      آليتُ حب ا

  

  وسالس في القرية يأكلُه بوالح  
  

  53  المتلمس الضبعي
لَلُبس عباءة وتَقَرّ عيني       

  

  سِ الشُّفُوفلُب نم إلي َأحب  
  

  55  مختلف النسبة
إنَّما         : فَقُلْتُ لَه ينُكع كال تَب

  

   نَموتَ فَنُعذَرا نُحاوُِل ملْكاً أو  
  

  55  امرؤ القيس
سَأتْرك منْزِلي ِلبني تَميمٍ         

  

  وألْحقَ بالحجازِ فَأستَرِيحا  
  

  57  مجهول القائل
    تُهوِيع سال تُنْز كارمح ددار     

  وبكْررِ ميالع دوقَي ردي إذن  
  

  59  ابن عنمه
غيه فوافقتْه        فكَرتْ تَبتَ

  

  على دمه ومصرعه السباعا  
  

  59  القطامي
لهم جزاء     الصالحينوجدنَا         

  وجنات وعيناً سلسبيالَ  
  

  60  عبد العزيز الكالبي
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   األبيات التي وردت بال نسبة في األصول، شواهد الفصل الثاني    

  البيت القائل  الصفحة
  د الصفَاة التي شرقي حورانَاعنْ  جرير  36

  

            هبتْ شَماًل فذكرى ما ذكُرتُكُم  

  مناطَ الثُّريا تَعلَّتْ نُجومها  األحوص 37
  

ما قد علمتُم     وإن بني حربٍ ك        

سويد بن أبي  40
  كاهل

تَعلحمي ر خلُو لهوإذ ي  
  

       مزِبداً يخطُر ما لم يرني      

  وما كان نفساً بالفراق تطيب  المخبل السعدي 42
  

       أتهجر سلمى ِللفراق حبيبها      

  ثالثون للهجرِ حوالً كميال  عباس بن مرداس  44
  

قد مضى     أنّني بعد ماعلى            

  قليل بها األصوات إال بغَامها  ذو الرمة  46
  

        َبلدة  فألقَتْ بلْدةً فوقأنيختْ   

ِ من  أحد     النابغة الذبياني  47   وما بالربع
  

  إال أوآرِيّ      النابغة الذبياني  47
  

  ولم ينْج إال جفْن سيف ومئزرا حذيفة بن أنس  48
  

     قهدبِش نْهم اِلم والنَّفْسا سنَج         

  يشْهداو أغيب أنوابني قبيصة  األعشى 48
  

رجة المكلف نفسه     إال كَخَا        

  بعاديتي تكذابه وجعائلُه ذو الرمة 51
  

       أظن ابن طُرثُوث عتيبةُ ذاهباً     

  فَلَمّا دعاني لَم يجِدني بِقُعدد دريد بن الصمة 54
  

    نَهيبي ونيُل بالخَيي وي َأخانعد       

  المنَدى رِحلَةٌ  فَركُوب فإن علقمة بن عبده 57
  

        تُرادى علَى دمنِ الحياضِ فإن تَعفْ  
  وما  قَام   منَّا   قَائم    في    نَدينَا    فَينْطقَ   إال   بالَّت    هي  َأعرفُ الفرزدق 61

  
  شواهد الفصل الثالث

  الصفحة  القائل  البيت
ميعالج يالح لْتقي تالقني     وإن      

  ذروة البيت الكَرِيمِ المصمد إلى  
  

  63  طرفة بن العبد
      يا رب من تَغْتَشُّه لَك نَاصحٍ     

  ومؤتَمنٍ بالغَيبِ غَيرِ َأمينِ  
  

  64  مجهول القائل
    ديامِ ذُو حلَى األيقَى عبِهللا ي      

  انالظي رٍ بهخشْمبِم واآلس  
  

  68  مختلف النسبة
       تَعلَمن ها لَعمرِ اِهللا ذا قَسماً   

  كلتَنْس واْنُظْر أين كعبذَر دفاقْص  
  

  69  زهير بن أبي سلمى
    حقَلْبِي لَه اهللا نَاص نم ّبحِ     أال روانّالس اءه لي في الظَّبقَلْب نوم  

  

  70  ذو الرمة
  سمينِ الحقُ بطنٍ

  

  74  مختلف النسبة    
هلُه وحي تُناديه كثير يوم  

  

  77  مجهول القائل    
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وتَداعى منخراه بِدمٍ    
  

  مثَْل ما أثمر حماض الجبْل  
  

  78  مجهول القائل
وقَفْنَا فَقُلنَا إيه عن أم سالمٍ    

  

  وما باُل تَكْليمِ الديارِ البالقعِ  
  

  80  و الرمةذ
أيهاً فدى لَكُم ُأمي وما ولَدتْ   

  

  حاموا على مجدكُم واكْفُوا منِ اتَّكَالَ  
  

  80  حاتم الطائي
فََأو ِلذْكْراها إذَا ما ذَكَرتُها    

  

  اءمضٍ دونَها وسَأر دعب نوم  
  

  81  مجهول القائل
  وهي تَنُوشُ الحوض نَوشاً من عال

  

  82  مختلف النسبة    
نَهيتُك عن طالبِك ُأم عمرٍو   

  

  بِعاقبة وأنْتَ إذ صحيح  
  

  84  أبو ذؤيب
  

  األبيات التي وردت بال نسبة في األصول، شواهد الفصل الثالث
  البيت     القائل  الصفخة

  األمرِ له فَرجةٌ كَحلِّ العقَاِل  أمية بن أبي الصلت  65
  

جزع النُّفُوس من    ربما تَ       

  نيدتَضاِئه واغْغْى بلَن عرح عمرو بن قميئة 64
  

  م ّبيا رن يبغذَْأ ضوا   نَاد          

  والزاد  حتَّى  نَعلَه  َألْقَاها المتلمس الضبعي 66
  

     لَهحف رّخَفي كَي يفةحّألْقَى الص     

  عن شماِلك يمناً ومهوى النَّجمِ من ذو الرمة  67
  

     فَقُلْتُ اجعلي ضوء الفَراقد كُلَّها   
  غَدتْ من علَيه      مزاحم العقيلي 67

  

  نَعم وفريقٌ ليمن اِهللا ما نَدري نصيب بن رباح  70
  

        فَقَاَل فَرِيقُ اَلْقومِ لما نَشَدتُهم      

  ذاً تُزجي خلفَها أطفالُهاعو األعشى  71
  

         الواهب المائة الهجانِ وعبدها     

  مالق ال أباك تُخوّفيني أبو حية النميري  72
  

    أبا الموت الذي ال بدّ أنَّي         

  مخَلَّد –ال أباك  –وأيّ كريمٍ  مسكين الدارمي  73
  

      دزراخٌ وماتَ مّماتَ شَم فقد        

  يهوديِّ يقارِب أو يزِيُل أبو حية النميري  75
  

      كَما خُطَّ الكتَاب بِكَفّ يوماً       

  ِللَّه درّ اليوم من المها     عمرو بن قميئة  75
  

  اِلقَوَأ اتحمامةٌ في غُضونٍ ذَ أبي قيس بن األسلت  79
  

        تْلم يمنَعِ الشّرب منها غَير أن نَطَقَ  
          على حين عاتَبتُ المشيب على الصبا      النابغة الذبياني 83
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  شواهد الفصل الرابع

  الصفحة  القائل  البيت
  85  أبو قيس بن األسلت  حمامةٌ  في  غُضونٍ   ذَات   أوقَاِل    لم  يمنَعِ  الشْرب  منها  غَير  أن  نَطَقَتْ

رِ الالَِّئي الَّذين إذا هم  من النَّفَ         

  يهاب اللَّئام حلْقَةَ البابِ قَعقَعوا  
  

  86  مجهول القائل
       توهمتُ آيات لها فَعرفتُها  

  سابع لستة أعوامٍ وذا العام  
  

  87  النابغة الذبياني
  إنّما يجزى الفَتَى غَير الجمل

  

  88  لبيد    
كنتَ في ج ةً      لَِئنقام بٍّ ثمانَين     

  ورقِّيتَ َأسباب السماء بسلَّمِ  
  

  90  األعشى
      إنّ الربيع الجود والخَريفَا      

  يدا أبي العباس و الصيوفَا  
  

  91  رؤبة
           وأي فَتى هيجاء أنْتَ وجارِها 

  اٌل بالرجاِل استقَّلتإذا ما رج  
  

  93  لمجهول القائ
    فَلَيس بِمعروف لَنَا أن نَردها      

  صحاحاً وال مستنكراً أن تُعقَّرا  
  

  96  النابغة الذبياني
  فَاذْهب فَما بك واأليامِ من عجبِ

  

  97  مجهول القائل    
     داحلْكُه وه سقَي ا كَانفَم      

  ولكنه بنيان قَومٍ تَهدما  
  

  98  ده بن الطيبعب
   تُهيثَو اءل ثَووفي ح كَان لَقد      

  ساِئم انَاتُ ويسْأمتفضى لَب  
  

  99  األعشى
       ذَرِيني إنّ َأمرك لَن يطاعا    

  وما ألفيتني حلْمي مضاعا  
  

  100  مختلف النسبة
    وذَكَرتْ تَقْتُد برد ماِئها     

  على أنساِئها وعتَك البوِل  
  

  101  مختلف النسبة
إنّ علَىّ اَهللا أن تُبايعا       

  

  تُْؤخَذَ كَرهاً َأو تَجِيء طَاِئعا  
  

  101  مجهول القائل
  لَّغَنتَ فَبرضا عباً ِإماكفيا ر        

  نَداماي من نَجران َأن الَ تَالقيا  
  

  102  مختلف النسبة
       يا مطَر علَيها     سالم اِهللا

  المّالس طَرا مي كلَيع سليو   
  

  104  األحوص
    َأضمر بن ضمرةَ ماذَا ذَكَر      

  تَ من صرمة َأخَذَتْ بالمرارِ  
  

  105  مختلف النسبة
  في لَجة أمسك فالناً عن فُِل

  

  106  أبو النجم    
الَ نَنْتَمي ألبٍ     ِإنَّا بني نهشٍل        

  عنه والَ هو باألبناء يشرينا  
  

  107  مختلف النسبة
يا لعنةُ اهللا واألقوامِ كُلِّهِمِ         

  

  والصالحين على سمعان من جارِ  
  

  108  مجهول القائل
      يا هوذَ ذَا التَّاجِ إنَّا ال نقُوُل سوى  

  ما فَادح دهمايا هوذَ يا هوذَ إ  
  

  110  الجهينة
  جارِي الَ تستَنْكرِي عذيرِي

  

  110  العجاج    
تَكَلَّم اءولَةَ بالجبع اريا د  

  

  110  عنترة    
       أب لَه سلَيو مولود بإال ر

  

وذي ولد لم يلْده أبوانِ      
  

  111  رجل من أزد السراة
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 ملْهج ى ابندته      أومربِص ادّبع
  

  إنّ ابن جلْهم أمسى حيةَ الوادي  
  

  112  األسود بن يعفر
     خُذوا حظَّكُم يا آَل عكْرِم واذْكُروا   

  بِ تُذْكَربالغَي محوالر كمَأواصر  
  

  112  زهير بن أبي سلمى
   ؤيتهَأشتَقْ لر ارِثَ إنح إن ابن     

  دحه فإنّ الناس قَد علمواَأو َأمتَ  
  

  113  مختلف النسبة
      تَكَنَّفني الوشاةُ فَأزعجوني     

  فيا لَلناسِ ِللْواشي المطَاعِ  
  

  114  قيس بن ذريح
     غْتَرِبالدارِ م بعيد نَاء يككبي     

  يا لَلْكُهول وِللشُبّانِ ِللْعجبِ  
  

  115  مجهول القائل
          تجعُل نهبي ونَهب العبيـــــ   َأ

  د  بين عيينَةَ واَألقرعِ  
  

  120  عباس بن مرداس
       ابسوال ح نصح عِ     وما كانمجفي م اسدرفُوقانِ مي  

  

  120  عباس بن مرداس
        امرلَدوا عو نموم

  

  ذو الطُّوِل وذو العرضِ  
  

  121  عدوانيذو األصبع ال
        دج حين بعصوم

  

  األمر َأكثرها وَأطَيبها  
  

  121  ابن الرقيات
      مأنتَ إذاه رِّيالفَتَى الم معن     دالموق نَار راتجوا لَدى الحرضح  

  

  122  زهير بن أبي سلمى
     سألتاني الطَّالق  َأن    رأتاما    

  جِئتُماني   بنكر   لي  قَليال قَد  
  

  125  مختلف النسبة
وي كََأن من يكن لَه نَشَب يحـ     

  

  ّرشَ ضعشْ عي يفتقر ـــبب ومن  
  

  125  مختلف النسبة
          مه ينمي الَّذقَو ندعبال ي

  

  سم العداة وآفَةُ الجزرِ  
  

  126  الخرنق

عبكُلِّ   م   النَّازِِلين          كتَر
  

  والطَّيبون معاقد اُألزرِ  
  

  126  الخرنق
  

وال تُهالَه حمَّأجِّره الر  
  

  128  مجهول القائل    
علَى مثِْل َأصحابِ البعوضة فَاخْمشي   

  

  لَك الويُل حر الوجه أو يبك من بكَى  
  

  130  متمم بن النويرة
حابِسٍ يا َأقْرع   يا َأقْرع بن       

  عرتُص َأخُوك عرصي إن إنَّك  
  

  131  مجهول القائل
    هسردآنِ ياقةُ ِللقُررهذا س       

  يبلْقَها ذشا إن يالر نْدء عروالم  
  

  132  مجهول القائل
اوِدع معم اةَ وإنروهها خَرِبا  ر        

  133  مجهول القائل    
         فَمتَى واغٌل ينُبهم يحيو   

  هـُـ وتُعطَفْ عليه كَْأس الساقي  
  

  134  عدي بن زيد
        لنا هضبةٌ ال يدخُل الذُل وسطَها 

  ويأوي إليها المستجير فيعصما  
  

  134  طرفة بن العبد
       سَأتْرك منْزِلي ِلبني تَميمٍ    

  قَ بالحألْحاوتَرِيحازِ فَأسج  
  

  135  مجهول القائل
بٍ  قَحتَر مسيفاليوم أشرب غَ        

  إثماً من اِهللا وال وِلاغ  
  

  136  امرؤ القيس
    َأغَرّك منِّي أنّ حبّك قَاتلي      

  وأنَّك مهما تَأمري القَلْب يفْعِل  
  

  137  امرؤ القيس
بِكي ُأصنتَى تَْأتةً   مّوِيكأساً ر       

  ددازو ياً فَاغْننْها غَانكُنْتَ ع فإن  
  

  137  طرفة بن العبد
  إذا استحثُّوها بحوبٍ أو حِل

  

  138  أبو النجم    
        فإنَّه اءرالم اكإي اكإي

  

  اجِررِ زوِللخَي إلى الشَّر دعاء  
  

  139  مجهول القائل
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  األبيات التي وردت بال نسبة في األصول، ابعشواهد الفصل الر
  البيت القائل الصفحة

  مررتُ علَى   وادي  السباعِ  وال  أرى    واديا  يظْلم   حين السّباعِ   كَوادي  سحيم بن وثيل  88
  وأخوفَ إالّ ما وقى اهللا  ساريا سحيم بن وثيل  88

  

          أقلَّ  به   ركْب  َأتَوه  تئيةً  

  سوداً كَخَافية الغُرابِ اَألسحمِ عنترة  89
  

    فيها اثْنَتَانِ وأربعون حلُوبةً        

  أو مثْل أسرة منظورِ بن سيارِ  جرير 93
  

     جِْئني بِمثِْل بني بدرٍ ِلقَومهم       

  ايا نَصر نَصراً نَصر: لقاِئٌل  رؤبة بن العجاج  94
  

     إني وأسطارٍ سطرن سطْرا      

  بِكَفِّ   اِإلله  مقَاديرها األعور الشني 95
  

    اُألمور فإن كلَيع نوه       

  والَ قَاصرٍ عنْك مأمورها األعور الشني  95
  

       فَلَيس  بآتيك    منْهِيها    

   السالمعلَيك ورحمة اِهللا األحوص  97
  

   قرع ذَات نا نَخْلةً مأال ي             

  ال يلْقَينَّكُم في سوأة عمر جرير 103
  

        ا لَكُميِّ ال أبدع تيم يا تيم     

  عنَّا وَأنْتُم من الجوف الجماخيرِ حسان بن ثابت 108
  

    حارِ بن كعبٍ أال َأحالَم تَزجركُم    

  أهدى السالم تحيةٌ ظُلم العرجي 109
  

      أظليم إن مصابكُم رجالً         

  ينْفَك يعبثُ لي بعد النُّهى طَرباً الحارث بن حلزة   113
  

   يا لَلرِّجاِل ِليومِ اَألربِعاء َأما       
  َأدلُّ وأمضى من سليك المقانبِ فرار األسدي 115

  

ب لَيلَى يا لَبرثُن منْكُم     لَخُطُّا      
  قسماً إِليك مع الصدود َألميُل األحوص 116

  

      إنّي َألمنَحك الصدود وإنَّني    

  وتَركْتُ تَغْلب غَير ذَات سنَامِ المهلهل 116
  

   وَأنَا الَّذي قَتَّلتُ بكْراً بالقَنَا      
  َأضاعوهن ال َأدع الَّذينا دالكميت بن يزي  117

  

     فإن َأدع اللَّواتي من ُأنَاسٍ       

  كبر ولَو شَاء نَجى نَفْسه الهرب ذو الرمة 118
  

      عهاجمتْ في األرضِ روتَى إذا دح     

  والشَّمس حيرى في الجو تدويم     ذو الرمة  118
  

  يحدو ثَماني مولَعا بلقاحها     ابن ميادة  119
  

  وحبّ بها مقْتُولَةً حين تُقْتَُل     األخطل  123
  

  وبعد عطاِئك المئة الرِتاعا     القطامي  124
  

  في حسبٍ بخٍّ وعزٍّ أقْعسا     العجاج 125
  

  إذا ما خفْتَ من شيء تَباال أبو طالب 129
  

لَّ نَفْسٍ   محمد تَفْد نَفْسك كُ         

  بما القت لَبون بني زِياد قيس بن زهير  130
  

   ألَم يْأتيك واَألنباء تَنمي        
  ولكن متَى ما َأملك الضرّ َأنْفَع عبد العزيز السلولي  132

  

     وما ذَاك َأن كَان ابن عمّي وال َأخي    
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  .مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق
بن الحسن بن عبيد اهللا بن مذحج الزبيدي األندلسي األشبيلي، أبو محمد : الزبيدي

تحقيق محمد ، طبقات النحويين واللغويين،  م1973: هـ)379(بكر ت 
  .دار المعارف،  أبو الفضل إبراهيم

أبو الفيض الملقب بمرتضى ، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني: الزبيدي
، حقيق مجموعة من المحققينت، تاج العروس): هـ 1205ت ( الزبيدي

  .الناشر دار الهداية
للنشر  دار الفكر، المدارس النحوية أسطورة وواقع، م1978 :إبراهيم: السامرائي

  .1ط، عمان ، والتوزيع
: هـ)316(أبو بكر محمد بن سهيل بن السراج النحوي البغدادي ت : ابن السراج

مؤسسة الرسالة ، يتحقيق عبد الحسين الفتل، األصول في النحو، م 1988
  .3ط، بيروت لبنان



157  

دار الحكمة ، تحقيق حاتم صالح الضامن، عشرة شعراء مقلون: المخبل: السعدي
  .الموصل، للطباعة والنشر

مؤسسة ، تحقيق يحيى الجبوري، ديوانه، م1991: العباس بن مرادس: السلمي
  .1ط، بيروت –الرسالة

: ت(الء أبو بشر الملقب سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالو: سيبويه
مكتبة ، تحقيق عبد السالم محمد هارون، الكتاب، م1988): هـ180

  .3ط، الخانجي، القاهرة
أبو محمد يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد اهللا بن المرزباني السيرافي : السيرافي
تحقيق محمد علي الريح ، سيبويه أبيات شرح، م 1974: هـ)385(ت

  .كر للطباعة والنشردار الف، هاشم
تحقيق عبد الحميد ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، م1991: السيوطي

  . مصر-المكتبة التوقيفية، الهنداوي
شرح ، م1966): هــ911ت (جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: السيوطي

  .لجنة التراث العربي، تحقيق أحمد ظافر كونجان، شواهد المغني
 )هـ 542ت (الدين أبو السعادات هبة اهللا بن علي بن حمزة  ضياء: ابن الشجري

  .1ط، القاهرة، تحقيق محمود محمد الطناحي، أمالي ابن الشجري، م1966
  .1ط، دار صادر بيروت، محمد التونجي، ديوانه، م1998: المتلمس: الضبعي
مكتبة الخانجي ، تحقيق عادل سليمان جمال، ديوانه، م 1990: حاتم: الطائي

 .2ط، قاهرةبال
): هـ231ت(حبيب بن أوس بن الحارث أبو تمام الشاعر األديب: الطائي

، تحقيق عبد العزيز الميمني الراجكوتي، الوحشيات وهو الحماسة الصغرى
  .3ط، القاهرة، دار المعارف

محمد بن عبد اهللا بن مالك الطائي الجياني أبو عبد اهللا جمال الدين : الطائي
تحقيق عبد الرحمن السيد ، تسهيل الفوائد شرح، م1990): هـ672(ت

  .1ط، هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، ومحمد بدوي المختون
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، بيروت، دار الكتاب العربي، تحقيق محمد التونجي، ديوانه، م 1994: طالبأبو 
 .1ط

دار التربية للطباعة ، تحقيق يحيى الجبوري، ديوانه، م1971: عبده: الطيب 
  .توزيعوالنشر وال

مجمع اللغة ، تحقيق يحيى الجبوري، ديوانه، م1986: خداش بن زهير: العامري
  .العربية بدمشق

دار ، تحقيق محمد جبار المعيبد، ديوانه، م1965: عدي بن زيد: العبادي
  .بغداد –الجمهورية للنشر والطباعة

ر دا، تحقيق لطفي الصقال ودرية الخطيب، ديوانه، م 1970: علقمه: عبدهابن 
  .حلب، الكتاب العربي

  . القاهرة ، تحقيق محمد سعيد مولوي، ديوانه، م1970: عنترة : العبسي
مطبعة ، تحقيق عادل جاسم البياتي، شعره، م 1972: قيس بن زهير: العبسي

  .اآلداب في النجف األشرف
تصحيح وترتيب وليم بن ، مجموع أشعار العرب، م 1979: رؤبة: العجاجابن 

  . 1ط، ت دار األفاق الجديدةمنشورا، الورد
، دار صادر بيروت، تحقيق سجيع جبيلي، ديوانه، م 1998: أبو النجم: العجلي

  .1ط
، تحقيق عبد الوهاب محمد علي العدواني: ديوانه، م1973: ذو األصبع: العدواني

  .الموصل، مطبعة الجمهورية، ومحمد نايف الدليمي
  .1ط، دار صادر بيروت، الحلبيتحقيق سجيع جميل ، ديوانه، م1998: العرجي
  .1ط، العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة المملكة العربية السعودية      

تحقيق عبد اهللا بن عمر ، اإلغفال، م2003: أبو علي الحسن بن أحمد: الفارسي
دبي مركز جمعة الماجد للثقافة ، المجمع الثقافي، أبو ظبي، الحاج إبراهيم

   .  والتراث
، م 1983: هـ )207(أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهللا بن منظور ت: الفراء

  .3ط، بيروت  –عالم الكتاب، معاني القران
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، لبنان –دار الكتب العلمية بيروت، تحقيق علي فاعور، ديوانه، م 1987: الفرزدق
   . 1ط
مد تحقيق اح، شعراء جاهليون إسالميون، م 2005: الربيع بن ضبع: الفزاري

  . 1ط، الشارقة   -دائرة الثقافة واإلعالم ، محمد عبيد
 - دار الثقافة، تحقيق احمد مطلوب وإبراهيم السامرائي، ديوانه، م1961: القطامي

  .1بيروت ط
أنباه الرواة على : هـ)646(جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف ت : القفطي

 -دار الفكر العربي، يمتحقيق محمد أبو الفضل إبراه، م1986: أنباه النحاة 
  .1ط، بيروت –القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية 

معهد ، تحقيق حسن كامل الصيرفي، ديوانه، م 1968: عمرو: قميئةابن 
  .المخطوطات العربية

، تحقيق محمد يوسف نجم، ديوانه، م 1958: عبيد اهللا بن قيس الرقيات: قيسابن 
  .دار صادر بيروت

دار الحكمة ، تحقيق حاتم صالح الضامن، شعراء مقلونعشرة : سويد :كراعابن 
  .الموصل، للطباعة والنشر

دار ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ديوانه، م1958: امرؤ القيس: الكندي
  .مصر –المعارف 

أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالى األزدي، المعروف بالمبرد  :المبرد
، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، تضبالمق، م1994 )هـ285: ت(

  .القاهرة 
أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالى األزدي، المعروف بالمبرد : المبرد

تحقيق محمد أبو الفضل ، الكامل في اللغة واألدب، م1997)هـ285: ت(
    .3ط، القاهرة –دار الفكر العربي ، إبراهيم

دار ، دراسة تحليلية لجهود اللغوية البن السراجا، م 2004: مجدي إبراهيم يوسف
  .2ط، الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني
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أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهللا بن علي المرادي المصري : المرادي
المقاصد والمسالك بشرح ألفية  توضيح ،م2008 ،)هـ749: ت(المالكي 
  .1ط، دار الفكر العربي، مانتحقيق عبد الرحمن علي سلي، ابن مالك

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور : منظورابن 
دار ، لسان العرب، م1994): هـ711ت(األنصاري الرويفعى اإلفريقي 

  .3ط، بيروت -صادر
منشورات وزارة ، تحقيق يحيى الجبوري، ديوانه،  م1975: أبو حية: النميري

 .دمشق، وميالثقافة واإلرشاد الق
تأليف ابتسام ، م1986:شعر مالك ومتمم ابنا النويرة اليربوعي: متمم: النويرة اابن

  .مطبعة اإلرشاد بغداد، مرهون الصفار
، بيروت-المكتب اإلسالمي، ياسين األيوبي، ديوانه، م 1988: أبو ذؤيب: الهذلي

 .1ط
تحقيق ، لغةتهذيب ال، م2001): هـ 370ت(محمد بن أحمد بن األزهري: الهروي

  .1ط، بيروت –دار إحياء التراث العربي ، محمد عوض مرعب
، ه1420): هـ433: ت(محمد بن علي بن محمد أبو سهل الهروي : الهروي

عمادة : الناشر، تحقيق أحمد بن سعيد بن محمد قشاش، الفصيح إسفار
   البحث

د جمال الدين عبد اهللا بن يوسف بن أحمد بن عبد اهللا ابن يوسف أبو محم: ابن هشام
عبد ، شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب، )هـ761: ت(ابن هشام 
  . سوريا–الشركة المتحدة للتوزيع ، الغني الدقر

عبد اهللا بن يوسف بن أحمد بن عبد اهللا ابن يوسف أبو محمد جمال الدين : هشامابن 
تحقيق ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، )هـ761: ت(ابن هشام 

  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، وسف الشيخ محمد البقاعيي
عبد اهللا بن يوسف بن أحمد بن عبد اهللا ابن يوسف أبو محمد جمال الدين  :ابن هشام

، مغني اللبيب عن كتب االعاريب، م1985، )هـ761: ت(ابن هشام 
  .6ط، دمشق –دار الفكر، محمد علي حمد اهللا، تحقيق مازن مبارك
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، تحقيق رضوان محمد حسين النجار، ديوانه، م 1985: حميد بن ثور: يالهالل
  .  1ط، عمان األردن ، مطبعة الخالد 

شرح ، م1980:هـ)769(ابن عقيل عبد اهللا بن عبد الرحمن العقيلي ت: الهمذاني
دار ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ابن عقيل على ألفية ابن مالك

  .20ط، القاهرة -التراث
خالد بن عبد اهللا بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي األزهري زين الدين : لوقادا

شرح التصريح على التوضيح أو التصريح ، م2000):905ت (المصري
  . 1ط، لبنان-بيروت، دار الكتب العلمية، بمضمون التوضيح في النحو

لكتاب دار ا، تحقيق أميل بديع يعقوب، ديوانه، م1991: الحارث بن حلزة: اليشكري
  . 1ط، العربي

دار ، تحقيق شاكر العاشور، ديوانه، م 1972: سويد بن أبي كاهل: اليشكري
  .البصرة، الطباعة الحديثة

سلسلة كتب ، تحقيق نوري حمودي القيسي، ديوانه، م 1968: األسود: ابن يعفر
 .بغداد –العراق ، التراث

، دار الكتب العلمية، يةالمعجم المفصل في شواهد العرب، م1996:إميل بديع: يعقوب
  .1ط

يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي أبو البقاء موفق : يعيشابن 
وابن الصانع ، معروف بابن يعيشالدين األسدي الموصلي ال

دار ، تحقيق أميل بديع يعقوب، المفصل شرح، م2001):ـه643:ت(
  .1ط، لبنان –بيروت، الكتب العلمية

  المجالتالبحوث 
شمس الدين محمد بن عبد المـنعم بـن محمـد الجـوجري القـاهري      : الجوجري

شرح شذور الذهب في معرفـة كـالم   ، م2004): هــ889ت (الشافعي
عمادة البحث العلمـي بالجامعـة   ، تحقيق نواف بن جزاء الحارثي، العرب

وأصل الكتاب رسالة ، المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، اإلسالمية
  .1ط، ستير للمحققماج
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دار ، المجلـد الثـامن  ، المورد، محمد نايف الدليمي، م1979: عبد العزيز: السلولي
 . العدد األول، بغداد-الحرية للطباعة

عبد الرحمن بن عبد اهللا ، وأشعاره أخباره، م1992:عبد العزيز بن زرارة : الكالبي
صـاحبها  ، مجلة شهرية تعنى بتراث العرب الفكـري ، الشقير مجلة العرب

  .27س، 8، 7ج، ورئيس تحريرها أحمد الجاسر 
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