أثر املعىن يف توجيه الشواهد النحوية يف كتاب " اإليضاح يف شرح املفصل البن احلاجب "

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الملك عبد العزيز
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
قسم اللغة العربية وآدابها

أثر املعىن يف توجيه الشواهد النحوية يف كتاب "اإليضاح يف شرح
املفصل" البن احلاجب

Effects of Semantic on The Grammatical Adduced
Evidence in Ibn Alhajib's book

''Al-Idah Fi Sharh Al-Mufassal
إعداد الطالب
فارس بن انصر بن سعد السبيعي

إشراف سعادة األستاذ الدكتور
رفيع بن غازي بن انفع السلمي
حبث مقدم لنيل درجة املاجستري يف اللغوايت
27شعبان 1440هـ 2 -مايو 2019م

أثر املعىن يف توجيه الشواهد النحوية يف كتاب " اإليضاح يف شرح املفصل البن احلاجب "

ﱩﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﱨ

()1

( )1سورة طه ،اآلية.)28 -25( :

أثر املعىن يف توجيه الشواهد النحوية يف كتاب " اإليضاح يف شرح املفصل البن احلاجب "

أثر املعىن يف توجيه الشواهد النحوية يف كتاب اإليضاح يف شرح املفصل
البن احلاجب
Effects of Semantic on The Grammatical Adduced
Evidence in Ibn Alhajib's book

''Al-Idah Fi Sharh Al-Mufassal
إعداد الطالب/

فارس بن انصر بن سعد السبيعي.

حبث مقدم لنيل درجة املاجستري يف

(اللغة العربية /اللغوايت)

إشراف/

أ.د .رفيع بن غازي السلمي
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
جامعة امللك عبد العزيز
جدة – اململكة العربية السعودية
27شعبان 1440هـ2 -مايو 2019م

أثر املعىن يف توجيه الشواهد النحوية يف كتاب " اإليضاح يف شرح املفصل البن احلاجب "

منوذج إجازة الرسالة

أثر املعىن يف توجيه الشواهد النحوية يف كتاب اإليضاح يف شرح املفصل
البن احلاجب
Effects of Semantic on The Grammatical Adduced
Evidence in Ibn Alhajib's book

''Al-Idah Fi Sharh Al-Mufassal
إعداد

فارس بن انصر بن سعد السبيعي
استكماال ملتطلبات درجة املاجستري
متت املوافقة على قبول هذه الرسالة
ً
يف اللغة العربية
جلنة املناقشة واحلكم على الرسالة
االسم
عضو داخلي

أ.د .عبد العزيز اجلهين

عضو خارجي

د .فهد بن منيع هللا الصاعدي

مشرف رئيس

أ.د .رفيع بن غازي السلمي

املرتبة العلمية

جامعة امللك عبد العزيز
27شعبان 1440ه2 -مايو 2019م

التخصص

التوقيع

أثر املعىن يف توجيه الشواهد النحوية يف كتاب " اإليضاح يف شرح املفصل البن احلاجب "

إهداء

إهداء

فردا ،وإىل عمي العزيز ،وإىل مجيع أصدقائي ،وإىل كل مهتم ابلعربية طالبًا لعلمها ،إىل من كانوا
فردا ً
إىل عائليت ً
ينتظرون هذه اللحظات بفارغ الصرب ،إىل كل من كان واق ًفا خلف جناحي ،أهدي هذا العمل ،وأرجو من هللا
العلي القدير أن يكون من العلم النافع الذي ال ينقطع ،وأن ال حيرمنا العمل به ،واإلفادة منه ،وهو على كل
شيء قدير.
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شكر وتقدير

شكر وتقدير

احلمد هلل وكفى ،والصالة والسالم على نبينا املصطفى ،أمحد هللا مح ًد ا يليق به ،وأستعينه وأستغفره ،وأعوذ به من شر
نفسي ،وسيء العمل ،وبعد ،فأرجو أن يوفقين هللا شكره على الوجه الذي يليق به ،وبعد شكره -عز وجل  -على توفيقه إلمتام
سر جناحي ،وطريق فالحي ،وعالج جراحي ،أشكر أيب وأمي الغاليني ،أطال هللا بقاءمها،
هذا البحث ،أشكر من كان دعاؤمها َّ
رافقاين يف مسرييت التعليمية ،وشدا من أزري وعزمييت ،وزرعا األمل يف نفسي ،تتزاحم العبارات ،وتتسابق الكلمات لشكرمها
وتقديرمها ،ومل أوفهما حقهما ،ولن أوفيهما مهما بذلت من جهد ،فكل الشكر واحلب والتقدير هلما.
كما أتوجه ابلشكر اجلزيل والعرفان إىل من قام بتوجيهي ،وتقوميي ،وبث عندي روح التفاؤل ،ورسم يل احللم اجلميل ،وكان
متكامال ،إىل من شرفين إبشرافه على عملي ،وهنلت
عنواان إىل أن صار حبثًا
ً
معي خطوة خبطوة ،منذ أن كان املوضوع فكرة أو ً
من علمه الكثري ،إىل األستاذ الدكتور :رفيع بن غازي السلمي ،فله مين جزيل الشكر والتقدير والعرفان.
ممثال برئيس القسم ،وأعضاء هيةة التدريس فيه ،وإىل كل
كما أتقدم ابلشكر لقسم اللغة العربية جبامعة امللك عبد العزيز ً
من درست على يده يف هذه اجلامعة العريقة ،وفقكم هللا وجزاكم عنا خري اجلزاء.
وأتقدم ابلشكر اجلزيل ألعضاء املناقشة الذين قبلوا مناقشة هذا البحث ،وفقهم هللا وأعاهنم على تقومي هذه الرسالة وسد
ثغراهتا ،ويشرفين ج ًدا أن حتمل رساليت أمساء هؤالء األعالم ،وكل ما نصبوا إليه أن نسري على خطاهم نفع هللا هبم وبعلمهم.
وال يفوتين أن أشكر كل من وضعه القدر يف طريقي خالل مسرييت الدراسيةَّ ،
وقدم يل املساعدة ،وأسأل هللا أن تكون
أعمالنا خالصةً لوجهه سبحانه واحلمد هلل رب العاملني.
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املستخلص

أثر املعىن يف توجيه الشواهد النحوية يف كتاب اإليضاح يف شرح املفصل البن احلاجب
إعداد

فارس بن انصر بن سعد السبيعي

املستخلص
تناولت هذه الدراسة أثر املعىن يف توجيه الشواهد عند ابن احلاجب يف اإليضاح ،وكان مصب اهتمامها
أوجها متعددة من اإلعراب ،وذلك يف حال تعدد العالمة أو احتاد األوجه
على الشاهد النحوي الذي حيمل ً
وجها معينًا ،ويرتضي
بناء على املعىن ،فقد يقوي املعىن ً
اإلعرابية حتت عالمة واحدة ،فيكون الرتجيح بني األوجه ً

آخرا دونه يف القوة ،ويستبعد اثلثًا لفساده فال حيمل عليه الشاهد أب ًدا.
ً

منهجا دقي ًقا يف اختيار الشواهد اليت حتمل أكثر من وجه ،ودراستها ونقدها؛ ليأيت
وقد أخذ هذا العمل ً

مرجحا ملا يوافقه ومستبع ًدا ما خالفه.
املعىن
ً

كثريا ابملعىن وأثره يف اإلعراب ،وأكثر شواهده من
ووصل هذا البحث إىل أن ابن احلاجب كان ً
مهتما ً

القرآن الكرمي ،السيما يف ابب وجوه إعراب املضارع ،وغلب على شواهده توجيه املعىن لإلعراب مقارنةً بتوجيه
كثريا ما يصل لإلعراب عن طريق التفسري والتأويل.
اإلعراب للمعىن ،و ً

أثرا ابلغًا إذ يدور كل شيء متعلق ابلكالم حوله.
ووصل هذا البحث أي ً
ضا إىل أن للمعىن ً

ب
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Abstract
The present study explores the impact of meaning in directing Ibn Al Hajib’s explanatory
evidence. It mainly focuses on the grammatical evidence which allows for different
interpretations of case endings involving either an example with multiple markers, or the union
of case endings with one marker. In such examples, the semantic evidence is used to weigh in
favor of a particular interpretation. In fact, meaning can strengthen a particular case, or favors
a less powerful one, or excludes a third one considered as flawed and hence cannot be used as
valid evidence.
The study adopts a precise approach in choosing the evidence that bears more than one
interpretation which is then critically scrutinized allowing for meaning to either accept or reject
it.
The research concludes that Ibn Al Hajib was very much interested in the impact of meaning
on case endings. Most of the evidence he used was drawn from the Holy Koran, especially in
respect to different case markers of the Present Tense (al-mud̻ ãri). It is obvious that most of the
evidence he favored was influenced by the meaning as he mostly relied on it to explain case
endings rather than the other way round. In fact, Ibn Al Hajib resorted more often to
interpretations to decide on matters related to case endings. The research also highlights the
significant role meaning plays in language since everything revolves around it.
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املقدمة

املقدمة:
احلمد هلل الذي علم ابلقلم ،علم اإلنسان ما مل يعلم ،والصالة والسالم على أشرف خلق هللا ٍ
حممد صلى هللا عليه
وخ َدمته داخل جمتمعه ،فهي أداة التواصل ،وحاملة األفكار،
وسلم ،وبعد؛ فقد ُعرفت اللغةُ منذ تكون اإلنسانَ ،
وخادمة األداين ،العريب واألعجمي يف ذلك سواء.
والعربية من أقدس اللغات وأمهه ا؛ خلدمتها كتاب هللا الذي تكفل حبفظه ،واقتضى ذلك حفظها معه ،وأهم ما
معا.
يُدرس يف العربية النحو ،واملعىن ،ودراستنا هذه جامعةٌ لالثنني ً
وقد خدم النحو املعىن يف اإلابنة عنه ،ولكن احملرك الرئيس يف الكالم هو املعىن ،فالصناعة اللفظية تسمح للعبارة
الواحدة بعدة أوجه إعرابية ٍ
لكل منها حركة إعرابية إلحد كلمات اجلملة ،أو بعدة أوجه إعرابية حركتها واحدة
إلحد كلمات اجلملة ،ولكن املعىن يوجهُ ابالعتماد على الوجه الصاحل ،ورفض الذي يفسد املعىن.
أيضا ال يُهمل ،فلو قال قائل :حنن
ومن هنا أييت دور دراسة أثر املعىن على توجيه اجلمل إعرابيًا ،والسياق ً
املخطئ من املصيب؟ فاحلكم يف ذلك املعىن ،وكالمها على
املعلمون ،وقال اآلخر :حنن -املعلمني -أبناء البلد ،فمن
ُ

فخص ونصب ،وفصل املعىن يف
حق ،إذا نظران يف املعىن ،فاألول أراد اإلخبار أبهنم املعلمون ،والثاين أراد االختصاص
َّ
ذلك ،ووضحه وجال لبسه.
وقد وقع االختيار على كتاب اإليضاح يف شرح املفصل البن احلاجب (ت646 :هـ)؛ بناءً على نصيحة سعادة

مهتما بربط اإلعراب
أستاذي األستاذ الدكتور /رفيع بن غازي بن انفع السلمي؛ ليكون حمل الدراسة ،فقد وجدته ً
ابملعىن من خالل الشواهد النحوية اليت يربز فيها أتثري املعىن على توجيه الشواهد النحوية إعر ًااب.
ومن هنا كانت الرغبة يف تسليط الضوء على الشواهد النحوية املوجودة يف أبواب هذا الكتاب؛ لدراسة املعىن
وأثره يف أوجه اإلعراب املتعددة فكان عنوان هذه الدراسة:
"أثر املعىن يف توجيه الشواهد النحوية يف كتاب اإليضاح يف شرح املفصل البن احلاجب"
هذا وأسأل هللا التوفيق والسداد.
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املقدمة

قضية البحث:
بُين هذا البحث على إزالة اإلشكال الواقع يف تعدد األوجه اإلعرابية الواردة يف شواهد اإليضاح يف شرح املفصل

البن احلاجب ،وذلك من خالل دراسة معىن الشاهد ،ومن مث أثره على األوجه املتعددة فيه ،وحيثما صح املعىن صح
اإلعراب ،وال ميكن بناء الشاهد أو محلة على وجه معني إال بعد معرفة املعىن ،واحلَ َك ُم يف ذلك املعىن ،فقد تكون
مفعوال من أجله...حسب املعىن املراد.
متييزا ،أو ً
فاعال ،أو ً
خربا ،أو ً
حاال ،أو ً
الكلمة مبتدأً ،أو ً
ٍ
ولكل ٍ
مأخوذ به لشاهد من الشواهد بع ٌد َداليل خيتلف عن اآلخر ،فيجب على الباحث أن حيدد التوجيه
توجيه
ٍ
وحينئذ يتم الرجوع إىل أبواب النحو الواردة يف اإليضاح حمل الدراسة ،وانتقاء
السليم بناءً على املعىن وليس العكس،
الشواهد مبين على ذلك.

أمهية البحث:
تنبع أمهية هذا البحث من أمهية املعىن الذي يساق من أجله الكالم ،وللمعىن أمهيةٌ كرب وعالقة وطيدة ابلصناعة
اللفظية ،وهو احملرك الرئيس جلراين الكالم على ألسنة الفصحاء ،وقد شغلت قضية اللفظ واملعىن النحاة القدماء
واحملدثني ،وكثر أنصار اللفظ على حساب املعىن ،وكذلك العكس ،و ٍ
لكل أمهيته الكرب  ،والغرض الذي سيق من
ظ هو املعىن ،ومثل هذه القضية (أثر املعىن يف توجيه اإلعراب) الذي اهتم به النحاة ،واملفسرون ،واحملدثون،
أجله اللف ُ
احملدثون ،وكل من اشتغل ابلعربية وخدمها ،وهو موضوع دراستنا وتربز أمهيته يف عدة نقاط:
والفقهاء ،القدماء منهم و َ
 -1استظهار العالقة بني اإلعراب واملعىن يف الشاهد النحوي.
 -2تعميق فهم الشاهد النحوي أبنواعه املتعددة قبل مناقشة احلالة اإلعرابية له.
استنادا على كتاب اإليضاح يف شرح املفصل؛ لرتسيخها
 -3دراسة الصناعة اللفظية من خالل معرفة قواعدها
ً
الكاتب والقارئ من هذا
وفهمها من انحية ،ولتوضيح أثر املعىن فيها من انحية أخر  ،ولكي يستفيد
ُ
حبوث أخر تُكمل ما ينقصه ،وتبدأ من حيث انتهى.
البحث ،وليُ َبىن عليه ٌ

ومكاان
اان
ً
 -4اعتماد هذه الدراسة على األصول اللغوية والرتاثية من كتب العلماء القدماء الفصحاء القريبني زم ً
من الفصحى األصيلة.
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 -5الوقوف على شواهد اإليضاح اليت ساقها ابن احلاجب يف شرح املفصل ،واليت تربز فيها األوجه اإلعرابية
املتعددة ،واألخذ مبا يوجه املعىن إىل صحته ،وال ينايف الصناعة قدر اإلمكان ،واستبعاد ما يفسد املعىن ولو
كان مواف ًقا للصناعة اللغوية.

 -6بيان مكانة ابن احلاجب النحوية.

أهداف البحث:
هندف من خالل هذا البحث إىل حتقيق أغراض ميكن إمجاهلا فيما يلي:
 -1حصر شواهد اإليضاح اليت حتتمل أكثر من معىن وأكثر من إعراب عند ابن احلاجب.
 -2استقراء آراء العلماء السابقني يف توجيه هذه الشواهد ،وما حتمله من توجيهات ،واملوازنة بني أقواهلم ورأي
ابن احلاجب ،ومن مث اخلروج برأي سواء.
 -3معرفة مكانة ابن احلاجب العلمية وجوانب شخصيته ،والظروف احمليطة بعلمه وتعليمه ،ومذهبه النحوي.
 -4ترتيب الشواهد النحوية املرتبطة ابلبحث على أبواب النحو ومسائله املعروفة.
 -5توضيح ما للعامل من أثر قوي على املعىن وعلى اإلعراب ،وأخذه يف االعتبار ،ومعرفة أن سقوطه قد يفسد
املعىن املراد من الكالم ،وذلك من خالل معرفة عالقات العامل واملعمول داخل األلفاظ الواردة يف الشاهد.

تساؤالت البحث:
ٍ
إجاابت وافيةً وكافيةً عن هذه األسئلة:
جييب هذا البحث
اصطالحا؟
 -1ما تعريف املعىن لغة و
ً

اصطالحا؟
 -2ما تعريف الشاهد النحوي لغة و
ً
اصطالحا؟
 -3ما تعريف اإلعراب لغة و
ً
 -4ما عالقة املعىن ابلرتكيب؟

 -5ما أمهية املعىن والداللة يف الشاهد النحوي؟
 -6ما العمل عند تساوي األوجه اإلعرابية من انحية املعىن؟
 -7ما أثر املعىن يف ظاهرة تعدد االحتماالت يف التوجيه النحوي؟
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 -8ما مكانة ابن احلاجب العلمية ،وقيمة كتابه اإليضاح يف شرح املفصل؟
 -9ما الشواهد اليت برز توجيه املعىن هلا عند ابن احلاجب يف كتابه اإليضاح يف شرح املفصل؟
وجها معينًا يف اإلعراب يف كتاب اإليضاح يف شرح
 -11ما الشواهد اليت يظهر فيها ٌ
فساد يف املعىن عند تبين ً
املفصل؟

الدراسات السابقة:
بُين على أثر املعىن يف توجيه الكالم أو توجيه اإلعراب أو توجيه الشواهد كثري من الدراسات ،وكثري من الرسائل

العلمية ،ولكن مل أقف على من حبث موضوعي هذا على جهة اخلصوص ،وأنخذ أمثلة من تلك الرسائل والدراسات
ما يلي:
 -1أثر املعىن يف تعدد وجوه اإلعراب يف كتاب التبيان يف إعراب القرآن أليب البقاء العكربي ،وهذه رسالة
مقدمة لنيل درجة املاجستري يف اللغة العربية و آداهبا ،ختصص النحو والصرف ،من جامعة أم القر  ،كلية
اللغة العربية ،عام 1991م ،وهي للطالب إبراهيم حسني علي صنبع ،ومن خالل اطالعي عليها فهي تركز
على منهج أيب البقاء العكربي وشخصيته العلمية ،وأسلوبه العلمي ،وموقفه من املذهب البصري ،وتناقش
العلل النحوية وعالقتها ابملعىن ،وذلك من خالل الشواهد القرآنية اليت يربز فيها أثر املعىن على الشاهد ،مع
مالحظة تركيز الباحث على اخلالفات النحوية .
 -2أثر املعىن يف توجيه اإلعراب عند ابن هشام يف مغين اللبيب ،للدكتور :مثىن يوسف محادة ،الكلية الرتبوية
املفتوحة ،البصرة.
وابالطالع على هذه الدراسة اتضح يل أن الباحث تناول شواهد ابن هشام يف مغين اللبيب ابلدراسة
والتحليل ،ومناقشة اخلالف يف كل شاهد من الشواهد اليت اختارها ،وذكر رأي ابن هشام حيال ذلك،

ين ابلشواهد القرآنية والشعرية يف دراسته ،وقام بتحليل
ويبان الراجح واملرجوح عنده ،يف كل شاهد ،وقد ُع َ
املعىن للشواهد ،وجعل اإلعراب يف خدمة املعىن الذي ارتكزت عليه دراسته.

جعفر النحاس ،دراسة تطبيقية على سورة املائدة ،للدكتور:
 -3أثر املعىن يف تعدد وجوه اإلعراب عند أيب َ
عبدالعزيز موسى درويش علي ،جامعة البلقاء التطبيقية ،كلية األمرية عالية اجلامعية ،األردن.
مدخال لدراسة أثر املعىن يف تعدد وجوه
أخذت هذه الدراسة إعراب أيب جعفر النحاس لسورة املائدة
ً

اإلعراب ،ودراسة العالقة بينهما واقتصرت على شواهد القرآن ،وآايت سورة املائدة على وجه التحديد،
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أوجها متعدد ًة يف اإلعراب ،ومت
وحصرت الدراسة اآلايت املختلف يف إعراهبا عند علماء اللغة ،واليت حتمل ً
مناقشة املعىن املرتتب على كل وجه ،ووصلت الدراسة كغريها من الدراسات إىل نتائج أبرزها أن املعىن هو

احملرك الرئيس لألوجه اإلعرابية ،وهو احلَ َك ُم يف بيان الراجح من املرجوح من هذه األوجه.

 -4املعىن وتعدد التوجيه النحوي ،دراسة يف كتاب شرح مشكالت احلماسة البن جين ،رسالة ماجستري يف
النحو والصرف ،من جامعة أم القر عام 2114م ،للطالب منصور صالح روجيح الرحيلي ،إبشراف
الدكتور :عطية احملمودي.
درس الباحث فيها العالقة بني املعىن واإلعراب عند ابن جين ،وما يقدمه ابن جين عند تعارض املعىن مع
القاعدة النحوية ،واملعايري اليت احتكم إليها ابن جين يف ترجيح املسائل اليت وقع فيها تعدد األوجه اإلعرابية،
وكان يف هذه الدراسة حماولةٌ لفهم منحى ابن جين يف النحو ،ومقارنةٌ بني أسلوب التنظري الذي انتهجه يف

اخلصائص ،وأسلوب التطبيق الذي عمل عليه يف دراسة احلماسة ،وكل هذا مبين على املعىن من خالل تراث

ابن جين النحوي.

منهج البحث:
انتهج هذا البحث الوصف التحليلي النقدي الذي يرصد الشواهد النحوية يف كتاب اإليضاح يف شرح املفصل
حنواي إىل توجيهٍ مع ٍ
ني خيدم املعىن وال يـُنَايف الصناعة اللفظية ،واألخذ يف
البن احلاجب ،واليت يؤثر فيها املعىن ويوجهها ً
ب األبواب
االعتبار للنقل والعقل واطراد القواعد املعروفة عن تركيب الكالم ،وبعد ذلك يتم ترتيب الشواهد َح ْس َ
والفصول كما يف املفصل للزخمشري؛ ألن ابن احلاجب تقيد بذلك يف شرحه ،والطريقة املتبعة يف دراسة هذه الشواهد

ستكون وفق اخلطوات التالية:
اضحا مبنيًا عليه ،وتوزيعها على
 -1رصد الشواهد النحوية ومجعُها ،واليت يؤثر فيها املعىن ويوجهها
ً
توجيها و ً
اإليضاح يف شرح املفصل البن احلاجب ،وكذلك املفصل للزخمشري
ين عليها
ُ
األبواب النحوية واألقسام اليت بُ َ
قبله فهذا مقيد بذلك.

 -2وضع عنوان لكل مسألة هبا شاهد وفق ترتيب البحث.
 -3وضع ٍ
تقدمي للمسألة ،يوضح مالحمها ،وأيخذ القارئ من العنوان إىل نص الزخمشري إن وجد؛ ألخذ املسألة
من إرهاصاهتا األوىل.
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شامال مجيع جوانب املعىن ما صح منها وما فسد ،ومجيع
كامال ً
 -4الدخول إىل نص ابن احلاجب وذكره ً
جوانب الصناعة ما قُرب منها وما استُبعد.

 -5شرح كالم ابن احلاجب عن الشاهد ،وجوانبه اللفظية واملعنوية ،ويكون ذلك مبنيًا على استقراء آراء النحاة،

مث ترشيح اآلراء األنسب للمعىن ،واألقو يف الصناعة ،فإذا تساوت التوجيهات يف املعىن أُخ َذ مبا يتوافق مع
قواعد تركيب الكالم والنحو.

 -6بيان اخلالف يف الشاهد ،وأصحاب كل رأي ،وموقف ابن احلاجب من ذلك.
علمية و ٍ
حجج ٍ
اضحة ،سواء وافق ابن احلاجب أو
 -7بيان موقف الباحث من هذا كله ،ويكون
مستندا على ٍ
ً
خالفه.

 -8مراعاة عدم التعصب ألي مدرسة من مدارس النحو؛ ليخرج البحث بصورة علمية موضوعية.
 -9ختريج مجيع الشواهد.
 -11بيان وجه االستشهاد من كل شاهد يف موضعه الذي ذكر فيه.
كل شاهد من شواهد الدراسة.
 -11حتديد التوجيه النحوي الذي يوجه به املعىن َّ

حدود البحث:

حمكوم ابالقتصار على دراسة الشواهد النحوية يف إيضاح ابن احلاجب ،واليت يكون فيها أثر
هذا البحث
ٌ
ابرزا على األوجه اإلعرابية املتعددة يف الشاهد ،وقد تتعدد األوجه اإلعرابية واحلركة واحدة ،مثل التوجيه
املعىن ً

ابحلال املنصوب ،والتوجيه ابملفعول به املنصوب ،فتكون احلركة اإلعرابية واحدة ،ولكن ما يصف احلال ليس كما
يصف املفعول به ،فيكون األخذ ابلتوجيه الذي تربز فيه خدمة املعىن ،ويف هذه احلدود تكون هذه الدراسة ،وال

خترج عنها إال مبا يتصل مباشرةً هبا ،أو ما يقدم هلا ويشرح عنها.
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هيكل البحث:
اقتضت طبيعة هذا البحث أن يقسم إىل:
مقدمة ،ومتهيد ،وثالثة فصول ،وخامتة.
 – 1املقدمة ،وتشمل:
موضوع البحث ،وأمهيته ،وأسباب اختياره ،وأهدافه ،ومشكلته ،وحدوده ،واملنهج املتبع فيه ،وهيكله.
 – 2التمهيد :ابن احلاجب وعالقة املعىن بتوجيه الشواهد؛ وفيه ثالثة مباحث:
 املبحث األول :التعريف اببن احلاجب وكتابه اإليضاح يف شرح املفصل. املبحث الثاين :التعريف ابملعىن والشاهد واإلعراب. املبحث الثالث :أثر املعىن يف توجيه اإلعراب.الفصل األول :أثر املعىن يف توجيه الشواهد النحوية عند ابن احلاجب يف قسم األمساء؛ وفيه مخسة مباحث:
املبحث األول :املرفوعات.
املبحث الثاين :املنصوابت.
املبحث الثالث :اجملرورات.
املبحث الرابع :أصناف االسم املبين.
املبحث اخلامس :األمساء املتصلة ابألفعال.
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الفصل الثاين:أثر املعىن يف توجيه الشواهد النحوية عند ابن احلاجب يف قسم األفعال؛ وفيه ثالثة مباحث:
املبحث األول :وجوه إعراب املضارع.
املبحث الثاين :أفعال املقاربة.
املبحث الثالث :فعال املدح والذم.
الفصل الثالث :أثر املعىن يف توجيه الشواهد النحوية عند ابن احلاجب يف قسم احلروف؛ وفيه ثالثة مباحث:
املبحث األول :حروف اإلضافة.
املبحث الثاين :احلروف املشبهة ابلفعل.
املبحث الثالث :حروف العطف.
اخلامتة :وتشمل النتائج والتوصيات.
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الـتم ـه ـي ـ ـ ـد
التعريف اببن احلاجب وعالقة املعىن بتوجيه الشواهد؛ وفيه ثالثة مباحث:
املبحث األول :ابن احلاجب وكتابه اإليضاح يف شرح املفصل.
املبحث الثاين :التعريف ابملعىن والشاهد واإلعراب.
املبحث الثالث :أثر املعىن يف توجيه اإلعراب

أثر املعىن يف توجيه الشواهد النحوية يف كتاب " اإليضاح يف شرح املفصل البن احلاجب "

التمهيد

املبحث األول :التعريف اببن احلاجب وكتابه اإليضاح يف شرح املفصل.
أوال :التعريف اببن احلاجب.
ً
ابن احلاجب من عظماء األمة العربية القدماء الذين جيب أن نفاخر هبم ،فهو ممن سامهوا يف حفظ هذا الرتاث
مؤهال
اللغوي ،وتقومي مسائله وهتذيبها ،ومناقشة أصوله وقواعده ،فقد هنل من العلوم العربية والدينية الكثري؛ مما جعله ً
معرفة فذةٍ وقدرةٍ واسعةٍ
لنقدها وتقوميها ،فقد أخذ على العلماء السابقني الكثري وأيدهم يف الكثري ،مما يدل على ٍ
ٍ
وذكاء ٍ
خارق.

امسه ومولده:
عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس الكردي الدويين األصل ،املصري املولد والنشأة (" ،)1ولد بعد سنة سبعني
أو إحد وسبعني ومخسمائة إبسنا( ،)2من الصعيد "( ،)3أما شهرته اببن احلاجب "فكان أبوه حاجبًا لألمري عز الدين
موسك الصالحي"(" ، )4وأما الكردي فهي نسبة إىل األكراد الذين كانوا وال يزالون يسكنون أقاليم مشال العراق،
والدويين نسبة إىل دوين( )5وهي بلدة من نواحي َّأران يف آخر حدود أذربيجان ابلقرب من تفليس ،ومنها بنو أيوب
الذين منهم صالح الدين األيويب"( ، )6أما املصري فهي نسبة إىل البلد اليت ولد فيها ونشأ فيها ومات فيها ،واإلسنائي
نسبة إىل البلدة اليت ولد فيها كما تقدم.

( )1ينظر :أمحد بن حممد بن خلكان ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،حتقيق :د .إحسان عباس( ،بريوت :دار صادر1972 :م).)248/3( ،
( )2ابلكسر مث ابلسكون ،وهي مدينة أبقصى النيل املصري على شاطئ النيل من اجلانب الغريب ،ايقوت بن عبدهللا احلموي ،معجم البلدان( ،بريوت :دار
صادر1977 :م).)189/1( ،
( )3جالل الدين عبد الرمحن السيوطي ،بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم( ،مصر :مطبعة عيسى البايب احلليب:
1965م).)134/2( ،
( )4حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ،سري أعالم النبالء ،حتقيق :د .بشار عواد معروف ،و د .حميي هالل السرحان( ،بريوت :مؤسسة الرسالة1996 :م)،
(.)265/23
( )5بفتح أوله وكسر اثنيه وايؤه ساكنة ،بلدة من نواحي أران ،وهي تقع حاليا يف (أرمينيا) احلموي ،مرجع سابق.)491/2( ،

( )6حممد بن يعقوب احلموي ابن النحوية ،مقدمة شرح ابن النحوية على كافية ابن احلاجب ،حتقيق :حممد بن يوسف القاضي( ،القاهرة :مكتبة الثقافة
الدينية2115 :م).)12( ،
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أسرته:
كرداي ،وهو ابن خال صالح الدين األيويب ،وقد انتقلوا من العراق مع األيوبيني إىل بالد الشام،
جنداي ً
كان أبوه ً
مث انتقلوا معهم إىل مصر ،مث عمل أبوه حاجبًا لألمري عز الدين كما أسلفنا ( ،)1وذلك بعد فتح بيت املقدس عام
(538ه) على يد صالح الدين (.)2

عصر ابن احلاجب:
عاش ابن احلاجب يف الثلث األخري من القرن السادس والنصف األول من القرن السابع اهلجري ،وذلك وقت
ضعف واهنيار اخلالفة العباسية ،فقد تعددت املمالك والدويالت ،وتعرضت الدولة اإلسالمية للهجوم الصلييب من
الغرب ،واالجتياح املغويل من الشرق( ،)3ولعل يف ذلك ما يكفي إلعطاء صورةٍ و ٍ
اضحة عن أهم املؤثرات يف شخصية
ابن احلاجب.

حياته:
قدم الشيخ مع أبيه إىل القاهرة قدوم طالب العلم املشغوف به واملهتم ،وذلك يف صغره فحفظ القرآن ودرس كل
ما يتصل به من علوم مثل الفقه وأصول الفقه على مذهب اإلمام مالك ،كما درس علوم النحو واللغة واألدب (.)4
ودرس علوم القراءات على أيدي القراء فقرأ ابلقراءات السبع على شيوخه وبرع يف علومها وأتقنها غاية اإلتقان،
مث غري موطنه بعدما أخذ وأعطى من العلم يف مصر ،فانتقل إىل الشام حبثًا عن العلم والعلماء ،ودرس جبامعها يف
الزاوية النورية املالكية ،وغلب عليه النحو (" ،)5وبعد رجوعه إىل مصر مع العز ابن عبد السالم بعد أن أخرجهما وايل
أمورا قام هبا ،استوطن ابن احلاجب مصر سنة 638هـ ،وتصدر ابملدرسة الفاضلية ابملوضع
دمشق؛ إلنكارمها عليه ً
الذي كان يدرس فيه الشاطيب ،وقد اتضح من سريته أنه أخذ جولةً يف العامل العريب من مصر إىل القدس وإىل غزة
ودمشق وال كرك ،وكان ميلي على طالبه يف كل مكان حيل فيه ،مث توجه إىل اإلسكندرية ليقيم هبا فلم تطل مدته

( )1ينظر :املرجع السابق.)12( ،
( )2ينظر :حممد سهيل طقوش ،اتريخ األيوبيني يف مصر وإقليم الشام وبالد اجلزيرة( ،بريوت :دار النفائس2118 :م).)168-164( ،
( )3ينظر:حممد سهيل طقوش ،اتريخ الدولة العباسية( ،بريوت :دار النفائس2119 :م).)255 -251( ،
( )4ينظر :ابن خلكان ،مرجع سابق.)249،248/3( ،
( )5ينظر :السيوطي ،بغية الوعاة ،مرجع سابق.)134/2( ،
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ٍ
صافية ومتنوعة وكل علم طلبه من أهله وأعطاه
هناك"( ،)1فمن هذا نعلم أن ابن احلاجب قد أخذ علمه من ينابيع
أهال له.
ً

صفاته:
أسا يف العربية وعلم النظر… وسارت مبصنفاته الركبان ،وخالف النحاة يف مسائل دقيقة
"كان من أذكياء العامل ر ً
()2
فاضال مناظرا ابرزا يف عدة علوم متبحرا فيها ،مع ٍ
ٍ
ثقة ودي ٍن وورٍع
ا
فقيه
كان
و
،
إشكاالت مفحمةً"
وأورد عليهم
ً
ً
ً
ً
ً
وتواض ٍع و ٍ
ٍ
تكلف " ،ضرب به املثل يف حدة الذهن وحسن التصور ،وكان عالمة وقته ورئيس أقرانه،
احتمال دون
استخرج ما كمن من درر الفهم  ،ومزج حنو األلفاظ بنحو املعاين ،وأسس قواعد تلك املباين ،وتفقه حىت ساد أهل
عصره ،وكان من أجنم اهلداية وقد هنل العلماء والفضالء مما عنده من علم وكان قدوةَ أهل زمانه ومكانه يف العلم
()3
مصر ،وعقائد املالكية يف املغرب"(.)4
يف
املالكية
عقائد
بني
مجع
فقيه
أول
كان
"و
،
والدين والعدل"
َ

وفاته:
تويف يف اإلسكندرية مخيس السادس والعشرين من شوال سنة ست وأربعني وستمائة للهجرة ،ودفن يف مقربة ابن
أيب شامة(.)5

شيوخه(:)6
أخذ ابن احلاجب العلم من منابعه األصلية وينابيعه الصافية يف مصر والشام وقد تتلمذ وأتدب على أيدي كبار
العلماء والفقهاء والقراء واحلكماء ومنهم:
 _1اإلمام الشاطيب أبو حممد بن فريَّة بن أيب القاسم خلف الرعيين (591 _ 538هـ) ،أتدب عليه وقرأ عليه القرآن
()7
ببعض الرواايت ،ومسع منه التيسري والشاطبية.
( )1ابن النحوية ،مرجع سابق )13( ،بتصرف يسري.
( )2الذهيب ،مرجع سابق.)266،265/23( ،
( )3ابن النحوية ،مرجع سابق )13( ،بتصرف يسري.
( )4رضي الدين حممد بن احلسن االسرتاابذي ،شرح كافية ابن احلاجب ،حتقيق :إميل بديع يعقوب( ،بريوت :دار الكتب العلمية2115 :م).)5/1( ،
( )5ينظر :ابن خلكان ،مرجع سابق.)251/3( ،
( )6ينظر :شرح ابن النحوية ( ،)15،14سري أعالم النبالء ( ،)265 /23بغية الوعاة ()134/2
( )7تنظر ترمجته يف :وفيات األعيان ( ،)71/4سري أعالم النبالء ( ،)262/2بغية الوعاة (.)261/2
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 _2أبو الفضل حممد بن يوسف بن علي الغزنوي احلنفي (599 _ 522هـ) ،قرأ عليه مجيع القراءات.
()2

 _3أبو اجلود غياث بن فارس بن مكي بن عبد هللا اللخمي (615 _ 518هـ) ،قرأ عليه ابلسبع.

()3

 _4أبو القاسم هبة هللا بن علي بن مسعود البوصريي (598 _ 516هـ) ،مسع منه احلديث ،وأخذه عنه.
()4

 _5فاطمة بنت سعد اخلري ،مسع منها احلديث.

تالميذه(:)5
تتلمذ عليه كثري من طالب العلم حىت أصبحوا علماءَ ،وفقهاءَ ،فادوا واستفادوا منه رمحه هللا ،ومنهم:
حنوا من سنة (تويف
 _ 1امللك الناصر داود بن عيسى بن العادل أيب بكر بن أيوب ،وكان سلطان دمشق بعد أبيه ً
()6
656هـ) ،وقرأ عليه النحو.
()7

 _2الشيخ مجال الدين حممد بن عبد هللا بن مالك الطائي ،صاحب األلفية(.تويف 672ه)

 _ 3اإلمام انصر الدين أمحد بن حممد بن منصور ،املعروف اببن املنري (تويف 681هـ) ،تفقه به وأجازه ابإلفتاء ،وكان
()8
ابن احلاجب معجبًا به أشد اإلعجاب؛ لفرط ذكائه وكثرة حبثه.
 _ 4الشيخ أبو بكر بن عمر بن علي بن سامل ،اإلمام العالمة رضي الدين القسنطيين ،الشافعي ،النحوي،
()9
(695_617هـ) ،أخذ عنه النحو وشرح الكافية اليت لشيخه.

( )1تنظر ترمجته يف :عبد هللا بن حممد الذهيب ،معرفة القراء الكبار ،حتقيق :بشار عواد معروف وآخرين( ،بريوت :مؤسسة الرسالة1988 :م) ،)537/2( ،و
 ،حممد بن حممد بن اجلزري ،غاية النهاية يف طبقات القراء ،حتقيق :برجسرتاسر( ،بريوت :دار الكتب العلمية2116 :م).)251/2( ،
( )2تنظر ترمجته يف :سري أعالم النبالء ( ،)473/21و بغية الوعاة (.)241/2
( )3تنظر ترمجته يف :وفيات األعيان ( ،)67/6و سري أعالم النبالء (.)391/21
( )4تنظر ترمجتها يف :وفيات األعيان ( ،)435/2و سري أعالم النبالء (.)412/21
( )5ينظر :مقدمة شرح ابن النحوية ( ،)16،15سري أعالم النبالء ( ،)266/23بغية الوعاة (.)135/2
( )6تنظر ترمجته يف :سري أعالم النبالء ( ،)376/23و صالح الدين خليل الصفدي ،الوايف ابلوفيات( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب2111 :م)،
(.)311/13
( )7تنظر ترمجته يف :سري أعالم النبالء ( ،)232/3بغية الوعاة (.)131/1
( )8تنظر ترمجته يف :مقدمة شرح ابن النحوية على الكافية ( ،)15بغية الوعاة (.)384/1
( )9تنظر ترمجته يف :الوايف ابلوفيات ( ،)151/11و بغية الوعاة ()471/1
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 -5جنم الدين أمحد حمسن َملي األنصاري البعلبكي ،أخذ عنه النحو (تويف 699ه)(.)1

مكانته العلمية:
برع ابن احلاجب يف علوم كثرية ،وهي:
القرآن وما اتصل به من ٍ
علوم لغوية ،وحنوية ،وصرفية ،وفقهية ،ومن علوم القراءات والتفسري واألصول والفروع
ائدا يتم املعىن بدونه ،خيتصر
والعروض ،وكان لديه قدرةٌ عجيبةٌ على االختصار حيث كان يضن ابحلرف إذا كان ز ً
املقدمات يف أول التصنيف بل قد يكتفي ابلبسملة ،ويدرج الكثري من العلم ،واملعىن ،واحلكمة يف اللفظ القليل(.)2

وقال عنه ابن خلكان:
ٍ
شهادات ،وسألته عن مواضع يف العربية مشكلة،
"كان من أحسن خلق هللا ذهنًا ،جاءين مر ًارا؛ بسبب أداء
فأجاب أبلغ ٍ
بسكون كث ٍري ٍ
ٍ
وتثبت اتم ،ومن مجلة ما سألته عن مسألة اعرتاض الشرط على الشرط يف قوهلم( :إن
إجابة
أكلت إن شربت فأنت طالق) ،مل تعني تقدمي الشرب على األكل؛ بسبب وقوع الطالق ،حىت لو أكلت مث شربت ال
تطلق؟ وسألته عن بيت أيب الطيب املتنيب وهو قوله:
فاآلن أقحم حىت الت مقتحم
لقد تصربت حىت الت مصطرب
ما السبب املوجب خلفض مصطرب ومقتحم ،والت ليست من أدوات اجلر؟
()3

فأطال الكالم فيهما وأحسن اجلواب عنهما".

وتفجرت ينابيع احلكمة ،فكان خاطره
وقال ابن دقيق العيد" :هذا الرجل تيسرت له البالغة ،فتفيَّأ ظلها الظليل َّ
()4
وقرب املرمى ،فخفف احلمل الثقيل".
ببطن املسيل َّ

( )1تنظر ترمجته يف :الوايف ابلوفيات ( ،)199/7وعبد احلي بن أمحد بن حممد احلنبلي ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،حتقيق :حممود األرانؤوط،
(بريوت :دار ابن كثري1991 :م).)777/7( ،
( )2ينظر :ابن النحوية ،مرجع سابق.)17،16( ،
( )3ابن خلكان ،مرجع سابق.)251/3( ،
( )4مقدمة ابن النحوية ،مرجع سابق.)17( ،
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ابرعا يف العلوم
وقال ابن أيب شامة" :كان من أذكى األمة قرحيةً ،ركنًا من أركان الدين يف العلم والعملً ،
اضعا عفي ًفا كثري احلياء منص ًفا حمبًا للعلم وأهله
األصولية وحتقيق علم العربية ،متقنًا ملذهب مالك ،وكان ثقةً حجةً متو ً
حمتمال لألذ "(.)1
صبورا على البلو
ً
انشرا له ً
ً
()2

مصنفاته:

ٍ
مصنفات أذهلت القراء والنحاة ورزقت القبول التام حلسنها وجزالتها ،وسارت هبا الركبان،
صنف ابن احلاجب
قسم منها خمطوطًا حمفوظًا يف املكتبات ومنها:
سفرا وما يزال ٌ
فقد ترك جمموعة من املصنفات عدهتا زهاء عشرين ً
 _ 1اجلامع بني األمهات يف الفقه( :مطبوع) ،وهو خمتصر ابن احلاجب للمالكية ،وقد ابلغ الشيخ تقي الدين بن
دقيق العيد يف مدح هذا الكتاب.
 _ 2كافية ذوي األرب يف معرفة كالم العرب( :مطبوعة بتحقيق :د .إميل بديع يعقوب) ،قال عنها أبو حيان هذه
شرحا.
حنو الفقهاء ،وقد بلغت شروحها سبعة وستني ً
 _3الشافية( :مطبوعة بتحقيق :د .حسن أمحد العثمان الشافيجي) ،وهي خمتصر مهم يف الصرف.
 _4األمايل( :مطبوعة بتحقيق :فخر صاحل سليمان) ،وهي ٍ
أمال أمالها ابن احلاجب على تالميذه يف القاهرة،
ودمشق ،وغزة ،وبيت املقدس ،وعلَّق فيها على بعض اآلي ،ومواضع من املفصل ،ومسائل خالفية ،ومواضع من
الكافية ،وبعض الشعر ،وأودع فيه بعض األمايل املطلقة ،وهي فصول يف اللغة واألدب.
 _ 5اإليضاح( :مطبوع) وهو شرح للمفصل كتاب الزخمشري ،وهو كتابنا حمل الدراسة هنا.
 _6نظم الكافية( :خمطوطة) ،ومساه الوافية يف نظم الكافية.
 _7شرح املقدمة اجلزولية( :خمطوطة).
 _ 8املقصد اجلليل يف علم اخلليل( :خمطوطة) ،وهو نظم يف العروض على وزن الشاطبية ،تقع يف مائة وإحد
وسبعني بيتًا ،وشرحها اإلمام اإلسنوي.
( )1أبو شامة ،عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم املقدسي ،الذيل على الروضتني ،حتقيق :إبراهيم مشس الدين ( ،بريوت :دار الكتب العلمية2112 :م)،
(.)281/5
( )2ينظر :مقدمة شرح الرضي للكافية ،)6،5( ،مقدمة شرح ابن النحوية.)19،18( ،

15

أثر املعىن يف توجيه الشواهد النحوية يف كتاب " اإليضاح يف شرح املفصل البن احلاجب "

التمهيد

 _9القصيدة املوشحة ابألمساء املؤنثة( :مطبوعة بتحقيق :د .طارق اجلنايب).
 _11إعراب بعض آايت القرآن الكرمي( :خمطوطة).
 _11شرح كتاب سيبويه( :مفقود).
 _12املكتفي للمبتدي( :مطبوع) ،وهو شرح إليضاح أيب علي الفارسي يف النحو.
 _13عقيدة ابن احلاجب( :خمطوطة).
 _14معجم الشيوخ( :مطبوع).
 _15مجال العرب يف علم األدب( :مطبوع).
 _16رسالة يف العشر( :خمطوطة) يف برلني ابلرقم ( ،)6894وهو حبث صغري يف استعمال كلمة عشر مع الصفتني
(أول وآخر).
 _17منتهى السؤل واألمل يف علمي األصول واجلدل( :مطبوع بتحقيق :د .نزيه محاد) ،وقد اختصره بكتاب مساه
(خمتصر املنتهى) ،أو (املختصر األصويل) ،ويعرف بـ(خمتصر ابن احلاجب).
 _18الوافية( :خمطوطة) ،وهي أرجوزة يف نظم الكافية.

اثنيًا:كتابه اإليضاح يف شرح املفصل:
بشروح عدة ،منها :شرح ابن يعيش ،وشرح اخلوارزمي ،ومنها كتابنا هذا
قد حظي املفصل يف النحو للزخمشري
ٍ
(اإليضاح) ،وقد امتاز عن الشروح األخر  ،ابلدخول يف املعىن ،ويف ٍ
كل من هذه الكتب مادةٌ علميةٌ زاخرةٌ ابلنحو
واملعىن ،وابملقابلة بني هذه الكتب ،يتضح أن ابن يعيش أطال ووضح ونقل آراء الكثري من العلماء ،وقد كان
اختصارا من ابن يعيش ،مييل يف بعض املواضع إىل اإلسهاب ظنًا منه أهنا حتمل مادةً جيب أن توضح،
اخلوارزمي أكثر
ً
قطعا ببديهيتها ،وأهنا ال حتتاج إىل توضيح ،وقد
ومييل يف مواضع أخر إىل اإلجياز وسرعة التعريج على كالم الزخمشري ً
قلل اخلوارزمي من النقوالت عن العلماء مقارنةً اببن يعيش وكلٌّ من الكتابني محل بصمة املؤلف اخلاصة.
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أما كتاب اإليضاح فقد احتو نقوًال نفيسة ،ومذاهب حنويةً ونقد ملعظم مسائل املفصل ،وقد عكف العلماء
عليه ،فنقلوا منه ،وعولوا عليه يف فهمهم مسائل العربية ،وانقشوا صاحبه يف آرائه ،فقد شرح ابن احلاجب كالم
مياال فيه إىل اإلجياز يف اللفظ واالختصار ،فيكون قليل اللفظ حيمل معاينَ كثريًة ،وقد ركز ابن
شرحا وافيًاً ،
الزخمشري ً
علمية ٍ
احلاجب على املعىن وعالقته ابللفظ واإلعراب ،والقراءات والتفسري ،كل ذلك يف إخراج مادةٍ ٍ
جدا ،ويف
قيمة ً
حل كث ٍري من اإلشكاالت الواردة يف اإلعراب ،عن طريق االستشهاد ابلسماع وتطبيق القياس ،واللجوء إىل التفسري
وقراءات القراء يف كث ٍري من اآلايت القرآنية.
شامال للنحو ،وقد طُبع مرتني ،مرة يف العراق يف جملدين عام 1982م يف دار نشر وزارة
كامال ً
وكان الكتاب ً
األوقاف العراقية ،بتحقيق :الدكتور /موسى بناي العليلي ،وطُبع يف جملدين عام 2115م يف دمشق يف دار سعد
الدين للطباعة والنشر ،بتحقيق :أ.د .إبراهيم حممد عبد هللا ،وقد اعتمدت على الطبعة األقدم اترخيًا ،وابملقارنة بني
الطبعتني فقد تقارب احملتو العلمي بينهما يف الكيف والكم ،ولكن األخري زاد يف بعض النصوص من كالمه ،ومل
حيمل كتابه من صور املخطوطات سو صورتني فقط ،وقد قمت ابالعتماد على الطبعة األوىل.
والكتاب مع صغر حجمه ،وجزالة لفظه ،وإجيازه الذي ال خيل ابملعىن به مادة علمية وافرة ،مع العلم أبنه يكتنف
أحياان الذي يتجلى بعد التمعن والروية ،وقد تبني عن الكتاب ما يلي:
كالمه بعض الغموض ً
 -1كان مييل ابن احلاجب يف اإليضاح إىل املذهب البصري ،ورغم ذلك اتسم ابملوضوعية.
 -2كانت له بصمته اخلاصة يف اإليضاح فيما خالف فيه النحويني من رأي.
 -3ابتعد عن ألفاظ التعصب بني املدرستني ككلمة (أصحابنا).
 -4مل يهمل يف اإليضاح مصطلحات املدرستني ،وغلب استخدام املصطلحات البصرية.
ظاهر حىت يف عنوان الكتاب.
 -5كان ً
معوال يف اإليضاح على املعىن ،وهذا ٌ
 -6رفض يف اإليضاح ما خالف املعىن من آراء النحويني سواءً كان من الزخمشري والبصريني أو من
الكوفيني.
منهج واحد دقيق يف شرحه لكالم الزخمشري التزمه من أول الكتاب
-7
سار ابن احلاجب يف اإليضاح على ٍ
إىل آخره.
 -8اعتمد ابن احلاجب يف اإليضاح على توضيح املعىن ابألمثلة مبا خيدم الصناعة اللفظية.
 -9جتنب اإلطالة والكالم الزائد ومل يربز اخلالفات النحوية.
 -11يف شواهده يف اإليضاح ابتعد عن االستشهاد ابلقراءات الشاذة.
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قليال.
 -11مل يستشهد ابحلديث إال ً
عذاب وفري العلم ،رحم هللا
أصوال ومصادر
ويف النهاية ميكن اعتبار اإليضاح من كتب العربية اليت تُعد ً
ً
ومنهال ً
الشيخ وجزاه عن العربية وأهلها خري اجلزاء.
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املبحث الثاين :التعريف ابملعىن والشاهد واإلعراب.
أوال :التعريف ابملعىن.
ً
املعىن لغة" :ما يقصد به الشيء" ( ،)1وأييت مبعىن اإلظهار واإلفادة والقصد ،ويقال" :اشتقاق (املعىن) من
(عنَت القربة) إذ مل حتفظ املاء بل أظهرته ،وعنوان الكتاب من هذا ،وقال آخرون( :املعىن) مشتق من
(اإلظهار) يقالَ :
نباات حسنًا.
(عنَت األرض بنبات حسن) إذا أنبتت ً
قول العربَ :
ت تعين) فإذا كان هذا فإن
(عنَ ْ
قال الفراء( :مل ْتع ُن بالدان بشيء) إذا مل تنبت ،وحكى ابن السكيت( :مل تَـ ْعن) من َ
املراد ابملعىن الشيء الذي يفيده اللفظ ،كما يقال( :مل تَعن هذه األرض) أي :مل تُف ْد"(.)2
اصطالحا" :الصور الذهنية من حيث إنه ُوضع إبزائها األلفاظ والصور احلاصلة يف العقل ،فمن حيث إهنا تُقصد
و
ً
مفهوما ،ومن حيث إنه مقول يف جواب (ما هو)
ابللفظ مسيت معىن ،ومن حيث إهنا حتصل من اللفظ يف العقل مسيت
ً
مسيت ماهيةً ،ومن حيث ثبوته يف اخلارج مسيت حقيقةً ،ومن حيث امتيازه عن األغيار مسيت هويةً ،واملعنوي :هو الذي
ال يكون للسان فيه حظ ،وإمنا هو معىن يعرف ابلقلب"(.)3

اثنيًا :التعريف ابلشاهد النحوي.
الشاهد يف اللغة" :عبارة عن احلاضر"(.)4
وجاء ٍ
مبعان أُخر منها " :الشهادة خرب قاطع ،والشاهد :اللسان؛ من (قوهلم لفالن شاهد حسن) ،والشاهد :ما
(.)5
خيرج على رأس املولود ،والشاهد :امللك ،وقد ارتبط يف ذلك كله ابحلضور والعالمة"
ويف االصطالح" :هو االحتجاج للرأي أو املذهب ،أي :أن أييت النحوي ملا يقول بشاهد شعري أو نثري من القول
املعتمد أو املوثق؛ ليؤيده به ويدعمه"(.)1
( )1علي حممد الشريف اجلرجاين ،معجم التعريفات ،حتقيق :حممد صديق املنشاوي( ،القاهرة :دار الفضيلة2114 :م).)185،184( ،
( )2أمحد بن فارس الرازي ،الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها ،حتقيق عمر فاروق الطباع( ،بريوت :دار مكتبة املعارف:
2113م).)199( ،
( )3اجلرجاين ،معجم التعريفات ،مرجع سابق.)185( ،
( )4اجلرجاين ،املرجع سابق.)116( ،
( )5حممد مكرم منظور ،لسان العرب( ،بريوت :دار صادر :بدون اتريخ) مادة (شهد) (.)241/3
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وقد عرف اللبدي الشاهد النحوي بقوله " :هو قول عريب لقائل موثوق بعربيته ،يورد لالحتجاج أو االستدالل به
على قول أو رأي"(.)2
"واالستشهاد ال يكون إال ابلقرآن الكرمي ،ومبا صح من األحاديث الشريفة ،وبكالم العرب شعرهم ونثرهم ،شريطة
أن يكون القائل من عصور االحتجاج املعتمدة.
وملا كانت هذه العصور حمصورًة يف العصور املتقدمة إىل بداية العصر العباسي ،فإن جممع اللغة العربية قد وسع آفاق
هذا االستشهاد ،وأعلن أن العرب الذين يوثق بعربيتهم ،ويستشهد بكالمهم ،هم عرب األمصار إىل هناية القرن الثاين،
(.)3
وأهل البدو من جزيرة العرب إىل آخر القرن الرابع"

اثلثًا :التعريف ابإلعراب.
املعىن اللغوي:
جاء يف لسان العرب أن " :اإلعراب معناه اإلفصاح واإلابنة واإليضاح ،أي :أابن وأفصح ،وهو مصدر الفعل
الرابعي (أعرب)" (.)4
اإلعراب يف اللغة :حيمل معاينَ كثرية" ،منها ،الظهور والبيان ،واإلجادة واحلسن ،والتغيري ،وإزالة الفساد عن الشيء،
والتكلم ابللغة العربية"( ،)5وقيل" :اإلعراب يف اللغة :اإلابنة عن املعىن"(.)6
ويف االصطالح هو" :اختالف آخر الكلمة الختالف العامل" )7(،وقيل" :تغيري آخر الكلمة الختالف العوامل
تقديرا"( ،)8وقيل" :اإلعراب :أثر ظاهر أو مقدر جيلبه العامل يف آخر الكلمة ،وأنواعه أربعة :رفع
الداخلة عليها لفظًا أو ً
()1
مساعا؛ ألن الغرض طلب علم واحد"(.)2
اب
ر
اإلع
و
ااب
ر
إع
النحو
"ويسمى
،
ونصب وجر وجزم"
حنوا ً
ً
ُ ً
( )1حممد مسري اللبدي ،معجم املصطلحات النحوية والصرفية( ،بريوت :مؤسسة الرسالة1985 :م).)119( ،
( )2حممد مسري اللبدي ،املرجع السابق.)119( ،
( )3املرجع السابق )119( ،بتصرف يسري
( )4ابن منظور ،مرجع سابق ،)588/1( ،مادة (عرب).
( )5عبد هللا مجال الدين بن يوسف بن هشام األنصاري ،أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد( ،القاهرة :دار الطالئع:
2119م).)38( ،
( )6علي بن مؤمن ابن عصفور اإلشبيلي ،شرح مجل الزجاجي ،حتقيق :فواز الشعار( ،بريوت :دار الكتب العلمية1998 :م).)31( ،
( )7عبد هللا بن احلسني البغدادي ،اللباب يف علل البناء واإلعراب ،حتقيق :حممد عثمان( ،القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية2119 :م).)54،53( ،
( )8ابن عصفور ،مرجع سابق.)31( ،
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املبحث الثالث :أثر املعىن يف توجيه اإلعراب.

اللغة العربية كغريها من اللغات ،ترتكز على اللفظ واملعىن ،ومها متكامالن ،وال غىن لكل منهما عن اآلخر.

"فاللغة أصوات يعرب هبا كل ٍ
قوم عن أغراضهم"( ،)3وذلك هو احلد الذي أراده ابن جين قبل أكثر من ألف سنة،
واألغراض هي املعاين ،أو الدالالت اليت يراد نقلُها من متكلم إىل مستمع ،أو من كاتب إىل قارئ (.)4
وأول من أاثر اجلدل بني اللفظ واملعىن هو اجلاحظ ،تعصبًا للفظ ،والتقييم عنده للكالم قائم على قيمة اللفظ وحسن
الرتكيب ،فقال" :املعاين مطروحة يف الطريق يعرفها العجمي والقروي والبدوي ،إمنا الشأن يف إقامة الوزن ،وختري اللفظ،
وسهولة املخرج ،ويف صحة الطبع وجودة السبك"(.)5
وتبعه أبو هالل العسكري يف قوله" :الكالم– أيدك هللا– حيسن بسالسته ،وسهولته ،ونصاعته ،وختري لفظه"(،)6
وعندما طال اجلدل بني أنصار اللفظ وأنصار املعىن ،واتضح من اجلاحظ والعسكري االحنياز للفظ على حساب املعىن،
موضحا أن "األلفاظ َخ َد ُم املعاين"(.)7
انرب لذلك اجلرجاين
ً
ورأ اجلرجاين( )8أنه :يف حال كون عبارتني بلفظني خمتلفني يدالن على معىن واحد ،ال فضل إلحدامها على األخر
أجود من األخر .
حىت َ
تفوق صاحبتَـ َها يف املعىن الذي أراده املتكلم وختدمه خدمةً َ
ومن لزم الوسط يف هذا كله هو املصيب مثل ابن قتيبة( ، )9فقد وازن بني اللفظ واملعىن ،وأدرك اللحمة بينهما،
والصحيح أن هذين العنصرين الفنيني متكامالن ،وال يليق ورود أحدمها بدون اآلخر ،فال طعم ٍ
للفظ ال معىن له ،وال
معا ،وهو رابطهما الوثيق" ،وهو انتحاء مست كالم
ملعىن لفظه ركيك ،ومل ُحتسن صناعتُه ،فالنحو جيمع االثنني ً
جودة ً

( )1ابن هشام ،أوضح املسالك ،مرجع سابق.)38( ،
( )2عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي ،اإليضاح يف علل النحو ،حتقيق :مازن املبارك( ،بريوت :دار النفائس1986 :م).)91( ،
( )3أبو الفتح عثمان بن جين ،اخلصائص ،حتقيق :حممد علي النجار( ،بريوت :عامل الكتب2112 :م).)67( ،
( )4ينظر :حممد محاسة عبد اللطيف ،النحو والداللة( ،القاهرة :دار الشروق2111 :م).)39( ،
( )5عمرو بن حبر اجلاحظ ،احليوان ،حتقيق :عبد السالم هارون( ،مصر :مطبعة مصطفى البايب احلليب1965 :م).)132،131/3( ،
( )6احلسن بن عبد هللا بن سهل العسكري ،كتاب الصناعتني الكتابة والشعر ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم و علي حممد البجاوي (مصر :دار إحياء
الكتب العربية1952 :م).)55( ،
( )7عبد القاهر اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز ،حتقيق :حممد عبده وآخرون( ،بريوت :دار الكتب العلمية1995 :م).)321( ،
( )8ينظر  :اجلرجاين ،مرجع سابق.)199( ،
( )9ينظر :عبد هللا بن عبد اجمليد بن مسلم بن قتيبة ،الشعر والشعراء ،حتقيق :أمحد حممد شاكر( ،القاهرة :دار احلديث.)69 -65 /1( ،)1958 :
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العرب ،يف تصرفه من إعراب وغريه؛ كالتثنية واجلمع ،والتحقري ،والتكسري ،واإلضافة ،والنسب ،والرتكيب ،وغري ذلك؛
ليلحق من ليس من أهل العربية أبهلها يف الفصاحة ،فينطق هبا وإن مل يكن منهم ،وإن َش َّذ بعضهم عنها ُرَّد به إليها"(.)1
وما يهمنا هنا هو النحو بلفظه ومعناه وإعرابه ،والتأثري املتبادل بني اإلعراب واملعىن ،فقد يوجه املعىن اإلعراب وهو
كثري ،وقد حيدث العكس وهو أقل مقارنةً بسابقه ،وهو جا ٍر ومستخدم ،والكالم يف ذلك على قسمني:

القسم األول :اإلعراب يوجه املعىن.
أحياان قد يتعذر الفهم للمعىن من ظاهر الكالمٍ ،
حينئذ يكون التوجيه
على املعرب أن يفهم املعىن ً
أوال مث يعرب ،و ً
لإلعراب ،فهو من يوجه املعىن يف هذه احلال.
اباب ،مساه( :ابب يف الفرق بني تقدير اإلعراب وتفسري املعىن) ،ومثل لذلك بقولك( :زي ٌد
وقد أفرد ابن جين لذلك ً
()2
يدا هنا فاعل يف الصنعة ،كما أنه فاعل يف املعىن" .
قام) وقال فيه" :رمبا ظن بعضم أن ز ً
سعيدا أبوه)،
فاإلعراب" :هو اإلابنة عن املعاين ابأللفاظ ،أال تر أنك إذا مسعت (أكرم سعيد أابه) و (شكر ً
()3
احدا الستبهم أحدمها من صاحبه
وعلمت برفع أحدمها ونصب اآلخر الفاعل من املفعول ،ولو كان الكالم ش ْر ًجا و ً
"(.)4
وعند غموض املعىن ،وغياب اإلعراب ،ليس لك إال أن متسك ابلرتتيب املعروف عن اجلمل يف الصناعة ،ففي بعض
اجلمل ال يتضح اإلعراب؛ ومن مث يلتبس املعىن بني الفاعل واملفعول ،فاألوىل يف ذلك تقدمي الفاعل على املفعول خوفًا من
اللبس(.)5
وعلى هذا فكل حركة إعرابية حتمل معىن ،فالعالمة حتدد املعىن النحوي ،فتفرق بني الفاعل املرفوع ،واملفعول
املنصوب ،فقد قال يف ذلك الزجاجي" :إن األمساء ملا كانت تعتورها املعاين ،فتكون فاعلةً ومفعولةً ،ومضافةً ومضافًا
كات اإلعراب فيها تُـْنبئ عن هذه
إليها ،ومل تكن يف صورها وأبنيتها أدلة على هذه املعاين ،بل كانت مشرتكة ُجعلت حر ُ
عمرا ،فدلوا برفع زيد أن الفعل له ،وبنصب عمرو على أن الفعل واقع به ...وكذلك سائر
املعاين ،فقالوا :ضرب زي ٌد ً
( )1ابن جين ،مرجع سابق.)68( ،
( )2ابن جين ،املرجع سابق.)229( ،
()3
(نوعا)
أيً :
( )4ابن جين ،املرجع سابق.)68( ،
( )5ينظر :املرجع السابق.)69( ،
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املعاين جعلوا هذه احلركات دالئل عليها؛ ليتسعوا يف كالمهم ،ويقدموا الفاعل إن أرادوا ذلك ،أو املفعول عند احلاجة إىل
تقدميه ،وتكون احلركات دالة على املعاين"(.)1
وكذلك فقد أعطى ابن فارس أمهية ابلغة للعالمة اإلعرابية ،وذلك من حيث أهنا تفصل بني املعاين املتماثلة يف
اللفظ ،ويعرف هبا من فعل ،ومن وقع عليه الفعل ،وما أضيف إليه ،وما ُوصف ،وما أُك َد ونعت وما يُتعجب منه أو
يستفهم عنه(.)2
وخنلص إىل أن اإلعراب جاء لتوضيح املعىن وإابنته ،فإذا أُ ْغفلت اجلملة من اإلعراب تواردهتا املعاين من كل صوب،
إىل أن يتم ومسها ابإلعراب ،فيكف القارئ والسامع عن االحتماالت املختلفة ،وحيملها على وجه واحد ،ومعىن واحد هو
املقصود.
وقد قال ابن جين يف ذلك" :جتد يف كثري من املنثور واملنظوم اإلعراب واملعىن متجاذبني ،هذا يدعوك إىل أمر وهذا
كالما ما ،أمسكت بعروة املعىن وارحتت لتصحيح اإلعراب"(.)3
مينعك منه ،فمىت اعتورا ً
وقد يكتنف الغموض العبارات مامل حتط ابملوقف رؤيةً ،أو ُخ ًربا ،ففي الرؤية قد يالحظ السامع القرائن احمليطة
ابملوقف ،أو ير تعابري الوجه ،ويف اخلُرب قد يكون بني امللقي واملتلقي عهد سابق مبنصوص الكالم ،وما عدا ذلك
ومقصوده.
اضحا للعيان لفظَه
َ
يغمض ،إال أن اإلعراب جيلوه ،وجيعله و ً
قائال قال:
فقد قال ابن فارس يف ذلك" :فأما اإلعراب فبه متيز املعاين ،ويوقف على أغراض املتكلمني .وذلك أن لو ً
أحسن ز ًيدا!) أو (ما
(ما أحسن زيد) غري معرب ،أو (ضرب عمر زيد) غري معرب مل يوقف على مراده ،فإذا قال( :ما
َ
أحسن ز ٍ
أحسن زي ٌد) أابن ابإلعراب عن املعىن الذي أراده"(.)4
يد؟) أو (ما
َ
ُ
بعد اإلعراب اتضحت الصورة ،فقد أراد تعجبًا أوًال ،مث سأل عن أحسن ما يف زيد اثنيًا ،مث ختم بنفي اإلحسان
عن زيد ،والعبارة يف كل ذلك واحدة حتمل األحرف نفسها ،ولكن اإلعراب أابن عنه ،وهذا ما يسمى بتعدد وجوه
اإلعراب للعبارة الواحدة.
مكتواب بدون حركات إعرابية ،ونصه (ضرب األب ابنه
خربا
ً
ومن أمثلة ُحكم اإلعراب على املعىن ،لو أنك وجدت ً
ألنه كان خممورا) احتمل ذلك عدة ٍ
معان ،فقد يكون الفاعل األب ،واملفعول االبن ،واملخمور أحدمها ،فهذان وجهان،
ً
( )1الزجاجي ،مرجع سابق.)71،69( ،
( )2ينظر :ابن فارس ،مرجع سابق.)75(،

( )3ابن جين ،مرجع سابق.)815( ،
( )4ابن فارس ،مرجع سابق.)197،196( ،
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وقد يكون الفاعل االبن ،واملفعول األب ،واملخمور أحدمها ،وهذان وجهان آخران ،ويوضح ذلك كله اإلعراب ،وذلك
أيضا؛ لعودة الضمري على
ابلرتبة والرتتيب املعروف عن اجلملة الفعلية ،فالفاعل األب ،واملفعول االبن ،واملخمور االبن ً
القريب ،فقد وجه اإلعراب املعىن هنا ،واحنل اإلشكال ابلصناعة.
خاضعا  ،للقواعد املعروفة عن النحو ،ولفظه مجيل واضح ،وفقراته مرتابطة ،يقصد إىل املعىن
الكالم
وجيب أن يكون
ً
ُ
املراد ويصيبه ،وال يزيغ عنه ،ويرتبط لفظه مبعناه ارتباطًا وثيق الصلة ،وكل ذلك حتت مظلَّة النحو ،لتنأَ به عن األخطاء
والسقطات ،وأمسى ذلك عبد القاهر اجلرجاين ابلنظم وقال فيه" :واعلم أن ليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي
يقتضيه علم النحو ،وتعمل على قوانينه وأصوله ،وتعرف مناهجه اليت ُهنجت فال تزيغ عنها ،وحتفظ الرسوم اليت رمست فال
ختل بشيء منها ،وذلك َّأان ال نعلم شيئًا يبتغيه الناظم بنظمه غري أن ينظر يف وجوه كل ابب وفروقه"(.)1
ومن أتثري اإلعراب على املعىن أتثري العامل الداخل على اللفظ؛ فهو يغري املعىن ،ومثل ذلك اجلزم يف األفعال ،فهو
ت لذلك ،ويف األفعال املرفوعة جترد من األدوات ومعىن االبتداء واالستئناف(.)2
صْ
بتأثري األداة اليت ُخص َ
أثر يف املعىن ،فمنها ما يدل على النفي وما يدل على النهي،
ولكل أداة تدخل على األفعال معىن ،ولعملها ٌ
والتعليل ،واألمر ....وهكذا ،فالعامل يف الشيء مقيد به.

القسم الثاين :املعىن يوجه اإلعراب.
كثريا ما يستهوي من يضعف نظره
وقد قال عن هذا ابن جين يف اببه املذكور آن ًفا يف القسم األول" :هذا املوضع ً
إىل أن يقوده إىل إفساد الصنعة"(.)3
الليل) ،جيرها بعضهم على تقدير قبل الليل ،واملعىن
وقد قصد بذلك اخلطأ يف التقدير ،ومثَّل بقوله (أهلَك و َ
الصحيح على النصب ،وتقديره(" :احلق أهلك وسابق الليل)"(.)4
وقد رأ اجلرجاين( )1أن مدار النظم على معاين النحو ،وكل ابب من أبوابه حيمل معاينَ كثريًة ،ولكل ابب من
ئيس ،وله إعراب.
معىن ر ٌ
أبواب النحو ً
( )1اجلرجاين ،مرجع سابق.)64( ،
( )2ينظر :حممد أمحد خضري ،اإلعراب واملعىن يف القرآن الكرمي( ،القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية2111 :م).)215( ،
( )3ابن جين ،مرجع سابق.)229( ،
( )4ابن جين ،املرجع سابق.)229( ،
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العمد ابلرفع لثقله ،وخصت الفضالت ابلنصب خلفَّة النصب ،واجلر ملا بينهما؛ ألنه أثقل من النصب،
فقد ُخ َّ
صت ُ
عما فاته من املشاركة يف الرفع(.)2
وأخف من الرفع ،وقد ُخ َّ
عوضا َّ
الفعل ابجلزم ً
ص ُ
ويف معاين املرفوعات ،املبتدأ هو اخلرب يف املعىن( ،)3وعلى هذا فالعالقة املعنوية قائمة بني املبتدأ واخلرب لبين كل منهما
()4
أيضا ومها سواء" ،يرتفع املفعول كما يرتفع الفاعل"( ،)5وجاء الرفع يف كل
على اآلخر  ،ويف الفاعل وانئبه يكون اإلسناد ً
هذا مبنيا على فكرة اإلسناد ،ويف معىن النصب قال املربد" :اعلم أنه ال ينتصب شيءٌ إال على أنه مفعول أو مشبه
ابملفعول يف لفظ أو معىن"(.)6
مشبها
وكالم املربد هذا شامل للمفاعيل كلها ،والظروف املفعول فيها ،واحلال ،واملستثىن ،وما نصب من األفعال ً
هبذه؛ لوقوع األثر عليه من أداة تسبقه ،ويف اجملرورات والتوابع وغريمها تكون اإلضافة ،وهي علم اجلر ،فاإلضافة تكون
حبرف اجلر أو مبعناه(.)7
نسق خاص ،وللفعلية آخر ،وقد حيدث تغري يف الرتتيب
"ولكل مجلة ترتيب متعارف عليه يف النحو ،لالمسية ٌ
َّم ما حقهُ التأخري ،وقد يـُ َؤ َّخ ُر ما حقه التقدمي ،فقد ارتبط التقدمي
املعروف وذلك بتأثري من املعىن يستوجب ذلك ،فقد يـُ َقد ُ
والتأخري ابختالف معاين الرتكيب ،ومثل ذلك الزايدة واحلذف ،وكذلك ارتبط املعىن ابلتقدير ،فيقدر احملذوف مبتدأً أو
فعال ،وارتبط ذلك ابلعالمة اإلعرابية كما ارتبط ابملعىن املقصود ،وقد حيذف املفعول لداللة املعىن أو لعلم السامع ،ويدل
ً
ٍ
ينة ٍ
على ذلك السياق اللغوي واملقامي ،واشرتط النحاة حلذف احلرف داللةَ قر ٍ
معنوية على احملذوف ،وقد يدل
لفظية أو
اعتمادا على السياق ،وقد ارتبط
وحيذف حتاشيًا للتكرار ،وقد ُحيذف املضاف َويُقدر احملذوف
السياق على اجلار واجملرورُ ،
ً
وخيتَلف يف التقدير ابختالف ما يعنيه كل
ابلعالقات املعنوية بني عناصر اجلملة ،فيحذف املوصوف وتقام الصفةُ ،
احلذف َ
()8
واحد من املتكلمني بكالمه" .

( )1ينظر  :اجلرجاين ،مرجع سابق.)69( ،
( )2جالل الدين السيوطي ،مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ،حتقيق :أمحد مشس الدين( ،بريوت :دار الكتب العلمية2112 :م) )75/1( ،بتصرف يسري.
( )3ينظر :عمرو بن عثمان بن قنرب سيبويه ،الكتاب ،حتقيق :عبد السالم هارون( ،القاهرة :مكتبة اخلاجني2119 :م).)127/2( ،
( )4ينظر :املرجع السابق ،الصفحة نفسها.
( )5سيبويه ،مرجع سابق.)33/1( ،
( )6حممد بن يزيد املربد ،املقتضب ،حتقيق :حممد عبد اخلالق عضيمة( ،القاهرة :جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي1979 :م).)299/4( ،
( )7ينظر :املربد ،املرجع سابق.)136 /4( ،
( )8حممد أمحد خضري  ،مرجع سابق ،)219 -214( ،بتصرف يسري.
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مغايرا للمعنيني األصليني ،وذكر اجلرجاين ذلك
معىن آخر ً
ومعلوم أن لكل لفظ معىن ،وبضمه إىل آخر قد حيمالن ً
()1
يف قوله" :يكون للخرب يف نفسه معىن هو غري املخرب به واملخرب عنه" .
عادال ،ويربز أثر املعىن على اإلعراب عند تعدد األوجه
وهذه مواطن اخلالف اليت يفصل فيها املعىن؛ فيكون َح َك ًما ً
اإلعرابية.
"ومن أسباب تعدد األوجه اإلعرابية :احلذف ،واالختالف يف احملذوف ،وغياب العالمة اإلعرابية ،واإلعمال،
واإللغاء ،والتقدير ،واالختالف يف املقدر ،والقطع ،واالستئناف ،واإلتباع ،وارتباط االستئناف ابلرفع ،ومن مث االختالف
يف املعطوف عليه أو النعت"(.)2
وقد تتعدد األوجه اإلعرابية والعالمة واحدة ،يف مثل قوله تعاىل :ﱩﮛﮜﮝﮞﱨ( )3ففي كلمة (عليم)
خربا بعد خرب"(.)4
جيوز "أن تكون نعتًا لشاكر ،أو ً
وقد تتعدد األوجه اإلعرابية مع تعدد العالمة ،يف مثل قوله تعاىل :ﱩﮋﮌﱨ( )5ففي الكلمتني "جيوز الرفع
على اخلرب ،أو االستئناف ،والنصب على احلال"( ،)6وهذا كله ظاهر.
ومثله قوله تعاىل :ﱩﯾﯿﰀﰁﰂﱨ( )7قد يعرب (آدم) ابلرفع على الفاعلية ،وقد يعرب نصبًا على املفعولية،
فالنصب قراءة ابن كثري ،والرفع قراءة العامة ،ويوجه املعىن بقوة إىل الرفع ،فاملعىن يقبل الوجهني ،إن شئت جعلت
الكلمات هي املتلقي ،وإن شئت جعلت (آدم) (.)8
وما يعنينا يف حبثنا هذا هو أثر املعىن وتوجيهه للشاهد ،ومن أمثلة ما حنن بصدده قوله تعاىل:
ﱩﭳﭴﭵﭶﭷﭸﱨ( )9ففي كلمة (رسوله) الفتح أو النصب أو اجلر ،وكلها مقبولةٌ صناعةً ،ولكن املعىن
( )1اجلرجاين ،مرجع سابق.)414( ،
( )2حممد أمحد خضري ،مرجع سابق )161( ،بتصرف يسري.
( )3سورة البقرة ،اآلية.)158( :
( )4حممد أمحد خضري ،مرجع سابق.)116( ،
( )5سورة الواقعة ،اآلية.)3( :
( )6حممد أمحد خضري ،مرجع سابق.)133( ،
( )7سورة البقرة ،اآلية.)37( :

( )8ينظر :عبد الرمحن بن حممد بن زجنلة ،حجة القراءات ،حتقيق :حممد العزازي( ،بريوت :دار الكتب العلمية2118 :م).)46( ،
( )9سورة التوبة ،اآلية.)3( :
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أوال ابستبعاد اجلر؛ ألنه كفر ،وما يعنيه هو براءةٌ هلل من رسوله والعياذ ابهلل ،والقراءة( )1الصحيحة ابلنصب ،وهي
يوجه ً
قراءة ابن أيب إسحاق ،وعيسى بن عمر ،وزيد بن علي ،عط ًفا على اسم إن ،وكذلك الرفع ،وهو قراءة( )2اجلمهور على
تقدير (ورسوله بريء) ،وهكذا يتصرف املعىن يف اإلعراب خالل هذه الدراسة حتت جمهر الداللة والتفسري والتأويل.
()3
وجه املعىن مبفعولية إبراهيم ،والصناعة تقبل العكس ،واملعىن يفسد
ويف قوله تعاىل :ﱩﮤﮥﮦﮧﮨﱨ َّ
()4

فاعال ،ويف قوله تعاىل :ﱩﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤﱨ
حني كون إبراهيم ً

لكن العكس كفر ،ويفسد املعىن حينها.
والصناعة تقبل العكس ،و َّ

وجه املعىن مبفعولية لفظ اجلاللة،

ويف قوله تعاىل :ﱩﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﱨ( )5على اعتبار االستثناء فساد يف املعىن ،وذكر ابن فارس( :)6أنه
ال يستثىن من الشيء إال ما كان جزءًا منه ،وقيل ما دون النصف ،وقيل جبواز استثناء النصف؛ لقوله تعاىل:

()7
بدال يسوغ االستثناء وهو ال جيوز؛ ألنه جيعل هللا جل جالله جزءًا
ﱩﭔﭕﭖﭗﭘﭙﱨ  ،وإعراب لفظ اجلاللة ً
من اآلهلة.

كذلك يف قولك( :ال أتكل السمك وتشرب اللنب)( ،)8جيب أن تكون الواو واو الصرف اليت ينصب الفعل بعدها،
ومع جزم الفعل بعدها على العطف ال نصل إىل املراد ،فيوجه املعىن اإلعراب هنا إىل النصب على النهي عن اجلمع بني
األمرين(.)9
وقد يستغين املعىن عن اإلعراب ،يف مثل قولك(" :خرق الثوب املسمار)"( ،)11و (كسر املصباح احلجر) ،فهو
واضح جلي ،فاعله ومفعوله وال حاجة لإلعراب عنه.
( )1ينظر :حممد بن يوسف أبو حيان األندلسي ،البحر احمليط ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وآخرين( ،بريوت :دار الكتب العلمية2117 :م)،

( )2ينظر :املرجع السابق ،الصفحة نفسها.
( )3سورة البقرة ،اآلية.)124( :
( )4سورة فاطر ،اآلية.)28( :
( )5سورة األنبياء ،اآلية.)22( :
( )6ينظر :ابن فارس ،مرجع سابق.)141( ،
( )7سورة املزمل ،اآلية.)3 ،2( :
( )8للنهي عن اجلمع بينهما ،ينظر :امليداين ،جممع األمثال ،مرجع سابق.)35/2( ،
( )9ينظر :عبد الرمحن بن حممد أبو الربكات ابن األنباري ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد( ،بريوت :املكتبة العصرية:
2116م).)452/2( ،
( )11مهع اهلوامع ،مرجع سابق.)6 /2( ،
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التمهيد

العالقة وثيقةٌ ،والرابط قوي بني املعىن واإلعراب ،فاملعىن غالبًا هو امللك اآلمر ،واإلعراب هو
وهبذا فقد اتضح أن َ
ت دراستُنا هذه على أثر املعىن على األوجه اإلعرابية احملتملة لكل شاهد يوجهه املعىن إىل إعراب صحيح
املأمور ،وقد بُنيَ ْ
آخرا لفساده.
ويبطل ً
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الفصل األول
الفصل األول  :أثر املعىن يف توجيه الشواهد يف قسم األمساء؛
وفيه مخسة مباحث:
املبحث األول :أثر املعىن يف توجيه الشواهد يف املرفوعات.
املبحث الثاين :أثر املعىن يف توجيه الشواهد يف املنصوابت.

املبحث الثالث :أثر املعىن يف توجيه الشواهد يف اجملرورات.

املبحث الرابع :أثر املعىن يف توجيه الشواهد يف أصناف االسم املبين.

املبحث ااخامس :أثر املعىن يف توجيه الشواهد يف األمساء املتصلة ابألفعال

أثر املعىن يف توجيه الشواهد النحوية يف كتاب " اإليضاح يف شرح املفصل البن احلاجب "

الفصل األول

املبحث األول :أثر املعىن يف توجيه الشواهد يف املرفوعات؛ وفيه ثالث مسائل.
املسألة األوىل :حقيقة التنازع على (قليل) يف قول امرئ القيس(:)1
ولو َّ
أن ما أسعى ألدىن معيشة
ولكنَّما أسعى جملد مؤثَّل

قليل من املال
كفاين ومل أطلب ٌ
وقد يدرك اجملد املؤثَّل أمثايل

)(2

التنازع من أكثر األبواب النحوية اختالفًا؛ ملا فيه من كثرة اآلراء واملذاهب ،ويسمى أيضا ابب اإلعمال ،حيث
ظاهر واح ٌد ،فإذا تنازعا" ،فقد
اسم ٌ
جند فعلني متتاليني حيتاج كل منهما إىل فاعل أو مفعول ،وال يوجد يف الكالم إال ٌ

()3
فاعال،
يكون يف الفاعلية ،مثل :ضربين وأكرمين زيد ،ويف املفعولية ،مثل :ضربت وأكرمت ز ًيدا" ،وقد يطلب أحدمها ً

واآلخر مفعوال.
وهنا نتساءل أي الفعلني أحق ابملعمول املذكور؟ واجلواب أن هناك اختالفًا بني الكوفيني والبصريني أورده الرضي
قائال" :البصريون يقولون :املختا ر إعمال الثاين مع جتويز إعمال األول ،وكذا الكوفيون :خيتارون إعمال األول مع
جتويز إعمال الثاين ،وإمنا اختار البصريون إعمال الثاين؛ ألنه أقرب الطالبني إىل املطلوب ،فاألوىل أن يستبد به دون
أيضا لو أعملت األول يف العطف يف حنو :قام وقعد زيد ،لفصلت بني العامل ومعموله أبجنيب ،ولعطفت
األبعد ،و ً
على الشيء وقد بقيت منه بقية ،وكالمها خالف األصل.

وال جتيء هذه العلة يف غري العطف ،حنو :جاءين ألكرمه زيد ،وكاد خيرج زيد .وقال الكوفيون :إعمال األول
أوىل؛ ألنه أول الطالبني ،واحتياجه إىل ذلك املطلوب أقدم من احتياج الثاين ،وال شك مع االستقراء أن إعمال الثاين
أكثر يف كالمهم"(.)4

( )1هذان البيتان من الطويل المريء القيس يف ديوانه ( ،)361 ،299 /1الكتاب ( ،)74/5 ،79 /1املفصل ( ،)68التخمري ( ،)241 /1اإلنصاف
( ،)77 ،71 /1قواعد املطارحة ( ،)315شرح اجلمل البن عصفور( ،)94 /2خزانة األدب (.)462 ،327 /1
( )2استشهد به الكوفيون على إعمال األول يف التنازع.
) (3الرضي ،مرجع سابق.)177/1( ،
) (4الرضي ،املرجع السابق.)181/1( ،
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الفصل األول

وقال الزخمشري عن هذا الشاهد يف سياق كالمه عن التنازع" :وليس قول امرئ القيس:
قليل من املال
كفاين ومل أطلب ٌ

.....................

من قبيل ما حنن بصدده [التنازع] ،إذ مل يوجه فيه الفعل الثاين إىل ما وجه إليه األول"(.)1
ووافقه يف ذلك ابن احلاجب يف عدم وجود تنازع حيث شرح كالم الزخمشري قائال" :وهذا البيت أنشده سيبويه،
()2
مستدال به على مذهب الكوفيني ،وما ذكره سيبويه
وقال :ولو نصب [قليل] فسد املعىن ،وأورده صاحب اإليضاح
ً

مقدرا
أظهر ،وبيان ذلك أن (لو) تدل على امتناع الشيء المتناع غريه من حيث التقدير ،وإذا وجب أن يكون ذلك ً
ٍ
حاصل ،فيجب على هذا أن ما يذكر بعدها منفي ،إن كان مثبتا ،ومثبت إن كان منفيا ،فإذا
وجب أن يكون غري
قلت :لو أكرمتين أكرمتك فاإلكرامان منفيان ،وإذا قلت :لو مل تكرمين مل أكرمك فاإلكرامان حاصالن ،وإذا ثبت
ذلك كان قوله( :فلو أن ما أسعى ألدىن معيشة) موجبا أن يكون سعيه ألدىن معيشة غري حاصل؛ ألنه مثبت يف
سياق (لو) ،فلو كان (مل أطلب) موجها إىل (قليل) وهو داخل يف سياق جواب (لو) ،لوجب أن يكون طالبا
للقليل ،فيكون يف صدر البيت إنه ال يطلب القليل ،ويف عجزه إنه طالب للقليل ،وهو متناقض ،وأيضا فإنه قال
بعده :ولكنما أسعى جملد موثل.
وفهم من سياق كالمه أنه ال يطلب إال امللك ،وال يستقيم أن يكون (مل أطلب) موجها إىل القليل؛ ألنه يلزم أن
يكون طالبا للقليل [ليستقيم املعىن] ،فيكون قائال يف البيت الذي بعده( :ما أطلب إال امللك) ،ويف هذا البيت إنه
يطلب القليل ،وهو متناقض ،وإذا ثبت أنه لي س موجها للقليل ثبت أنه ليس من هذا الباب[ابب التنازع] ،إذ شرطه
أن يكون الفعالن موجهني إىل شيء واحد ،فهذا الذي قصده سيبويه ،وجر الزخمشري على ما أراده ،وأما صاحب
اإليضاح [الفارسي] فالظاهر أنه قصد جهة أخر  ،وهو أنه مل يعطف (مل أطلب) على قوله( :كفاين) فيلزم ما تقدم،
ولكنه جعلها واو احلال  ،وإذا كانت واو احلال مل يلزم أن يكون الطلب مثبتا ،بل جيب أن يكون منفيا على ظاهره
فكأنه قال :لو كنت ساعيا ألدىن معيشةٍ ٍ
دنيئة لكفاين القليل غري طالب له ،فيكون الفعالن موجهني إىل القليل هبذا
ً
االعتبار وهبذا التقدير ،فصح أن يكون م ن هذا الباب ،ويكون قد أعمل األول ،والظاهر مع سيبويه ،إذ استعمال واو
) (1أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري ،املفصل يف صنعة اإلعراب ،حتقيق :د .خالد إمساعيل ،د .رمضان عبد التواب( ،القاهرة :مكتبة اآلداب:
2119م).)68 ،67( ،
( )2اإليضاح العضدي للفارسي

31

أثر املعىن يف توجيه الشواهد النحوية يف كتاب " اإليضاح يف شرح املفصل البن احلاجب "

الفصل األول

أيضا فإنه قد فهم من سياق كالم الشاعر أنه مل يقصد إال إىل نفي طلب امللك يف سياق (لو) لقوله:
العطف أكثر ،و ً
(ولكنما أسعى جملد مؤثل) ،وكأنه تفسري للمفعول الذي حذفه يف قوله( :ومل أطلب) ،ولو كان من هذا الباب القتضى
أن يكون إعمال األول أوىل؛ ألن الفصيح قد عدل عن إعمال الثاين مع إمكانه إىل إعمال األول على وجه يستلزم
ضعفا"(.)1
يتضح مما ذكر ابن احلاجب أن يف هذا الشاهد قولني:
استدالال ابلبيت الثاين( :ولكنما أسعى
األول :أنه ال تنازع يف البيت على اعتبار أن الواو يف (ومل أطلب) عاطفة،
ً

جملد مؤثل) ،وهذا القول هو مذهب سيبويه( ،)2ومجهور النحويني كالزخمشري( ،)3واخلوارزمي( ،)4وابن احلاجب(،)5
وغريهم( . )6وذهبوا إىل أن نصب (قليل) يفسد املعىن؛ "ألنه يف صدر البيت يثبت أنه ال يسعى إىل معيشة دنيئة ،ويف
عجزه يطلب القليل من املال ،إ ًذا حيدث هنا تناقض.
وعليه فإن الفعل (أطلب) ليس موجها إىل قليل ،بل (أطلب) مفعوهلا حمذوف تقديره (امللك) ،ودل على
ذلك إثبات طلبه للمجد يف البيت الثاين ،إذًا (قليل) فاعل لكفاين ،وعليه فإنه ال يوجد تنازع بني الفعلني على
(قليل).

( )1ابن احلاجب ،اإليضاح يف شرح املفصل ،حتقيق :الدكتور موسى بناي العليلي (العراق  :وزارة األوقاف 1982:م) (.)171 ،171 ،169 /1
( )2ينظر :سيبويه ،مرجع سابق.)79 /1( ،
( )3ينظر :الزخمشري ،مرجع سابق.)68( ،
( )4ينظر :صدر األفاضل القاسم بن احلسني اخلوارزمي ،شرح املفصل يف صنعة اإلعراب املوسوم ابلتخمري ،حتقيق :د .عبد الرمحن بن سليمان العثيمني،
(الرايض :مكتبة العبيكان2111 :م).)243 ،242 /1( ،
( )5ينظر :ابن احلاجب ،مرجع سابق.)171 -169/1( ،

( )6ينظر :اللباب ( ،)117شرح اجلمل ( ،)96 -94 /2قواعد املطارحة ( ،)315شرح الكافية ( ،)188 -185 /1التذييل والتكميل (،)121 /7
أوضح املسالك ( ،)158 /2شرح ابن عقيل ( ،)117 ،116 /2مهع اهلوامع ( ،)98 /3خزانة األدب (.)327 /1
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الفصل األول

والتقدير فيه( :كفاين قليل من املال) ومل أطلب امللك ،أو كفاين قليل من املال ومل أطلب غريه ،فالكالم يف
سياق لو يفيد نفي السعي للمعيشة الدنيئة ،ويف سياق مل نفي النفي إثبات وهذا إثبات لطلب الشاعر للمجد أو
للملك"(.)1
تنازعا على اعتبار أن الواو واو احلال ،فيكون املعىن (لو كنت ساعيا ألدىن معيشة لكفاين
الثاين :أن يف البيت ً

القليل غري طالب له) فيكون هنا الفعالن موجهني إىل قليل ،وأصحاب هذا الوجه الكوفيون ووافقهم الفارسي ،حيث
قال" :ومن إعمال األول قوله( :كفاين ومل أطلب قليل)"(.)2
()3

واستشهد الكوفيون

هبذا البيت على مذهبهم يف التنازع ،وهو إعمال األول ،واحتجوا على ذلك بـأربع

حجج:
أحدها :أنه" :إن مل يكن من اإلعمال فكيف أجزمت الفصل جبملة أجنبية؟"( ،)4يعنون مجلة( :ومل أطلب).
الثاين :عدول الفصيح عن إعمال الثاين إىل إعمال األول مع أن إعمال الثاين ال خيل بوزن البيت(.)5
الثالث" :إن التناقض إمنا جاء جلعلك الواو يف (ومل أطلب) للعطف ،وحنن نقول :إن الواو للحال"(.)6
موجها إىل قليل؟"(.)7
الرابع" :إالم توجه قوله( :ومل أطلب) ،إذا مل يكن ً
وقد رد البصريون على ذلك من عدة أوجه:

( )1أبو سعيد احلسن بن عبد هللا السريايف ،شرح كتاب سيبويه ،حتقيق :أمحد حسن مهديل ،علي سيد علي( ،بريوت :دار الكتب العلمية2112 :م)/1( ،
 ،)371بتصرف يسري.
( )2احلسن بن أمحد الفارسي ،اإليضاح العضدي ،حتقيق :حسن شاذيل فرهود( ،القاهرة :مطبعة دار التأليف1996 :م).)67( ،
( )3ينظر :ابن األنباري ،مرجع سابق.)71 /1( ،
( )4ابن عصفور ،مرجع سابق.)97 /2( ،
( )5ينظر :الرضي ،مرجع سابق.)185 /1( ،
( )6الرضي ،املرجع سابق.)187 /1( ،
( )7الرضي ،املرجع سابق.)187 /1( ،
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دليال على التنازع؛ ألن إعمال األول فيه جاء مراعا ًة للمعىن ،وال يُعمل الثاين للتناقض يف املعىن،
 -1أن البيت ليس ً
وال تنازع يف البيت ليبىن عليه قاعدة( ،)1ولو مت إعمال األول؛ ألنه األهم لديهم ،لكان األوىل أن يوضع معموله أقرب

له(.)2
 -2قوهلم ابلفصل ابجلملة األجنبية يـَُرد عليه "إهنا غري أجنبية"( ،)3وإمنا هي جواب (لو).
 -3اجلواب على نوع الواو ،إهنا واو العطف؛ ألن ورودها أكثر وأرجح ،واالستشهاد ابلراجح أوىل(.)4
توجه (ومل أطلب)؟ هو :إىل اجملد احملذوف بدليل البيت الذي يليه ،واملعىن" :لو كان سعيي
 -4واجلواب على إالم َّ

لتحصيل أقل ما يُعاش به ،لكنت أكتفي بذلك؛ ألنه قد حصل يل ذلك ،ومل أكن أطلب اجملد"(.)5

ضا ابن احلاجب يف أنه ال
يتضح مما سبق :أن رأي البصريني أبخذ السببية هو األصوب ،وهو ما ذكره أي ً
تنازع فيه ،لفساد املعىن عند التنازع؛ ألنه على اعتبار التنازع يثبت الفعل (أطلب) يف سياق لو ومل ،ونفي النفي
إثبات ،فيثبت طلب القليل من املال الذي ينفيه البيت الثاين يف قوله :ولكنما أسعى جملد مؤثل ،فقد سعى إىل
اجملد وليس إىل قليل املال.

( )1ينظر :ابن األنباري ،مرجع سابق.)78 /1( ،
( )2ينظر :العكربي ،اللباب ،مرجع سابق.)117( ،
( )3ابن عصفور ،مرجع سابق.)97 /2( ،
( )4ينظر :الرضي ،مرجع سابق.)187 /1( ،
( )5الرضي ،مرجع سابق.)187 /1( ،
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املسألة الثانية :التقدمي والتأخري يف حنو قوله تعاىل :ﱩﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
()1

ﭛﱨ .

املبتدأ واخلرب ركنا اجلملة االمسية ،وينقسمان ابلنظر إىل التقدمي والتأخري إىل ثالثة أقسام" :قسم يلزم فيه تقدمي
املبتدأ ،وهو كل اسم له الصدارة ،كأمساء الشرط واالستفهام ،وكل مجلة فيها املبتدأ واخلرب معرفتان مثل( :زيد أخوك)،
شعرا) ،وقسم يلزم فيه تقدمي اخلرب ،وهو عندما يكون اخلرب مما له
وأن يكون املبتدأ ً
مشبها ابخلرب مثل( :زيد زهريٌ ً
الصدارة كأمساء االستفهام ،وعندما يكون املبتدأ نكرة واخلرب شبه مجلة مثل( :يف الدار رجل) وعندما يكون املبتدأ
مكوان من (أ َّن ومعموليها) مثل قولك( :يف علمي أنك قائم) ،وقسم أنت فيه ابخليار ،وهو ما بقي
مصدرا ً
مؤوال ً
ً
()2
مفردا كان اخلرب أو مجلة ،مثل :متيمي أان أو أان متيمي" .
ً
ومما جيوز فيه تقدمي اخلرب ما قد أشار إليه الزخمشري بقوله" :جيوز تقدمي ااخرب على املبتدأ ،كقولك :متيمي أان،
ومشنوء من يشنؤك ،وكقوله تعاىل :ﱩﭔ ﭕ ﭖ ﱨ ،املعىن :سواء عليهم اإلنذار وعدمه"(.)3
شارحا قول الزخمشري يف هذا الشاهد" :املعىن :سواء عليهم اإلنذار وعدمه ،وإمنا ينهض
وقال ابن احلاجب ً
مثاال ملا ذكره إذا جعل (سواء) خرب مبتدأ ٍ
مقدم ،وأما إذا جعل (سواء) خرب إن( ،وأنذرهتم أم مل تنذرهم) فاعل هلا
ً
خرج عن هذا الباب( ، )4وهو قول كثري من الناس ،ولكن الذي ذكره هو قول األكثر ،وهو الصحيح؛ ألن (سواء)

ليس بصفة يف أصل وضعه فإجراؤه على ابب االمسية أوىل من إجرائه على ابب الوصفية ،ولو كان صفة يف األصل
()7
()6
()5
ٍ
ٍ
ٍ
قائم
برجل
مررت
لك:
و
ق
من
أحسن
،
أبوه
م
قائ
برجل
مررت
لك:
قو
أن
تر
أال
أحسن،
فاعال
لكان تقديره ً
ٌ
أبوه ،وقولك :مررت برجل سواءٌ هو وأبوه( )8أحسن من قولك :مررت برجل سو ٍاء هو وأبوه ،وكذلك ههنا إذا جعلته

( )1سورة البقرة ،اآلية.)6( :
( )2ابن عصفور ،شرح مجل الزجاجي ،مرجع سابق ،)337 ،336/ 1( ،بتصرف يسري.
.
) (3الزخمشري ،مرجع سابق.)72( ،
( )4ابب التقدمي والتأخري
()5
عامال
ً
( )6يف الصفة
()7
()8

على اإلتباع
على االستئناف
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الفصل األول

فاعال؛ فيكون (سواء) خرب (إن) ،وأما قوله :أأنذرهتم أم مل
مقدما كان أوىل من جعله ً
خربا ً
غري فاعل فيكون سواء ً
تنذرهم فهو فعل مقدر ابملصدر ،وأصله كما مثل( :)1وإمنا ُعد َل به عن أصله تقويةً ملعناه يف غرض التسوية ،فإن مهزة
جمردا عن
االستفهام و(أم) نص يف استواء ما وقع بعدمها ،فلما قصد إىل تقدير معىن االستواء استعمل ذلك اللفظ ً

منقوال لالستواء خاصة ،وهم ينقلون الكالم ،وإن كان يف األصل ملعىن إىل معىن آخر؛ ألجل بعض
معىن االستفهام ً
ذلك املعىن ،أال تر أهنم يقولون أما أان فافعل كذا أيها الرجل ،ال يعنون النداء ،وإمنا يقصدون االختصاص ملا يف
النداء من معىن االختصاص ،ومتثيله بذلك مع (متيمي أان) يشعر أبنه عنده من قبيل اجلائز؛ وألنه قطعه عن قوله ،وقد
التزم حيث ذكره قبله ،والظاهر أنه مما التزم فيه التقدمي؛ ألنه مل يسمع خالفه مع كثرته ،وسره ما فهم من املبالغة يف
معىن االستواء حىت فعلوا ما ذكرانه من التغيري ،فتناسب تقدميه تنبيها على املبالغة ،وعلى التغيري ،وقول أيب علي :سواء
مبتدأ؛ ألن اجلملة ال تكون مبتدأ ،مردود أبن املعىن سواء عليهم اإلنذار ،وعدمه ،وأبنه كان يلزم عود الضمري إليه ،وال
ضمري يعود إليه يف هذا الباب كله").(2
يتضح مما ذكره ابن احلاجب أن :كلمة (سواء) هلا ثالثة أوجه إعرابية:
مقدما للمبتدأ املؤخر (أأنذرهتم) ،وقد قال هبذا الوجه كثري من العلماء ومنهم اخلوارزمي( ،)3وابن
خربا ً
األول :أن تكون ً

يعيش( ،)4وابن مالك( ،)5وابن هشام( )6وغريهم( ،)7وهو الصحيح عند الزخمشري ،ووافقه ابن احلاجب ،فريون جواز

تقدمي اخلرب ،واملعىن :سواء عليهم اإلنذار وعدمه ،ومهزة االستفهام ،و (أم) يدالن على التسوية( ،)8وقد جوز أصحاب
( )1اإلنذار
( )2ابن احلاجب ،اإليضاح ،مرجع سابق.)191 ،191 /1( ،

( )3ينظر :اخلوارزمي ،مرجع سابق.)264 /1( ،
( )4ينظر :ابن يعيش النحوي احلليب ،شرح املفصل ،حتقيق :د .عبد اللطيف بن حممد اخلطيب( ،الكويت :دار العروبة للنشر والتوزيع2114 :م)،71 /3( ،
.)71
( )5ينظر :مجال الدين بن عبد هللا بن مالك ،شرح التسهيل تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد ،حتقيق :أمحد السيد سيد أمحد علي( ،القاهرة  :املكتبة
التوفيقية).)317 ،287 /1( ،
( )6ينظر :اإلمام أبو حممد عبد هللا مجال الدين ابن هشام ،مغين اللبيب ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد( ،بريوت :املكتبة العصرية2115 :م)/1( ،
.)162
( )7ينظر :اإليضاح ( ،)191 ،191 /1قواعد املطارحة ( ،)247التذييل والتكميل ( ،)347 ،251 /3أوضح املسالك ( ،)165 /1شرح التصريح (/1
.)528
( )8ينظر :ابن احلاجب ،اإليضاح ،مرجع سابق.)191 /1( ،
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الفصل األول

هذا الوجه "إتيان املبتدأ غري اسم"( ،)1وقالوا يف هذا الشاهد بلزوم تقدمي اخلرب احرت ًازا من "توهم السامع أن املتكلم

مستفهم"(" ،)2وقد وقعت اإلضافة هنا إىل الفعل لفظًا وإىل املصدر تقديرا قياسا على القول املشهور( :تسمع

()4( )3
مقدرا بـ ـ
املبتدأ
هو
هتم)
ر
(أأنذ
اآلية
ويف
(مساعك)،
ـ
ب
ا
مقدر
املبتدأ
هو
هنا
الفعل
و
،
ابمل َعيُدي خري من أن تراه )"
ً
ً

(اإلنذار).

"وقد منع هذا الوجه الفارسي ،وابن عمرون"( ،)5فقال الفارسي" :سواء يف اآلية مرتفع ابالبتداء ،وما بعده مما
دخل عليه االستفهام يف موضع اخلرب ،واجلملة يف موضع رفع خرب َّ
إن"( )6يريد مجلة املبتدأ أو اخلرب ،ومجلة (ال يؤمنون)
أجاز فيها االستئناف أو احلال من الضمري املنصوب أو خرب َّ
إن ،ويف هذه احلالة يسقط إعراب اجلملة األوىل (املبتدأ
اضا بني اسم َّ
ورَّد عليهما أبن "االستفهام هنا ليس على حقيقته بل هو خرب من
واخلرب) ،وتكون اعرت ً
إن وخربهاُ ،
حيث املعىن"(.)7
الثاين :أن تكون خرب إن املتقدمة يف قوله تعاىل :ﱩ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﱨ ،و(سواء) مصدر فاعله
مجلة (أأنذرهتم) ،وهو الذي مل ير ابن احلاجب صحته()8؛ ألن اخلرب هو املتمم للفائدة ،والتقدير هو :إن الذين كفروا
ال يؤمنون ،وما بني اسم (إن) وخربها مجلة اعرتاضية وهي :سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم(.)9

( )1ابن مالك ،مرجع سابق.)287 /1( ،
( )2ابن مالك ،املرجع السابق.)317 /1( ،
( )3قال أبو هالل :املثل لشقة بن ضمرة ،ورواه األصمعي :تسمع ابملعيدي ال أن تراه ،ينظر :العسكري ،مجهرة األمثال ،حتقيق :حممد سعيد بسيوين (بريوت:
دار الكتب لعلمية1988 :م) ،)215 /1( ،ورو امليداين أنه يُضرب ملن خربه خريٌ من مرآه ،وأول من قال به املنذر بن ماء السماء ،ينظر :امليداين ،جممع

األمثال ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد (بريوت :دار املعرفة2111 :م) (.)129 /1
( )4مجال الدين احلسني ابن إايز ،قواعد املطارحة ،حتقيق :د .عبد هللا بن عمر احلاج إبراهيم( ،الرايض :العبيكان2111 :م) ،)247( ،بتصرف يسري.
( )5خالد بن عبد هللا األزهري ،شرح التصريح على التوضيح ،حتقيق :إمساعيل عبد اجلواد عبد الغين ،أمحد السيد سيد أمحد( ،القاهرة  :املكتبة التوفيقية)،
(.)528 /1
( )6أبو علي احلسن بن عبد الغفار الفارسي ،احلجة يف علل القراءات السبع ،حتقيق :عادل أمحد املوجود ،وآخرون (بريوت :دار الكتب العلمية2117 :م)،
(.)315 /1
( )7األزهري ،مرجع سابق.)528 /1( ،
( )8ينظر :ابن احلاجب ،اإليضاح ،مرجع سابق.)191 /1( ،
( )9ينظر :أمحد بن يوسف السمني احلليب ،الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،حتقيق :د .أمحد حممد اخلراط ،ط( ،3دمشق :دار القلم2111 :م)/1(،
.)115

37

أثر املعىن يف توجيه الشواهد النحوية يف كتاب " اإليضاح يف شرح املفصل البن احلاجب "

الفصل األول

وقد رأ أصحاب هذا الوجه أن (سواء) عامل ،واإلنذار وعدمه فاعله ،والتقدير عندهم :يستوي اإلنذار
عامال بل إجراؤه امسًا أوىل من إعماله ،فيكون
مربرا أن (سواء) ليس وص ًفا ً
وعدمه ،وعارض ذلك ابن احلاجب ً
مقدما هو األوىل وهو القول األول( .)1وأبطل هذا الوجه ابن عمرون حبجة أن "االستفهام ال يعمل فيه
خربا ً
(سواء) ً

ما قبله"(.)2

الثالث" :أن تكون مبتدأ ،ومجلة (أأنذرهتم) خرب ،وهو قول الفارسي" :أأنذرهتم مبتدأ على االستئناف"(،)3
ورد على ذلك أبمرين :أحدمها :أن املعىن سواء عليهم اإلنذار
ووافقه ابن عمرون ،ونقض ابن احلاجب هذا القول َّ
خربا للمبتدأ (سواء) للزم عود الضمري عليه وليس يف اآلية كلها ضمري
وعدمه ،واآلخر :أنه لو كانت مجلة (أأنذرهتم) ً

يعود عليه( .)4وذكر ابن هشام( )5أن هذا الوجه أضعف الوجوه إعر ًااب.

مما سبق يتضح أن :األصل يف املبتدأ أن يكون هو املعروف ،ولذلك فإن اإلنذار هو املبتدأ من حيث
تنقال وله احتماالت شىت بغرض الوصف ،أو اإلخبار عن املبتدأ؛ لذا نعترب كلمة سواء
املعىن ،وااخرب يكون م ً
مؤخرا ،وهو فعل مقدر ابملصدر إضافة إىل أن معىن املبالغة املطلوب يقتضي
خربا ً
ً
مقدما ،و (أأنذرهتم ) مبتدأ ً
مقدما ،وما ورد من حجة إلبطال وجهي
خربا ً
تقدمي ااخرب ،وما ذهب إليه ابن احلاجب من إعراب (سواء) ً

اإلعراب اآلخرين هو األقرب.

( )1ينظر :ابن احلاجب ،اإليضاح ،مرجع سابق.)191 ،191 /1( ،
( )2ابن هشام ،مغين اللبيب ،مرجع سابق.)162 /1( ،
( )3الفارسي ،مرجع سابق.)315 /1( ،

( )4ينظر :ابن احلاجب ،اإليضاح ،مرجع سابق.)191 ،191 /1( ،
( )5ينظر :ابن هشام ،مغين اللبيب ،مرجع سابق ،)162 /1( ،أوضح املسالك.)166 /1( ،
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الفصل األول
()1

املسألة الثالثة :حذف املبتدأ أو ااخرب يف قوله تعاىل :ﱩﮊ ﮋﮌﱨ .

"املبتدأ واخلرب مجلة مفيدة حتصل الفائدة مبجموعهما ،فاملبتدأ معتمد الفائدة ،واخلرب حمل الفائدة ،فال بد منهما،
إال أنه قد توجد قرينة لفظية أو حالية تغين عن النطق أبحدمها ،فيحذف لداللتها عليه؛ ألن األلفاظ إمنا جيء هبا
وتقديرا ،وقد جاء ذلك جميئًا
حكما
للداللة على املعىن ،فإذا فُهم املعىن بدون اللفظ جاز أن ال أتيت به ،و يكون مر ًادا ً
ً
اهلالل وهللا ،أي هذا اهلالل وهللا،
صاحلًا ،فحذفوا املبتدأ مرة واخلرب أخر  ،فمما ُحذف فيه املبتدأ قول املستهلُ :
واملستهل :طالب اهلالل"( ،)2وقد جاءت مواضع حتتمل الوجهني ،حذف املبتدأ أو حذف اخلرب.

وعلى ذلك قال الزخمشري" :وقوله تعاىل :ﱩﮊ ﮋﮌﱨ حيتمل األمرين ،أي فأمري صرب مجيل أو فصرب
مجيل أمجل"(.)3
شارحا قول الزخمشري "وقوله عز وجل :ﱩﮊ ﮋﱨ حيتمل األمرين ،يعين من حذف
وقال ابن احلاجب ً
املبتدأ أو حذف اخلرب ،قال الشيخ [ابن احلاجب] :إال أن حذف املبتدأ أوىل من أوجه :أحدها ،أن حذف املبتدأ
أكثر ،ومحل الشيء على األكثر أوىل من محله على األقل ،اآلخر :أن الكالم سيق للمدح حبصول الضمري له ،فجعل
املبتدأ حمذوفًا ُحيصل هذا املعىن ،وجعل اخلرب حمذوفًا ال حيصله؛ ألنه غري خمرب أبن الصرب اجلميل أمجل مبن قام به؛
ولذلك يقول املتكلم :الصرب اجلميل أمجل ومل يرزق منه شيء ،الثالث :أن املصادر املنصوبة إذا ارتفعت ينبغي أن
مجيال ،فأنت يف حال النصب خمرب ابلصرب،
صربا ً
تكون على معناها وهي منصوبة ،وهي يف النصب إذا قلت :صربت ً

خمربا ابلصرب فهو موافق للمنصوب ،فكان أوىل ،واآلخر :هو أن املبتدأ
وإذا جعلت املبتدأ حمذوفًا يف حال الرفع كنت ً

دليال على املبتدأ احملذوف فحسن حذفه ،وإذا كان اخلرب هو
إذا كان حمذوفًا كانت قرينة حالية ،وهي قيام الصربية ً

احملذوف وليس مث قرينة لفظية وال حالية تدل على خصوصية اخلرب احملذوف؛ فكان ما ذكره من حذف املبتدأ
أوىل"(.)4

( )1سورة يوسف  ،اآلية.)82 ،18( :
( )2ابن يعيش ،مرجع سابق.)234 ،233 /1( ،

( )3الزخمشري ،مرجع سابق.)73( ،
( )4ابن احلاجب  ،اإليضاح ،مرجع سابق.)194 -193/1( ،
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الفصل األول

يتضح مما ذكر ابن احلاجب  :أن كلمة (صرب) يف قوله تعاىل :ﱩﮊ ﮋﮌﱨ فيها قوالن:
خربا مبتدأه حمذوف على تقدير :صربي صرب مجيل ،وهذا هو مذهب اخلليل(،)1
األول" :أن تكون كلمة (صرب) ً
وسيبويه( ،)2وقطرب( ،)3وابن احلاجب( ،)4ومجهور النحويني(.)5
وقد رأ ابن احلاجب أن هذا القول األوىل أبموٍر:
أوهلا :كثرة ورود حذف املبتدأ ،واحلمل على األكثر هو األرجح.
اثنيها :الغرض هو املدح ،وال يتحقق إال حبذف املبتدأ ،واحلمل على األكثر حبصول الضمري له ،والتقدير:
(صربي صرب مجيل) ،وإذا اعتربان أن احملذوف هو اخلرب ،فذلك ال حيقق غرض املدح يف املعىن ،ويتحول املعىن من مدح
إىل وصف.
مجيال) ،فاملخرب عنه
صربا ً
اثلثها :ليظل معىن املصدر وهو مرفوع مواف ًقا ملعناه وهو منصوب ،فلو قلت( :صربت ً

(صربا) ،ولو قلت( :صربي صربٌ مجيلٌ) فاملخرب عنه هو املبتدأ احملذوف ،لذلك فإن حذف املبتدأ أوىل؛ ملوافقة
هو ً
معناه يف حالة النصب ،فأنت خمرب ابلصرب يف النصب والرفع ،وهذا التوافق يُلزم أبن يكون احملذوف هو املبتدأ.
رابعها :القرينة احلالية وهي قيام الصربية قائمة حلذف املبتدأ ،ولو قدران حذف اخلرب ،فال قرينة حالية ،وال لفظية
تدل على خصوصية اخلرب ،فكان حذف املبتدأ أبلغ من حذف اخلرب ،وموافق للمعىن املنشود.
وقدره سيبويه بقولك" :األمر صرب مجيل"( ،)6وقدره غريه بقولك" :فشأين صرب مجيل ،أو :الذي اعتقده صرب
مجيل"( ،)1وذكروا أن هذا الشاهد من املواضع اليت يكثر فيها حذف املبتدأ ،وهو أن يدل عليه معىن الكالم
( )1ينظر :أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج ،معاين القرآن وإعرابه ،حتقيق :د .عبد اجلليل عبده شليب( ،القاهرة :دار احلديث2114 :م)،)78 /3( ،
ذكره الزجاج.
( )2ينظر :سيبويه ،مرجع سابق.)321 /1( ،
( )3ذكر ذلك الزجاج ،ينظر :الزجاج ،مرجع سابق.)78 /3( ،
( )4ينظر :ابن احلاجب ،مرجع سابق.)194 -193 /1( ،
( )5ينظر :إعراب القرآن ( ،)195 /2شرح كتاب سيبويه ( ،)194 ،193 /2قواعد املطارحة ( ،)135الدر املصون ( ،)432 /8شرح ابن عقيل (/1
.)215
( )6سيبويه ،مرجع سابق.)321 /1( ،
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املذكور( ،)2وجيب حذف املبتدأ إذا كان "اخلرب مصدرا انئبا مناب الفعل"( )3كما يف هذا الشاهد ،فقد انب املصدر
(صرب) مناب الفعل.
الثاين :جواز حذف املبتدأ أو حذف اخلرب على حد سواء ،وقال هبذا الوجه كثري من النحاة منهم
الزخمشري( ،)4وابن يعيش( ،)5وابن هشام( ،)6وغريهم( ،)7فالتقدير عندهم يف حذف املبتدأ" :أمري صرب مجيل"( ،)8ويف
حذف اخلرب" :فصرب مجيل أمجل"( ،)9وقد سوغ االبتداء ابلنكرة -ملن أجازوا حذف اخلرب يف شاهدان -أن النكرة قد
وصفت" ،والنكرة إذا وصفت جاز االبتداء هبا"(.)11
وقد فصل الفراء بني املوضعني اللذين وردت فيهما هذه اآلية يف سورة يوسف بناءً على إن املعىن يوجه اإلعراب

يف كل موضع منهما ،ففي اآلية الثامنة عشرة ير أن (فصرب مجيل) مثل قوله تعاىل :ﱩﮩ ﮪﱨ( ،)11ومثل
قوله تعاىل :ﱩﰅ ﰆ ﰇﱨ( ،)12حيث حتمل معىن جواب الشرط ،وحينئذ يكون احملذوف مبتدأ ،وقال" :ولو

()13
مجيال) كذلك على
:
ُيب
(فصربا ً
كان( :فصربًا ً
مجيال) يكون كاآلمر لنفسه ابلصرب جلاز .وهي يف قراءة أ ََّ
ً

( )1الزجاج ،مرجع سابق.)78 /3( ،

( )2ينظر :ابن إايز ،قواعد املطارحة ،مرجع سابق.)135 -134( ،
( )3قاضي القضاة هباء الدين عبد هللا بن عقيل ،شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد( ،القاهرة :دار الطالئع للنشر
والتوزيع2119 :م).)215 /1( ،
( )4ينظر :الزخمشري ،مرجع سابق.)73( ،
( )5ينظر :ابن يعيش ،مرجع سابق.)236 /1( ،
( )6ينظر :ابن هشام ،مغين اللبيب ،مرجع سابق.)641 /2( ،
( )7ينظر :الدر املصون ( ،)458 ،457 /6مهع اهلوامع (.)335 /1
( )8الزخمشري ،مرجع سابق.)73( ،
( )9الزخمشري ،املرجع سابق.)73( ،
( )11ابن يعيش ،مرجع سابق.)236 /1( ،
( )11سورة البقرة ،اآلية.)229( :
( )12سورة املائدة ،اآلية.)89( :
مجيال) بنصبها ،وروي كذلك عن الكسائي  ،ينظر :ابن خالويه ،خمتصر يف شواذ القرآن،
( )13قرأ أ َُيب ،واألشهب ،وأبو السمال ،وعيسى بن عمر
(فصربا ً
ً

حتقيق :برجسرتاسر(القاهرة :مكتبة املتنيب) ،)67(،الكرماين ،شواذ القراءات ،حتقيق :د .مشران العجلي (بريوت :مؤسسة البالغ) ،)243( ،العكربي ،إعراب
القراءات الشواذ ،حتقيق :حممد السيد أمحد عزوز( بريوت :عامل الكتب.)691/1( ،)1996 :
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النصب"( ،)1ويف املوضع الثاين :يف اآلية الثالثة والثمانني من السورة نفسها ير أن اخلرب هو احملذوف حيث َّ
قدره:
"(صرب مجيل ال شكو فيه إال إىل هللا)"( ،)2فبهذا يتبني من كالم الفراء أنه رأ مجيع األوجه من الرفع ،وحىت النصب
ُيب.
أورد ذكره على قراءة أ ََّ
يتضح مما سبق أن الوجهني حمتمالن ،لكن حذف املبتدأ هو األوىل على ما ذكر ابن احلاجب من األسباب
اليت أيدت ذلك ،وهي اليت يـوجه املعىن بصحتها ،والداعي للتقدير هنا هو أن االسم الواحد ال يفيد ،والصفة
واملوصوف يف حكم االسم الواحد ،فال بد من تقدير حمذوف هو املبتدأ.

( )1أبو زكراي حيىي بن زايد الفراء ،معاين القرآن ،حتقيق :ضياء الدين إبراهيم عبد اللطيف( ،القاهرة :القدس للنشر والتوزيع2117 :م).)382/1( ،
( )2الفراء ،املرجع السابق.)396/1( ،
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املبحث الثاين أثر املعىن يف توجيه الشواهد يف املنصوابت؛ وفيه ست مسائل:
(.)1

خريا يف قوله تعاىل :ﱩﭴ ﭵ ﭶﭷﱨ
املسألة األوىل :توجيه املعىن لنصب ً

"تنقسم املنصوابت إىل ثالثة أقسام ،األول :قسم ينتصب بفعل ظاهر وال جيوز إضماره ،وذلك كل فعل إذا
أضمرته مل يكن عليه دليل ،ال من لفظ متقدم عليه ،وال من تسلط حال"( ،)2مثل قولك :أكرم حامت القوم كلهم،
" وقسم ينتصب بفعل ،وإن شئت أظهرته ،وإن شئت أضمرته ،وهو كل فعل إذا أضمر كان له ما يدل عليه إما لفظ
()3
خريا فخريٌ" ،وقسم ينتصب بفعل مضمر ،وال جيوز إظهاره ،وذلك
متقدم ،وإما من تسلط حال"  ،مثل قولك :إن ً

حيفظ حفظًا وال يقاس عليه"( )4كاملناد  ،واملنصوب على ابب االشتغال ،وإايك ،واالسم الذي بعد الواو حنو :إايك
واألسد ...ومثله قوله تعاىل :ﱩﭴ ﭵ

ﭶﭷﱨ.

أمرا قاص ًدا؛ ألنه ملا
وقد قال الزخمشري عن القسم الثالث" :ومن املنصوب ابلالزم إضماره ...قوهلم :انته ً

قال :انته علم أنه حممول على أمر خيالف املنهي عنه ،قال هللا تعاىل :ﱩﭴ ﭵ ﭶﭷﱨ ،ويقولون :حسبك
خريا لك ،ووراءك أوسع لك"(.)5
ً
قاصدا ،أو ذكره ،حيث
أمرا ً
وقد تناول ابن احلاجب قول الزخمشري خمال ًفا له يف حكم حذف الفعل يف :انته ً

أوجب الزخمشري حذف الفعل ،ورأ ابن احلاجب جواز إظهاره وحذفه فقال" :قوله :ومن املنصوب ابلالزم إضماره
 ...ﱩﭴ ﭵ ﭶﭷﱨ قال سيبويه :ألنك حني قلت انته فأنت تريد أن خترجه من أمر وتدخله يف آخر ،فكأنه
خريا لكم ،وما
خريا لكم ،وقال الكسائي :املعىن انتهوا يكن ً
خريا لك ،وقال الفراء :املعىن انتهوا انتهاءً ً
قال :وائت ً

( )1سورة النساء ،اآلية.)171( :
( )2ابن عصفور ،مرجع سابق.)571 /2( ،
( )3ابن عصفور ،املرجع سابق.)571 /2( ،
( )4ابن عصفور ،املرجع سابق.)571 /2( ،
()5الزخمشري ،مرجع سابق.)99 ،98( ،
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قاصدا
أمرا ً
أمرا ً
قاصدا ،وقول الزخمشري :ومنه انْته ً
ذكره سيبويه أظهر واملعىن عليه ،ولذلك أظهروه يف مثل :انته وائت ً

ط"(.)1
على أنه واجب فيه حذف الفعل َغلَ ٌ

(خريا) يف اآلية الكرمية على ثالثة أقوال:
يتضح مما ذكر ابن احلاجب أن إعراب ً
خريا) ،وهذا قول
(خريا) مفعول به منصوب بفعل حمذوف تقديره( :ائتوا) ،والتقدير هنا( :انتهوا وائتوا ً
األولً :
اجلمهور ومنهم سيبويه( ،)2والزجاج( ،)3والزخمشري( ،)4وابن احلاجب( ،)5وغريهم( ،)6إال أهنم اختلفوا يف اإلضمار
للفعل ،هل هو واجب أم جائز إضماره وإظهاره؟ فقال الزخمشري بلزوم اإلضمار يف (انته أمرا قاصدا) ،وقال
سيبويه( ،)7وابن احلاجب( ،)8وابن مالك( )9جبواز اإلظهار واإلضمار فيه ،وقد روي ابحلالتني ،ومثل شاهدان قولك:
خريا لك) وحنومها ،وقول الشاعر(:)11
أوسع لك)َ ،
(وراءك َ
و(ح ْسبُك ً
فواعديه سرحيت مال ٍ
ك
َْ َ َ

()11

َسهال
أَو الرَاب بينهما أ ْ

وكثر هذا احلذف يف الكالم وحذف الفعل؛ لكثرة االستعمال ولعلم املخاطب به ،والذي يدل على حذف الفعل
وإضماره قرينة عقلية ،وهي أن الذي ينهى عن شيء أيمر إبتيان ضده(" ،)1وإضمار الفعل إمنا يكون يف األمر والنهي
خاصة"(.)2
( )1ابن احلاجب ،اإليضاح ،مرجع سابق (.)319 ،318/1
( )2ينظر :سيبويه ،مرجع سابق.)282 /1( ،
( )3ينظر :الزجاج ،مرجع سابق.)119 /2( ،
( )4ينظر :الزخمشري ،مرجع سابق.)99( ،

( )5ينظر :ابن احلاجب ،مرجع سابق)319 ،318 /1( ،
( )6ينظر :إعراب القرآن ( ،)253 /1شرح كتاب سيبويه ( ،)181 ،181 /2شرح اجلمل ) ،)585/2شرح التسهيل ( ،)97 /2شرح الكافية (،)315 /1
املقاصد الشافية ( ،)164 /3شرح التصريح ( ،)418 /2مهع اهلوامع ( ،)13 /2خزانة األدب (.)121 /2
( )7ينظر :سيبويه ،مرجع سابق.)282/1( ،
( )8ينظر :ابن احلاجب ،اإليضاح ،مرجع سابق.)319،318/1( ،
( )9ينظر :ابن مالك ،مرجع سابق.)97 /2( ،
( )11هذا البيت من السريع لعمر بن أيب ربيعة يف ديوانه ص( ،)277القصيدة رقم ( )298ولفظه يف الديوان:
أوذا الذي بينهما أسهال
وواعديه سدريت مالك
 ،ويف الكتاب ) ،(71 /5 ،283 /1إعراب القرآن ( ،)311 /5 ،253 /1وشرح الكافية ) ،(315 /1ويف اخلزانة ).(218/12 ،121 /2
( )11والشاهد فيه إضمار الفعل ،والتقدير :ائت مكاان أسهال.
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خريا لكم) فقد ُحذف
(خريا) صفة للمصدر احملذوف بعد الفعل (انتهوا) والتقدير فيه( :انتهوا انتهاءً ً
الثاينً :

املوصوف وأُقيمت الصفة مقامه ،وهو قول الفراء( ،)3ومثله قوله :ﱩﯯ ﯰ ﯱﯲﱨ ( ،)4وهي اآلية السابقة

(خريا) متصل ابألمر واألصل فيه:
لشاهدان مباشرة والتقدير فيها( :فآمنوا ً
خريا لكم) ،وعلى رأي الفراء أن ً
إمياان ً
خريا لكم)(.)5
(انتهوا هو خريٌ لكم) فمع حذف (هو) يتصل املرفوع مباشرة ابألمر فينتصب ،كأنه قال( :انتهوا انتهاءً ً
()6

ونقل ابن النحاس

عن األخفش الصغري وصف هذا القول ابخلطأ الفاحش؛ ألن املعىن فيه إعطاء أهل الكتاب

ومعىن ،فمن
خيارين ،إن انتهوا ،وإن بقوا على ما كانوا عليه من التثليث ،يف حني ضعف ابن عصفور هذا الوجه لفظًا ً
حيث اللفظ ال يصح تقدير مصدر حمذوف ووصفه إال بتقدير (من) احملذوفة يف مثل قولك( :هللا أكرب) واملعىن" :أنه

ال يـُْلزم التقدير (انتهاءً خريا لكم) َمن تركه"(.)7
خريا لكم)"()8وهو قول الكسائي ،وقد اعرتض
(خريا) خرب لكان احملذوفة ،والتقدير(" :انتهوا يكن ً
الثالثً :

عليه الفراء؛ ألن حذف (كان) مقيس بعد إن ولو " ،أال تر أنك تقول :اتق هللا تكن حمسنًا ،وال جيوز أن تقول:

اتق هللا حمسنًا وأنت تضمر (تكن) ،وال يصلح أن تقول :انصران أخاان( ،وأنت تريد :تكن أخاان)"( ،)9وكذلك اعرتض

()11
خريا لكم)،
عليه ابن النحاس؛ "ألنه ال يُ َ
ضمر الشر ُط وجوابه" ؛ ألن التقدير يكون حينئذ( :انتهوا إن تنتهوا يكن ً

وقال النحاة( )11بعدم اطراد قول الكسائي وحنوه من إضمار (كان) ،وقد ضعف هذا الوجه؛ ألن كان الناصبة ال

خريا فخري) ،ففي مثل هذا بعد (إن) تضمر (كان)
تضمر إال إذا دل عليها دليل يف الكالم الظاهر مثل قولك( :إن ً
( )1ينظر :سيبويه ،مرجع سابق.)284 ،283/1( ،
( )2ينظر :أبو سعيد بن مسعدة األخفش األوسط ،معاين القرآن ،حتقيق :د .هد حممود قراعة( ،القاهرة :مكتبة اخلاجني2111 :م).)271 /1( ،

( )3ينظر :الفراء ،مرجع سابق.)253 /1( ،
( )4سورة النساء ،اآلية.)171( :
( )5ينظر :الفراء ،مرجع سابق.)221 /1( ،
( )6ينظر :أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل بن النحاس،إعراب القرآن ،حتقيق :عبد املنعم خليل إبراهيم( ،بريوت :دار الكتب العلمية2119 :م)/1( ،
.)253
( )7ابن عصفور ،مرجع سابق.)585/2)،
( )8الرضي ،شرح الكافية ،مرجع سابق.)315 /1( ،
( )9الفراء ،مرجع سابق.)221 /1( ،
( )11ابن النحاس ،مرجع سابق.)253 /1( ،
( )11ينظر :الرضي ،شرح الكافية ،مرجع سابق.)315 /1( ،
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خبزا جافًا) ،وهناك قول رابع ُعزي لبعض الكوفيني ،وهو أن يكون
وهو مطرد ً
أيضا بعد (لو) كقولك( :أعطين ولو ً

حاال منصوبة ،ويضعفه أنه غري مشتق(.)1
(خريا) ً
ً

خريا ابنتهائكم هذا) ،فأان
مما سبق يتضح أن :القول األول هو األقرب ،ويكون التقدير( :انتهوا وافعلوا ً
مع القول بتقدير الفعل ،وال يلزم ابلضرورة اإلدخال يف أمر آخر .واملعىن يوجه بذلك.

( )1ينظر :السمني احلليب ،مرجع سابق.)165 /4( ،
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()1

املسألة الثانية :توجيه إعراب (شركاءكم) يف قوله تعاىل:ﱩﭥ ﭦ ﭧﱨ"

معىن"( ،)2وتتشابه واو العطف مع واو املعية
"املفعول معه هو املذكور بعد الواو ملصاحبة معمول فعل لفظًا ،أو ً

فيكون النصب على املعية أو على العطف حسب ما يقتضيه السياق ،ويف ذلك ثالثة أحوال:
أحدها :وجوب إضمار فعل بعد الواو يصل إىل االسم الذي يليها ،مثل قول الشاعر(:)3
()4

اها
َعلَّ ْفتُـ َها تْبـنًا َوَماءً َابرًدا
َح َّىت َغ َد ْ
ت َمهَّالَةً َعْيـنَ َ
الثاين :جواز النصب على املعية ،أو إضمار فعل يصل إىل االسم الذي يلي الواو ،مثل قولك :أسرعت والصديق.
الثالث :وجوب النصب على املعية ،مثل :سرت والشاطئ(.)5
وقد عد الزخمشري قوله تعاىل :ﱩﭥ ﭦ ﭧﱨ من النصب على املعية ،فقال" :املفعول معه :وهو
املنصوب بعد (الواو) الكائنة مبعىن (مع) ،وإمنا ينصب إذا تضمن الكالم فعال ،كقولك :ما صنعت وأابك ،وما
زلت أسري والنيل ،ومنه قوله عز وجل :ﱩﭥ ﭦ ﭧﱨ"(.)6
()7

قائال" :وقوله تعاىل :ﱩﭥ ﭦ ﭧﱨ ،على قراءة اجلماعة
وشرح ابن احلاجب قول الزخمشري ً

مفعول معه ابعتبار أنه يف املعىن مشرتك بينه وبني فاعل (أمجعوا) ،وبيانه من وجهني :أحدمها :أنه لو مل يكن لكان
معطوفًا على (أمركم) ،ولو كان معطوفًا على (أمركم) لكان التقدير( :أمجعوا أمركم وأمجعوا شركاءكم) ،وال يقال إال

( )1سورة يونس ،اآلية.)71( :
( )2الرضي ،شرح الكافية ،مرجع سابق.)36/2 ( ،
( )3رجز اتم منسوب لذي الرمة وهو ليس يف ديوانه ،اإلنصاف(  ،) 714 /2 ،511 /2شرح اجلمل ( ،)35 /3الدر املصون ( ،)241 /6خزانة األدب
( ،)277 /12 ،139 /3 ،231 /2والرواية يف العجز حىت شتت.
( )4أي :وأسقيتها أو على أتويل علفتها بناولتها.
( )5ينظر :الشاطيب ،مرجع سابق.)341 /3( ،
( )6الزخمشري ،مرجع سابق.)116( ،

( )7ينظر :ابن جماهد ،السبعة يف القراءات ،حتقيق :د .شوقي ضيف (مصر :دار املعارف) ،)328( ،ابن اجلزري ،النشر يف القراءات العشر ،حتقيق :الشيخ
زكراي عمريات( ،بريوت :دار الكتب العلمية2116 :م).)214 /2( ،
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أمجعت أمري ،ومجعت شركائي ،واآلخر ما ثبت من قراءة( )1يعقوب (شركاؤكم) ،ابلرفع ،عط ًفا على الضمري املرفوع
افق للقراءة
املتصل أبمجعوا ،وجيوز أن يكون مبتدأ ُحذف خربه .وإذا اجتمع قراءاتن إلحدامها أتويالن :أحدمها مو ٌ
األخر كان محله على املوافق أوىل؛ لئال يؤدي إىل اختالف املعاين و األصل اتفاقهما"(.)2
يتضح مما ذكر ابن احلاجب أن:كلمة (شركاءكم) وردت فيها قراءااتن ،النصب والرفع ،فالنصب على ثالثة
أوجه:
األول :مفعول معه؛ الشرتاكه يف املعىن مع فاعل (أمجعوا) ،وهذا قول كثري من العلماء منهم الزجاج(،)3
والزخمشري( ،)4واخلوارزمي( ،)5وغريهم( ، )6فقد قال ابن احلاجب :إن اجلمهور على اتفاق أن النصب على املعية يف
هذا الشاهد لسببني ،أحدمها :ألنه إذا مل ينصب على املعية نصب على العطف والعطف فاسد؛ ألن الفعل (أمجعوا)
ال يصل إال إىل املعاين وال يصل إىل الشركاء ،واآلخر :االستدالل بقراءة الرفع عطفا على الضمري يف (أمجعوا) ،وهو
دليل على املعية ،وإذا اجتمع قراءاتن ،ألحدمها أتويالن ،أحدمها موافق للقراءة األخر كان محله على املوافق أوىل
فحملناها على املعية؛ ألن القراءة األخر ابلرفع حتمل على العطف على الضمري يف أمجعوا ،فتحمل معىن املعية
وتدعم قوله هبا يف النصب على املعية ،وقد رد بعضهم( )7به على الكوفيني يف نصبهم (شركاءكم) على املفعولية،
"وذلك للسالمة من اإلضمار"( ،)8وللقياس على قوهلم(" :جاء الربد والطيالسةَ)"( )9على سبيل التبع واملعية.

( )1ينظر :ابن جين ،احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا( ،بريوت :دار الكتب العلمية 2111م)/1( ،
 ،)434إعراب القراءات الشواذ للعكربي ()651،649/1
( )2ابن احلاجب ،مرجع سابق.)325 ،324 /1( ،
( )3ينظر :الزجاج ،مرجع سابق.)23 /3( ،
( )4ينظر :الزخمشري ،مرجع سابق.)116( ،
( )5ينظر :اخلوارزمي ،مرجع سابق.)419 /1( ،
( )6ينظر :اإليضاح ( ،)324/1شرح الكافية ( ،)45/2خزانة األدب (.)134/3
( )7ينظر :الزجاج ،مرجع سابق.)24 ،23 /3( ،
( )8الرضي ،مرجع سابق.)45 /2( ،
( )9اخلوارزمي ،مرجع سابق.)419 /1( ،
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الثاين :مفعول به منصوب لفعل حمذوف تقديره (ادعوا) وقبله واو عطف ،وقد قال به الكسائي والفراء(،)1
ورفضه الزجاج وقاس الكالم على قولك(" :لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها)"( )2أي :مع فصيلها ،وال فائدة من
تقدير فعل ،وأخرج ابن عصفور هذا الشاهد من دائرة املفعول معه؛ ألن أصل املفعول معه هو العطف؛ "ولذلك مل
يسغ إال حيث يسوغ العطف والشاهد املذكور ال جيوز فيه العطف"()3؛ ألن العامل هو (أمجع) وهو ال يصل إىل
مفعوال به ،وذلك كقول الشاعر(:)4
الشركاء ،والتقدير( :أمجعوا أمركم وامجعوا شركاءكم) ،فيكون (شركاءكم) ً
()5

متقلدا سي ًفا ورحمًا
زوجك قد َغدا
ً
اي ليت َ
()6
وأطلق السمني احلليب تقدير الفعل فقال بتقدير فعل الئق ،وقاس شاهدان على قوله تعاىل :ﱩﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﱨ( ،)7أي :اعتقدوا اإلميان ،وكذلك قاسه على البيتني

السابقني.

الثالث :معطوف على أمركم املنصوب ،وقال به ابن هشام( ،)8وهذا فاسد يف املعىن؛ "ألن الفعل أمجعوا ال يصل
إىل الشركاء ،ومن زعمه قال فيه وجهان :أحدمها :أنه عطف على أمركم بتقدير حذف مضاف وأخذ املضاف إليه
إعرابه ،والتقدير( :أمجعوا أمركم وأمر شركاءكم) كقوله تعاىل:ﱩﮚ ﮛﱨ( ،)9واآلخر :عطف على أمركم من غري
أيضا أمجعت شركائي"(.)11
تقدير مضاف أو حذف؛ ألنه يقال ً

( )1ينظر :الفراء ،معاين القرآن ،مرجع سابق.)346 /1( ،

( )2الزجاج ،مرجع سابق.)23 /3( ،
( )3ابن عصفور ،مرجع سابق.)35 /3( ،
( )4البيت من جمزوء الكامل لعبد هللا بن الزبعري يف :ديوانه ( ،)32ويف معاين القرآن للفراء ( ،)346 /1واإلنصاف ( ،)695 /2 ،511 /2شرح املفصل
البن يعيش ( ،)131 /2الدر املصون (،)241 /6خزانة األدب (.)118 /12 ،142 /9 ،142 /3 ،231 /2
( )5أي :ومتعل ًقا رحمًا.
( )6ينظر :السمني احلليب ،مرجع سابق،)241/6( ،
( )7سورة احلشر ،اآلية .)9(:
( )8ينظر :ابن هشام ،مغين اللبيب ،مرجع سابق.)415 /2 ( ،
( )9سورة يوسف ،اآلية.)82( :
( )11السمني احلليب ،الدر املصون ،مرجع سابق ،)241 ،241 /6 ( ،بتصرف يسري.
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أما الرفع وهي قراءة احلسن ،وابن أيب إسحاق ،وعيسى ،ويعقوب ففيه وجهان:
أحدمها :الرفع على الضمري املرفوع يف (فأمجعوا) ،وقد عارض هذا الوجه بعض النحاة والقراء ،ومنهم الفراء الذي
مستندا على حجة أن "اآلهلة ال تعمل وال جتمع"(،)2
عارض وجه الرفع "ملخالفته للكتاب"()1؛ وألن املعىن فيه ضعيف
ً
أيضا وجه (النصب) ل ـ ـ ـ (شركاءكم) على أهنا مفعول به لفعل مقدر (ادعوا) ،كأنك قلت :فأمجعوا أمركم
وذكر الفراء ً

وادعوا شركاءكم.

وقد استبعد ابن النحاس هذا القول؛ ألن الشركاء تعين األصنام" ،واألصنام ال تصنع شيئا"()3؛ لذلك ال يستقيم
عطف الشركاء على الفاعل (الواو يف فأمجعوا) .ووافقه يف ذلك السمني احلليب( ،)4وأجاز الزجاج العطف على الضمري
املرفوع هنا؛ ألن املنصوب قد َّقو الكالم فقال" :ال تعطف على الضمري املرفوع حىت تقوي املرفوع بلفظ معه"(،)5

()6
وحسن الرفع.
وسبقه بذلك األخفش ولكنه ير أن النصب أقو َّ ،

اآلخر :الرفع على "أنه مبتدأ حمذوف اخلرب تقديره( :وشركاؤكم فليجمعوا أمرهم)(.)7
وقد ذكر ابن احلاجب هذين الوجهني من الرفع لكنه يرجح النصب على املعية(.)8

( )1الفراء ،مرجع سابق.)346 /1( ،
( )2الفراء ،املرجع سابق.)346 /1( ،
( )3ابن النحاس ،إعراب القرآن ،مرجع سابق.)153 /2( ،
( )4ينظر :السمني احلليب ،الدر املصون ،مرجع سابق.)243 /6( ،
( )5الزجاج ،مرجع سابق.)24 /3( ،
( )6ينظر :األخفش ،مرجع سابق.)376 /1( ،
( )7السمني احلليب ،مرجع سابق.)243 /6 ( ،
( )8ينظر :ابن احلاجب ،اإليضاح ،مرجع سابق.)324 /1( ،
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وكثري من النحويني رأوا الوجهني األولني من النصب على املعية واملفعولية ومنهم ابن يعيش( ،)1وابن مالك( ،)2وابن
إايز ( ،)3وابن عقيل( ،)4والشاطيب( ،)5وغريهم( ،)6وقد استشهد أبو حيان( )7يف ذلك ابلبيت(:)8
()9

وان
ات بَـَرْز َن يَـ ْوًما
العيُ َ
إذَا َما الغَانيَ ُ
ب َو ُ
َوَز َّج ْج َن احلََواج َ
ويستساغ ذلك بتقدير مع أو تقدير فعل ،وقد يكون التقدير( :كحلن العيوان) أو (مع العيوان)،أو أتويل زججن ب ـ
(زيَّ َّن) ،فالبيت كاآلية عنده ،والفرق اجلوهري يف الرابعي (أمجع) والثالثي (مجع) يف أن األول ال يصل إال إىل املعاين
فقط ،واألخري قد يصل إىل املعاين والذوات(.)11

يتضح مما سبق :أن النصب على املفعول معه أوىل؛ ملا حيمله العطف من فساد يف املعىن؛ ألن التقدير يف
فضال عن أن مجهور القراء يقرؤوهنا ابلنصب على
حال العطف سيكون (أمجعوا شركاءكم) ،وهذا ظاهر الفسادً ،
املفعول معه ،وما أشار إليه ابن النحاس من أن الشركاء هم األصنام ،واألصنام ال تصنع شيةًا له أمهية ابلغة يف
حسم املسألة على النصب ،وإبعاد الرفع عط ًفا على الفاعلية ،إضافةً إىل أن العالمة املميزة للمفعول معه هي أن

مفعوال معه ،وهذا اتضح
الفعل املذكور يف اجلملة ال يتوجه إىل ما بعد الواو ،فلو توجه إىل ما بعد الواو ،مل يكن ً
يف (شركاءكم) ،حيث إن الفعل ( أمجع) ال يتوجه إىل شركاءكم ،وانتفى العطف النتفاء التشريك.
( )1ينظر :ابن يعيش ،مرجع سابق.)131 /2( ،
( )2ينظر :ابن مالك ،مرجع سابق.)212 /2( ،
( )3ينظر :مجال الدين احلسني بن بدر بن إايز ،احملصول يف شرح الفصول ،حتقيق :د .شريف عبد الكرمي النجار( ،األردن :دار عمان للنشر والتوزيع:
2111م).)522 /1( ،
( )4ينظر :ابن عقيل ،مرجع سابق.)154 /2( ،

( )5ينظر :أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب ،املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية ،حتقيق :د .عياد بن عيد الثبييت( ،مكة املكرمة :جامعة أم
القر 2117 :م).)341 /3( ،
( )6ينظر :التذييل والتكميل ( ،)134/8مهع اهلوامع ( .)182 /2
( )7ينظر :حممد بن يوسف أبو حيان األندلسي ،التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل ،حتقيق :د .حسن هنداوي( ،دمشق :دار القلم1998 :م،)1
(.)134 /8
( )8البيت من الوافر للراعي النمريي يف ديوانه ( ،)232ويف اإلنصاف ( ،)713 /2 ،499 /2التذييل والتكميل (  ،)134 /8شرح التسهيل ( ،)212 /2
مهع اهلوامع (  ،)182 /2خزانة األدب ( .)261 /12 ،141 /9
( )9فزججن احلواجب :أي :دققنها وطولنها؛ لذلك الفعل زججن مينعه املعىن من الوصول إىل العيون.ينظر :البغدادي ،خزانة األدب ،مرجع سابق/9( ،
.)141
( )11ينظر :الشاطيب ،مرجع سابق.)167 /5( ،
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بسرا أطيب منه رطبًا).
بسرا ورطبًا يف قوله(:هذا ً
املسألة الثالثة :العامل يف نصب ً
األصل يف احلال أن تكون مشتقة ،وقد تكون جامدة حال أتويلها مبشتق( ،)1كأن تدل "على تطوير وقع فيه
بسرا أطيب من رطبا"(.)2
تفضيل ،حنو هذا ً
حاال ،فقال" :واالسم غري الصفة،
وقد تناول الزخمشري هذا القول يف مفصله بعد أن ذكر أن املصدر يقع ً
بسرا أطيب منه رطبًا"(.)3
واملصدر مبنزلتهما يف هذا الباب ،تقول :هذا ً
قائال" :ومعىن (هذا بُ ْسًرا أطيب منه ُرطَبًا) تفضيل هذه الثمرة يف حال كوهنا
وشرح ابن احلاجب قول الزخمشري ً

بسرا عليها يف حال كوهنا رطبًا ،وقد اختلف النحويون يف العامل يف (بُ ْسًرا) ،فقال بعضهم :العامل فيه اإلشارة ،وقال
ً
بسرا أطيب منه إذا كان رطبًا ،والعامل يف إذا
بعضهم :العامل فيه كان مقدرة متعلقة بظرف ،كأنه قيل :هذا إذا كان ً
(بسرا) أطيب ،وقال بعضهم :العامل كان والعامل يف إذا (أطيب) .واخلالف يف
اإلشارة ،وقال بعضهم :العامل يف ً
احلقيقة هل العامل اسم اإلشارة أو أطيب؟ وإذا قُدر (إذا)( )4رجع اخلالف يف العامل يف (إذا) هل هو اإلشارة أو

أطيب؟
وقد قال أبو علي الفارسي ،وكثري من النحويني :إن العامل (هذا) ،وذهب آخرون إىل أن العامل (أطيب)،
وهم حمض ،والدليل على أن العامل أطيب من وجوه :أحدمها :أان متفقون على
وهذا هو الصحيح ،والقول األول ٌ
بسرا أطيب منه رطبًا ،واملعىن فيه كاملعىن سواء كان يف املفضل أو
قائما
ُ
جواز زي ٌد ً
أحسن منه راكبًا ،و مترة خنليت ً
املفضل عليه ،وال عامل سو أطيب وأحسن ،وإذا وجب أن يكون (أطيب) هو العامل واملسألة األخر مبعناها

أيض ا أطيب ،والوجه الثاين هو أنه لو كان العامل (هذا) لوجب أن يكون يف حال اخلرب
وجب أن يكون العامل فيها ً

بسرا ،ألنه حال من املشار إليه ،فوجب أن يكون يف حال االشارة إليه كذلك ،وحنن قاطعون أبنه جيوز أن يكون
عنه ً
بلحا.
بسرا أطيب منه رطبًا ،وكذلك لو كان ً
على غري ذلك ،بدليل قولك له :وهو رطب ،هذا ً

( )1ينظر :الرضي ،مرجع سابق.)69 /2( ،
( )2الشاطيب ،مرجع سابق.)431 /3( ،

) (3الزخمشري ،املفصل  ،مرجع سابق.)112( ،
(( )4إذا كان)
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والوجه الثالث :أنه لو كان العامل فيه (هذا) لوجب أن يكون اخلرب عن الذات مطل ًقا؛ ألن تقييد املشار إليه
قائما أيب ،فاخلرب ابألبوة وقعت مطلقة عن الذات املشار
ابعتبار اإلشارة ال يوجب تقييد اخلرب ،بدليل قولك :هذا ً
إليها ،وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون اخلرب أبحسن وقع عن املشار إليه مطل ًقا،كأنك قلت :هذا أطيب منه رطبًا ،إذ
وجود احلال وعدمها إذا كان العامل اإلشارة ابعتبار اخلرب على ٍ
[حد] سواء ،وإذا ثبت ذلك فسد املعىن؛ ألنك
فضلت شيئًا على نفسه من غري تقييد له حتصل به األفضلية.
والوجه الرابع :أنه إذا مل يكن العامل أحسن مل تكن األحسنية مقيدة ابلبسرية؛ ألن املقيد ابحلال هو العامل
فيها ،والعامل فيها هو املقيد هبا ،وإذا مل تكن األحسنية مقيدة ابلبسرية فسد املعىن؛ ألن الغرض تقييد األحسنية
ابلبسرية مفضلة على الرطبية ،وهذا معىن العامل يف احلال ،وإذا ثبت أن األحسنية مقيدة ابلبسرية وجب أن يكون
معموال ألحسن ،فثبت مبا ذكرانه أن القول الصحيح قول من قال :إن العامل (أطيب).
ً
(بسرا) وقد ثبت أنه العامل يف
فأما من قال :إن العامل (هذا) فشبهتهم أنه لو كان (أحسن) هو العامل يف ً

رطبً ا؛ ألد إىل أن يكون الشيء الواحد مقيدا حبالني خمتلفني يف احلال وهو حمال ،وهذا ليس بشيء ،فإن األحسن
(بسرا) ابعتبار زاد ويعمل يف (رطبًا) ابعتبار احلسن ،حىت لو فككت هذا
من جهتني؛ ألن معناه زاد حسنه فيعمل يف ً
بسرا يف الطيب على طيبه يف حال كونه رطبًا ،فيستقيم املعىن املطلوب فثبت أن ما ذكروه وهم حمض.
لقلت :هذا زاد ً

وشبهة أخر قالوا :ال يتقدم معمول (أفعل) عليه بدليل امتناع زيد منك أحسن ،وإذا مل يتقدم منك مل يتقدم
أيضا غري مستقيم؛ ألن امتناع تقدمي منك بعد
احلال ،وإذا مل يتقدم فالعامل هذا إذ ال عامل سواه ،وهذا عندان ً
تسليمه إمنا كان ألنه يف معىن املضاف إليه بدليل أن قوهلم :زيد أحسن منك كقوهلم :زيد أحسن الناس يف قيام
أحدمها مقام اآلخر ،وملا قام مقام املضاف إليه لكونه املفضل عليه يف املعىن كرهوا تقدميه كما كرهوا تقدمي املضاف
ٍ
معمول هو كاملضاف
إليه على املضاف ،ألنه خالف لغتهم ،وإن كان ذلك من لغة غريهم فال يلزم من امتناع تقدمي
أيضا فإن العرب يف الشيء إذا فضلوه على
إليه امتناع املعمول الذي هو احلال مع كون العامل من املشبهات ابلفعل ،و ً

غرضا يف التنبيه
نفسه ابعتبار حالني من تقدم أحدمها على العامل ،وإن كان مما ال يسوغ [تقدميه] لو مل يكن كذلك ً
ابلتقدمي على أنه املفضل ،وكذلك إذا فضلوا ذاتني ابعتبار [حالني] ،وكذلك إذا شبهوا ابعتبار حالني ،فيقولون :زيد

قاعدا ،ويقولون :زيد
قائما مثلك ً
قائما مثله ً
قائما أحسن منك ً
قائما أحسن منه ً
قاعدا ،وزيد ً
قاعدا ،وزيد ً
قاعدا ،وزيد ً
ً
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قاعدا ،ولو جاز تقدم هذا املعمول على الكاف اليت هي أبعد يف العمل من ابب أحسن ،فتقدمي معمول
قائما كعمرو ً
ً

أيضا فإنه جيوز تقدمي الظرف"(.)1
(أحسن) أجوز و ً

بسرا ورطبًا على ثالثة أقوال:
يتضح مما ذكر ابن احلاجب أن :العامل يف ً
()3

بسرا ورطبًا هو أفعل التفضيل ( أطيب) ،وقال هبذا الوجه الرضي( ،)2وأبو حيان
األول :العامل يف ً
والشاطيب( ،)4وغريهم( ،)5واختاره ابن احلاجب( ، )6إذ أن املعىن املراد هو تقييد األفضلية ابلبسرية وعليه فإن العامل يف
احلال البد أن يكون أفعل التفضيل (أطيب)؛ ألن املقيد ابحلال هو العامل فيها والعامل فيها هو املقيد هبا ويؤثر فيها؛
إليصال معىن األفضلية املراد وهو تقييد األفضلية ابلبسرية؛ لذلك وجب أن يكون أفعل التفضيل متسلطًا على احلال
وعامال فيها.

بسرا على طيبه رطبًا) ،وهذا أصل
فأفعل التفضيل "تَ َ
ض َّمن معىن فعل تعلق مبصدرين ،والتقدير( :هذا يزيد طيبه ً

وضمن أفعل التفضيل معىن (يزيد) املتعلق ابملصدرين"( ،)7وجاز أن يعمل فيها اسم التفضيل
الكالم ،مث حذفَّ ،

مراعاة لألصل" ،وإليه ذهب املازين ،وابن كيسان ،وابن جين ،وابن خروف ،وغريهم"( ،)8ورأ بعضهم أن هذا

مطورا
الشاهد من احلال اجلامدة املؤولة ابملشتق ملا فيها من داللة على تطوير وقع فيه تفضيل ،والتقدير فيها(" :هذا ً
()9
معا،
هذا التطوير أحسن منه هذا التطوير)"  ،وأطيب هنا عامل واحد انب مناب عاملني فعمل يف احلالني ً

) (1ابن احلاجب ،اإليضاح  ،مرجع سابق.)337 -335 /1( ،
( )2ينظر :الرضي ،مرجع سابق.)71 -69 /2( ،
( )3ينظر :حممد بن يوسف أبو حيان األندلسي ،ارتشاف الضرب من لسان العرب ،حتقيق :د .رجب عثمان حممد ،د .رمضان عبد التواب( ،القاهرة :مكتبة
اخلاجني1998 :م).)1588 /3( ،
( )4ينظر :الشاطيب ،مرجع سابق.)431/3( ،
( )5ينظر :التذييل والتكميل ( ،)117 - 111/9أوضح املسالك ( ،)286/2شرح التصريح (.)246/2
( )6ينظر :ابن احلاجب ،اإليضاح  ،مرجع سابق.)337 -335 /1( ،
( )7أبو حيان ،التذييل والتكميل ،مرجع سابق.)113 /9( ،
( )8أبو حيان ،االرتشاف ،مرجع سابق.)1558 /3( ،
( )9الشاطيب ،مرجع سابق.)431 /3( ،
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()1
بسرا هو الضمري املستكن يف أطيب وصاحب احلال يف
واملعىن(" :بسره أطيب من رطبه)"  ،وصاحب احلال يف ً
رطبًا الضمري املستكن يف (منه)(.)2

قائما أحسن منه
واستدل ابن احلاجب على أن الدليل على أن العامل أطيب ابالتفاق على جواز (زيد ً

بسرا أطيب منه رطبًا) وال عامل فيهما سو أفعل التفضيل.
راكبًا) ،و (مترة خنليت ً

مستدال على ذلك أبن معمول (أفعل) اليتقدم عليه ،بدليل
الثاين :أنه (اسم اإلشارة) قال بذلك الفارسي(،)3
ً
امتناع (زيد منك أحسن) وإذا مل يتقدم (منك) مل يتقدم احلال ،وإذا مل يتقدم فالعامل (هذا).
ورد ابن احلاجب أبن هذا الكالم ال يستقيم ،لثالثة أسباب:
قائما أحسن منه راكبًا) وال عامل فيه سو أحسن.
أحدها :االتفاق على جواز (زيد ً
بسرا ،مع أن اإلشارة إليه جائزة وحاصلة سواء كان
والثاين :عمل اإلشارة يُلزمنا أن يكون التمر يف حال اخلرب عنه ً

بسرا أم رطبًا ،أي :خايل من اسم اإلشارة ،واعتبار اسم اإلشارة هو العامل يف احلال يفسد املعىن ،من جهة أن تقييد
ً
املشار إليه ابعتبار اإلشارة ال يوجب تقييد اخلرب ،وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون اخلرب بـ ـ ـ (أطيب) وقع عن املشار

بسرا فإنك بذلك تكون فضلت شيئًا على نفسه من غري تقييد
إليه مطل ًقا ،ولو اعتربت أن اسم اإلشارة هو العامل يف ً

حتصل به األفضلية.

والثالث :أبن امتناع تقدمي (منك) يف قولك :زيد منك أحسن ،إمنا كان ألنه يف معىن املضاف إليه لكونه املفضل
عليه يف املعىن؛ لذلك كرهوا تقدميه من ابب كراهة تقدمي املضاف إليه على املضاف؛ ألنه خالف لغتهم ،وإن كان
ذلك من لغة غريهم فال يلزم من امتناع (تقدمي) معمول هو كاملضاف إليه امتناع املعمول الذي هو احلال مع كون
العامل من املشبهات ابلفعل.

( )1األزهري ،شرح التصريح ،مرجع سابق.)646 /2( ،

( )2ينظر :أبو حيان ،ارتشاف الضرب ،مرجع سابق.)1588 /3( ،
( )3ينظر :الفارسي ،اإليضاح العضدي ،مرجع سابق.)211( ،
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الثالث :أنه ( كان) املقدرة ،وأصحاب هذا القول كثري من النحويني وهم سيبويه(" ،)1واملربد ،والزجاج ،وابن
السراج"( ،)2والسريايف( ،)3وابن يعيش( ،)4وغريهم(.)5
اتمة ،والنصب على احلال ال على اخلرب ،والعامل يف (إذا) اإلشارة أو
وقد اختلف النحاة فيها فمنهم من قال إهنا َّ
اباب يف كتابه فقال" :هذا ابب ما ينتصب من األمساء والصفات؛ ألهنا
(أطيب) ،وهو رأي سيبويه ،حيث أفرد له ً
بسرا أطيب منه رطبًا) فإن شئت جعلته حينًا قد مضى ،وإن شئت
أحوال تقع فيها األمور ،وذلك قولك( :هذا ً
مستقبال .وإمنا قال الناس هذا منصوب على إضمار إذا كان فيما يستقبل ،وإذ كان فيما مضى ،ألن هذا
جعلته حينًا
ً

ملا كان ذا معناه أشبه عندهم أن ينتصب على إذا كان .ولو كان على إضمار كان لقلت :هذا التمر أطيب منه

البسر؛ ألن كان قد ينصب املعرفة كما ينصب النكرة ،فليس هو على كان ولكنه حال"( ،)6وعند هؤالء جيوز أن
بسرا أطيب منه إذا كان رطبًا)"(،)7
يكون الزمن الذي فضل فيه ماضيًا أو
ً
مستقبال ،فالتقدير فيه(" :هذا إذ كان ً
ماض والرطب ٍ
فالتفضيل هنا جر على التمر وهو بني البسرية والرطبية ،فالبسر ٍ
آت ،ويف هذا املرحلة يكثر النقاش
حول أنواع التمر.
"وحيتج أصحاب هذا القول إلبعاد كان الناقصة ،فلو كانت انقصة لوقع معها املعرفة فيكون التقدير( :هذا
البسر أطيب منه الرطب) فكان تعمل يف املعرفة عملها يف النكرة ،فلما اختص املوضع ابلنكرة علم أهنا التامة"(.)8
ومنهم من قال أهنا انقصة ،قال أبو حيان(" :وهو بعيد)"(.)9

( )1ينظر :سيبويه ،مرجع سابق.)411 /1( ،
( )2نقل عنهم أبو حيان يف التذييل والتكميل ( ،)111 /9ومل أقف عليه يف كتبهم.
( )3ينظر :السريايف ،شرح الكتاب ،مرجع سابق.)289 /2( ،
( )4ينظر :ابن يعيش ،مرجع سابق.)156 ،155 /2( ،
( )5ينظر :التذييل والتكميل ()117 -111 /9؛ املقاصد الشافية (.)481 -481 /3
( )6سيبويه ،الكتاب ،مرجع سابق.)411 /1( ،
( )7السريايف ،شرح الكتاب ،مرجع سابق.)289 /2( ،
( )8ابن يعيش ،مرجع سابق ،)156 /2( ،بتصرف يسري.
( )9أبو حيان ،التذييل والتكميل ،مرجع سابق.)111 /9( ،
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"وقد اعرتض الشاطيب على هذا القول أبن سيبويه مل يرد إضمار (كان) ،وإمنا أراد ذكرها لتوضيح وتفسري معىن
تقديرا ،إذ يلزم يف إضمارها تكلف من أوجه:
الكالم ال ً
أحدها :إضمار ستة أشياء ال حاجة هلا وهي :إذ ،وإذا ،وكان ،وضمريها مكررين يف موضعني.
الثاين :التسليم لإلضمار ،إذ يلزم إضمار أفعل يف (إذا -إذ) فالظرف البد له من عامل ،فيلزمك التقدير لعامل
له.
الثالث :أفعل يف هذا الباب هي أفعل يف قوله تعاىل :ﱩﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵﱨ( ،)1فالقصد يف
شاهدان ويف هذه اآلية تفضيل شيء على نفسه ابعتبار متعلقني ،فلم يتم تقدير كان يف اآلية الحتاد املتعلق به
وشاهدان كاآلية فال تقدر فيه كان"(.)2
يتضح مما سبق :أن العامل هو (أطيب) كما اختاره ابن احلاجب ،وإن كان فيه إتيان املعمول قبل العامل؛
ضا أبن العامل اسم اإلشارة ،وما ذكره
لضعف القول أبن العامل كان الناقصة ،أو التامة ،ولضعف القول أي ً
الشاطيب من أتويل قول سيبويه قريب من الصواب ،وحينةذ ميكن اعتبار سيبويه مع أصحاب القول األول ،أبن
العامل هو (أفعل) التفضيل.

( )1سورة آل عمران ،اآلية.)167( :
( )2الشاطيب ،مرجع سابق ،)481 -481 /3( ،بتصرف يسري.
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حاال يف حنو قوهلم (:كلَّمته فاه إىل يف(
املسألة الرابعة :استعمال اجلمل استعمال املفردات وإعراهبا ً
"احلال وصف هليئة الفاعل أو املفعول ،وذلك حنو :جاء زيد ضاح ًكا ،وضربت عبد هللا ابكيًا"( ،)1وشرطها أن

تكون مشتقة ،وقد أتيت جامدة وتؤول ابملشتق ،كأن أتيت احلال دالة على املفاعلة حنو قوهلم :كلمته فاه إىل يف ،أي:
مشافهة(.)2

واألصل فيها أن أتيت مفردة كما تقدم ،وقد أتيت شبه مجلة مثل :جاء زي ٌد يف القافلة ،وقد أتيت مجلة والبد من
الواو ،أو ضمري رابط ،أو كالمها ،مثل :جاء حممد وهو يضحك.
واعترب الزخمشري قوهلم (كلمته فاه إىل يف) من احلال اجلملة االمسية اليت شذت عن القاعدة ومل يصحبها الواو،
حاال  ،وال لخلو من أن تكون امسية أو فعلية ،فإن كانت امسية فالواو إال ما شذ من قوهلم:
فقال" :واجلملة تقع ً
(كلمته فاه إىل يف)"(.)3
وقال ابن احلاجب شارحا قول الزخمشري" :وقوله( :كلمته فاه إىل يف)( ،وابيعته ًيدا بيد) من أشكل مسائل
يف ،وابيعته ي ٌد بيد ،بدليل أن اجلمل تُستعمل استعمال املفردات ،وال تُعكس.
النحو؛ ألن األصل كلمته فوه إىل َّ
اباب) و(فاه
و ً
(اباب ً
أيضا فإن اهليئات غري اجلمل ال تكون إال مفردة كقولك :ضارب وشبهه سو ما ُكرر للتفضيل حنو ً

يف) مل تُفهم اهليئة إال من مجيعه ،فدل على أنه ليس من قبيل املفردات يف األصل.
إىل َّ

والوجه الذي به انتصب (فاه) هو أنه كثر استعماله حىت صار مبعىن املشافهة يُفهم منه من غري نظر إىل تفصيل،

مشافها حىت يفهم ذلك من ال خيطر بباله فاه املتكلم ،وال فاه غري املتكلم ،وال مدلول احلال،
يف مبعىن
بل صار فوه إىل َّ
ً

فلما صار كذلك ُجعل كاملفردات فأُعرب ما يقبل منه إعراب املفردات إبعراب احلال ،وهو (فاه) فنصبوه ،وشبهوه
يف ،وإذا كانوا قد بنوا يف قوهلم( :أيدي سبا) (وأفعل هذا ابدي بدا) مع كونه
اباب فهذا وجه قوهلم :فاه إىل َّ
اباب ً
بقوهلمً :
مضافًا؛ لتنزله لكثرة االستعمال منزلة املفردات ،ومل يستبعد من لغتهم إعراب ما حنن فيه إبعراب املفرد ،وابيعته ًيدا ٍ
بيد
ُ
مثله وأصله ي ٌد ٍ
بيد كما ذكرانه.
( )1ابن يعيش ،مرجع سابق.)144 /2( ،

( )2ينظر :أبو حيان ،ارتشاف الضرب ،مرجع سابق.)1557 /3( ،
( )3الزخمشري ،املفصل ،مرجع سابق.)114 ( ،
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وكذلك (بعت الشاء شا ًة ودرمهًا) أصله (شاةٌ بدره ٍم) ،أي( :شاةٌ مع دره ٍم) ،مث كثر ذلك فنصبوا (شا ًة) نصب

(يدا) ،مث أبدلوا من ابء املصاحبة و ًاوا ،وإذا اُبدلت ابءُ املصاحبة و ًاوا وجب أن يُعرب ما بعدها إبعراب ما قبلها
ً
كقوهلم ( :كل ٍ
ونفسهُ).
رجل وضيعته) ،وقوهلم( :امرءًا َ

مفصال؛ ألن العرب تكرر الشيء مرتني ،فيستوعب
ت له حسابه ً
اباب) ،واملعىن بيـْن ُ
وقوله( :وبيَّـْن ُ
اباب ً
ت له حسابه ً

تفصيل مجيع جنسه ابعتبار املعىن الذي دل عليه اللفظ املكرر ،فإذا قلت :جاء القوم ثالثةً ثالثةً فمعناه جاءوا
مفصلني على هذا العدد املخصوص ابعتبار كلماته ،وإذا قلت :بينت له الكتاب كلمةً كلمةً فمعناه :بينت له

مفصال مثل تفصيل الحقه ،فلما كان ذلك]( )1يفيد هذه اهليئة املخصوصة
مفصال ،و كذلك [بيَّنت له احلساب
ً
ً
حاال"(.)2
صح وقوعه ً
َّ

يتضح مما ذكر يف اإليضاح أن:
هذا الشاهد يستند على أصل اثبت يف النحو وهو املبتدأ واخلرب؛ حيث إن أصلهما( :كلمته فوه إىل يف)،
(وابيعته ي ٌد بيد) ،ولكثرة استعمال العرب هلا منصوبة ،وتكرارهم هلا مت أتويلها حبال مشتقة من اهليئات الوصفية
(كاسم الفاعل واسم املفعول) ،وسوغ ذلك استعمال اجلمل استعمال املفردات؛ حيث إن اهليئات ال أتيت إال مفردة،
وشذ عن ذلك هذا الشاهد وشبهه؛ حيث جاء مجلة واستعمل استعمال املفرد ودل على هيئة؛ لذلك صح إعرابه
مؤوال مبشتق ،فقوله( :كلمته فاه إىل يف) تعين :مشافها له( ،وبعته ًيدا بيد) تعين :مقابضةً ،وهي عبارة كثر
حاال ً
ً
استعم اهلا حىت عرفت ،فصار من مسع هبا فهم مدلوهلا على احلال واملشافهة بدون تصور لفم املتكلم ،أو املخاطب ،أو
أيضا :أن (ابيعته ًيدا بيد) كقولك:
شيء من تفاصيل املوقف ،غري تبادل اخلطاب الدال على املفاعلة ،ويتضح ً
(يدا ويد) ،واألصل يف ذلك الرفع ،والرتكيب هو( :مبتدأ+
(كلمته فاه إىل يف) ،مث أبدلوا ابء املصاحبة واوا ،فأصبح ً
جار وجمرور يف حمل اخلرب).
وإعراب (فاه) يف قوهلم( :كلمته فاه إىل يف) على قولني:

( )1ساقطة من النسخة العراقية.
()2ابن احلاجب ،اإليضاح ،مرجع سابق (.)341 ،339/1
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األول( :فاه) حال منصوبة ابأللف وهي من الشاذ احملمول على غريه؛ ألهنا مضافة إىل ضمري (معرفة) ،وقد حذفت
واو احلال ،وال يقاس عليه ،وشاهدان من اجلمل اليت تستعمل استعمال املفردات ،ومت أتويلها بكلمة تدل على احلال
مشافها)"( ،)1والعامل فيها( :كلمته) ،وهي من احلال املعرف ابإلضافة( ،)2وأصحاب هذا التوجيه هم
مكافحا أو
ً
"( ً

()7
()6
()5
()4
()3
خاصا هبا
اباب ً
اجلمهور ،ومنهم ،سيبويه  ،والسريايف  ،والزخمشري  ،واخلوارزمي  ،وغريهم  ،وأفرد هلا سيبويه ً
فقال" :هذا ابب ما ينتصب من األمساء اليت ليست بصفة وال مصادر؛ ألنه حال يقع فيه األمر فينتصب ألنه مفعول

به ،وذلك قولك :كلمته فاه إىل يف ،كأنه يقول :كلمته وفوه إىل يف ،أي كلمته وهذه حاله .فالرفع على قوله كلمته
وهذه حاله ،والنصب على قوله :كلمته يف هذه احلال ،فانتصب؛ ألنه حال وقع فيه الفعل.
وأما ابيعته ًيدا بيد ،فليس فيه إال النصب؛ ألنه ال حيسن أن تقول :ابيعته وي ٌد بيد ،ومل يرد أن خيرب أنه ابيعه
يف ،فإمنا
بعيدا ،وإذا قال :كلمته فوه إىل َّ
ويده يف يده ،ولكنه أراد أن يقول :ابيعته ابلتعجيل ،وال يبايل أقريبًا كان أم ً

يريد أن ُخيرب عن قُربه ،وأنه شافهه ومل يكن بينهما أحد ...واعلم أن هذه األشياء ال ينفرد منها شيء دون ما بعده،
وذلك أنه ال جيوز أن تقول كلمته فاه حىت تقول إىل يف؛ ألنك إمنا تريد مشافهة واملشافهة ال تكون إال من اثنني ،فإمنا
يصح املعىن إذا قلت إىل يف ،وال جيوز أن تقول ابيعته ًيدا؛ ألنك إمنا تريد أن تقول :أخذ مين وأعطاين ،فإمنا يصح
املعىن إذا قلت :بيد ألهنما عمالن"( ،)8فكل عملني يدالن على املشاركة ال يكتمل أحدمها إال بذكر اآلخر.

"وما جعله شاذا هو وجود الواو وعدم اإلضمار ،ولو أضمر فيه خرج من الشذوذ ،ولو مل يكن شاذًا جلاز أن
تقول :كلمته وجهه على وجهي ،بنصب وجهه وهذا ال يصح ،ومل يقل أحد هبذا ،وأجازوا تقدمي (فاه) منصوبة،
فتقول( :فاه إىل يف كلمته)"( ،)9ويف كالمها "االسم انئب عن املصدر يف معىن الصفة كأنه قال( :ابيعته مناقدة) أي:
( )1العكربي ،اللباب ،مرجع سابق.)198( ،
()2ينظر :السريايف ،مرجع سابق.)282 /2( ،
( )3ينظر :سيبويه ،الكتاب ،مرجع سابق.)392،391/1( ،
( )4ينظر :السريايف ،مرجع سابق.)283 ،282/2( ،
( )5ينظر :الزخمشري ،مرجع سابق.)114( ،
( )6ينظر :اخلوارزمي ،مرجع سابق.)432/1( ،
( )7ينظر :شرح املفصل ( ،)158 /2شرح الكافية ( ،)57 /2ارتشاف الضرب ( ،)1561 /3املقاصد الشافية (.)434 /3
( )8سيبويه ،الكتاب ،مرجع سابق.)392،391 /1( ،
( )9السريايف ،مرجع سابق ،)283 ،282 /2( ،بتصرف يسري.
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مشافها ،ولكن ًيد ا بيد ال جيوز فيها إال النصب خبالف كلمته (فوه إىل يف) فمعنامها
انقدا ،وكلمته مشافهة أي:
ً
ً
احدا( ،)1ففي ذلك شرط املشافهة القرب ،واملبايعة واملقابضة تتم عن
خمتلف ،وإن كان طريقهما يف تقدير اإلعراب و ً
قرب وبعد" ،وقد قاس بعضهم شاهدان على قولك ( :قضَّهم بقضيضهم) :يعين كافة ،وقالوا إن األصل فيهما الرفع،
حاال"(.)2
وملا فهم منهما معىن املفرد قامت اجلملة مقام املفرد ،وأدت مؤداه ،وأعربت ً
(جاعال) على اعتبار عدم الشذوذ فيه ،وهو
الثاين( :فاه) مفعول به منصوب السم فاعل حمذوف تقديره:
ً

()3
فما لفم ،وحاذيته ركبةً لركبة"( ،)4فالرفع
كلمته
"
:
مثل
نكرة
كان
إذا
النصب
األوىل
أن
"ويرون
،
رأي الكوفيني
ً
عندهم ضعيف يف النكرة ،أما يف املعرفة فالرفع والنصب مقول صحيح ،وقد ُرَّد على أصحاب هذا املذهب أبن

(جاعال)
جاعال يزيل الشذوذ املعروف عن هذا الشاهد الذي درج كاألمثال على أنه حال ،ولو أجزان تقدير
ً
إضمار ً
جلاز أن تقول :كلمته عينَه إىل عيين بنصب (عني) ،ومل يقل هبذا أحد ،ومل يُسمع عن أحد( ،)5ويل اعرتاض على هذا
املذهب ،وهو أنه كيف يقدر اسم فاعل ليعمل؟ والفعل ظاهر عامل يف اجلملة ،وذلك مشتق مضمر ،فالفعل أقو
وأجدر ابلعمل؛ ألنه األصل ،وإمنا يعمل اسم الفاعل لشبهه ابلفعل ،وإذا حضر املاء بطل التيمم.
"وقد أجاز بعضهم الرفع يف (فوه) على االبتداء ،وعلى حذف واو احلال ،واجلملة االمسية يف موضع نصب
حال ،كأنك قلت( :كلمته وفوه إىل يف) ،وهو قول بعض العرب ،ومت االستغناء عن الواو؛ لوجود عائد يعود على
صاحب احلال من متكلم وخماطب"( ،)6وقد ذكر وجه الرفع البصريون والكوفيون ،ومل يعرتض عليه أحد فيما وصلت
إليه من مراجع(.)7

( )1ابن يعيش ،مرجع سابق.)159 ،158 /2( ،
( )2الرضي ،مرجع سابق ،)57 /2( ،بتصرف يسري.
( )3ينظر :السريايف ،مرجع سابق (.)282/2
( )4أبو حيان ،ارتشاف الضرب ،مرجع سابق.)1561 /3( ،
()5ينظر :السريايف ،مرجع سابق.)283 /2( ،

( )6ابن يعيش ،مرجع سابق ،)159 /2( ،بتصرف يسري.
( )7ينظر :اللباب ( ،)198شرح املفصل ( ،)158 /2ارتشاف الضرب (.)1561 /3
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جاعال موافقة للكوفيني قريب من
مما سبق يتضح :أنه على اعتبار أن العامل يف كلمة (فاه) هو تقدير ً
حاال على قول البصريني وما ذهب إليه ابن احلاجب هو األقرب،
الصواب ،ولكنه ال يطرد ،فمن مث اإلعراب ً
فضال عن مدلول الكالم على هيةة املشاركة واملفاعلة ،واملعىن هنا يوجه الشاهد إىل احلالية ال املفعولية.
ً
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املسألة ااخامسة :توجيه االستثناء يف قوله تعاىل :ﱩﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
()1

ﰍ ﰎﱨ

اتما مثبتًا فإنه جيب فيه النصب ،وأنه إذا كان
االستثناء له أحكام كثرية ،والذي يهمنا هنا أن املستثىن إذا كان ً

انقصا منفيًا (املفرغ) فإنه
اتما منفيًا فإنه جيوز فيه الوجهان :النصب على االستثناء ،واإلتباع على البدلية ،وأنه إذا كان ً
ً

يعرب حسب موقعه يف اجلملة ،وتكون أداة االستثناء ملغاة(.)2

وعلى هذا جاءت هذه املسألة حيث قال الزخمشري" :وأما قوله عز وجل :ﱩ ﰌ ﰍﰎ ﱨ فيمن قرأ
ابلنصب ،فمستثىن من قوله تعاىل :ﱩ ﰃ ﰄ ﱨ"(.)3
قائال" :جعل القراءة
وذكر ابن احلاجب أن الزخمشري يريد الوجهني :التام املثبت ،والتام املنفي ،مث اعرتض عليه ً

ابلرفع( )4حممولة على البدل من قوله :وال يلتفت منكم أحد ،وقراءة النصب( )5حممولة على االستثناء من املوجب من

قطعا ،فيمتنع محلهما على وجهني :أحدمها ابطل
قطعا ،فإن القراءتني اثبتتان ً
قوله :فأسر أبهلك ،وهذا الفصل ابطل ً
قطعا ،والقضية واحدة؛ فهو إما أن يكون سر هبا ،أو ما سر هبا ،فإن كان قد سر هبا ،فليس مستثىن إال من

قوله :وال يلتفت منكم أحد ،وإن كان ما سر هبا ،فهو مستثىن من قوله :فأسر أبهلك ،فقد ثبت أن أحد التأويلني
قطعا ،واألوىل يف هذا أن يكون ﱩ ﰌ ﰍﰎ ﱨيف الرفع
قطعا ،فال يصار إليه يف إحد القراءتني الثابتتني ً
ابطل ً

()1سورة هود ،اآلية.)81( :
( )2ينظر :شرح الكافية ( ،)114 /2أوضح املسالك ( ،)211 /2مهع اهلوامع (.)184 /2
()3الزخمشري ،مرجع السابق.)121( ،
()4
()5

قرأ ابن كثري وأبو عمرو برفع التاء ،ينظر :حجة القراءات ( ،)236البحر احمليط ( ،)248 /5النشر يف القراءات العشر (.)218 /2
قراءة العامة بنصب التاء ،ينظر :السبعة يف القراءات البن جماهد ،)338(،حجة القراءات ( ،)236النشر يف القراءات العشر (.)218 /2
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()1
قليال)( )2وال يبعد أن يكون أقل القراء على الوجه األقو ،
والنصب ،مثل قوله:ﱩﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡﱨ ( ،وإال ً

وأكثرهم على الوجه الذي دونه ،بل قد التزم بعض الناس أنه جيوز أن جيمع القراء على قراءة غري األقو "(.)3
يتضح من كالم ابن احلاجب أن :كلمة (امرأتك) يف اآلية على ثالثة أوجه-:

األول :االستثناء من املسر على التام املثبت وفيه النصب فقط ،على قراءة العامة إهنا مستثناة من قوله :ﱩﰃ

ﰄﱨ ،وقد قال بذلك كثري من النحويني منهم األخفش( ،)4والفراء( ،)5وابن النحاس( ،)6وابن يعيش( ،)7وغريهم(.)8
وير أصحاب هذا القول أن هذه هي القراءة الراجحة ،واستدلوا على عدم مسر املرأة بقوله" :ﱩﭱ

ﭲ ﭳﱨ( ،)9أي :من الباقني"( ،)11وأن قوله تعاىل :ﱩﰈ ﰉ ﰊ ﰋﱨ أمر من هللا للوط عليه
مباحا هلا االلتفات بدليل قوله تعاىل:
السالم ليسمع األهل وال استثناء فيه ،واالستثناء من املسر ؛ "ألن املرأة مل يكن ً

()11
خرجوا قراءة الرفع على االبتداء ،ومجلة (أنه مصيبها) هي اخلرب،
ﱩ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ ﱨ" " ،ويف الوقت نفسه َّ

قياسا على قوله :ﱩﭓ ﭔ ﭕ
والنصب على االستثناء املنقطع؛ ألن املرأة أخرجها عملها السيئ من مجلة األهل ً

ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜﱨ( ،)12ورأوا أن هذا التصريح ضعيف"(.)13

( )1سورة النساء ،اآلية.)66( :
( )2ابلرفع قراءة العامة ،وابلنصب قراءة أُيب  ،وابن أيب إسحاق ،وابن عامر ،وعيسى بن عمر ،ينظر :السبعة يف القراءات البن جماهد ( ،)235حجة
القراءات ( ،)131النشر يف القراءات العشر (.)188 /2
( )3ابن احلاجب ،اإليضاح ،مرجع سابق.) 366 /1( ،
( )4ينظر :أبو سعيد بن مسعدة األخفش األوسط ،معاين القرآن ،حتقيق :د .هد حممود قراعة( ،القاهرة :مكتبة اخلاجني2111 :م).)387 /1( ،
( )5ينظر :الفراء ،مرجع سابق.)371 /1( ،
( )6ينظر :ابن النحاس ،مرجع سابق.)179 /2( ،
( )7ينظر :ابن يعيش ،مرجع سابق.)217 /2( ،
( )8ينظر :شرح التسهيل ( ،)222 /2التذييل والتكميل (.)215 ،155 /8
( )9سورة العنكبوت ،اآلية.)32( :
( )11ابن النحاس ،مرجع سابق.)179 /2( ،
( )11ابن يعيش ،مرجع سابق.)217 /2( ،
( )12سورة هود ،اآلية.)46( :
( )13ابن مالك ،مرجع سابق ،)217 ،216 /2( ،بتصرف يسري.
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الفصل األول

وقو هذا الوجه ما ُروي من قراءة عبد هللا بن مسعود ﱩﰃ ﰄﰌ ﰍﰎﱨ ،فقد سقطت ﱩﰈ ﰉ
َّ

ﰊ ﰋﱨ من قراءته ،ومن مصحفه ،واالستثناء من األهل ال من االلتفات(.)1

الثاين :االستثناء من االلتفات على التام املنفي واملرأة مسري هبا وقال به كثري من العلماء منهم ابن هشام(،)2
واألزهري( ،)3والسيوطي( ،)4وفيه النصب والرفع ،والذي قرأ ابلرفع ،ومها ابن كثري وأبو عمرو( ،)5على البدلية من
(أحد) ،واعترب أن املرأة مستثناة من االلتفات ،وقوله :ﱩﰈ ﰉﱨ هذا اتم منفي ،لذا فإن ما بعد إال يعرب على
أنه بدل فتكون امرأة بدل مرفوع (من أحد) ،وهو الوجه الذي رآه ابن احلاجب ،ومحله على قوله تعاىل :ﱩﭜ ﭝ

ﭞ ﭟﱨ( ،إال قليال)؛ ألن النفي كالنهي يف االستثناء فقد كثُر القراء على رفع قليل ،وهي القراءة غري األقو  ،ومل
يرتض ابن احلاجب الفصل بني املستثىن واملستثىن منه يف التام املثبت ،وهو الزعيم يف هذا الوجه.
الثالث :اجلمع بني وجهني ،فيهما الرفع والنصب ،ومها التام املثبت ،وفيه االستثناء من قوله :ﱩﰃ ﰄﱨ،

وحكمه النصب الواجب ،والتام املنفي ،وفيه االستثناء من ﱩﰈ ﰉ ﰊ ﰋﱨ ،وحكمه جواز النصب على
()9
()8
()7
()6
ورد عليهم ابن
االستثناء ،والرفع على البدلية ،وهو ما رآه الزجاج  ،ووافقه الزخمشري  ،واخلوارزمي  ،وغريهم َّ ،

احلاجب أبن االستثناء األول التام املثبت فيه فصل بني املستثىن واملستثىن منه بقوله تعاىل :ﱩ ﯓ ﯔ ﯕ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﱨ ،واألوىل التقيد مبا وردت به القراءاتن املتواتراتن يف االستثناء الثاين التام املنفي.
خمرجا لالنتصار للزخمشري فقال" :واجلواب أن اإلسراء ،وإن كان مطل ًقا يف الظاهر ،إال أنه يف
والتمس الرضي ً

املعىن مقيد بعدم االلتفات ،إذ املراد :أسر أبهلك إسراءً ال التفات فيه إال امرأتك ،فإنك تسري هبا إسراء مع
( )1ينظر :حجة القراءات ( ،)236شواذ القراءات للكرماين (.)237
( )2ينظر :ابن هشام ،مغين اللبيب ،مرجع سابق.)686 ،685 /2 ( ،
( )3ينظر :األزهري ،مرجع سابق.)536 /2( ،
( )4ينظر :السيوطي ،مرجع سابق.)189 /2( ،
( )5ينظر :حجة القراءات ( ،)236البحر احمليط ( ،)248 /5النشر يف القراءات العشر (.)218 /2
( )6ينظر :الزجاج ،مرجع سابق.)57 /3( ،
( )7ينظر :الزخمشري ،مرجع سابق)121( ،
( )8ينظر :اخلوارزمي ،مرجع سابق.)465 ،464 /1( ،
( )9ينظر :الرضي ،مرجع سابق.) 133 ،132 /2 ( ،
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الفصل األول

االلتفات ،فاستثن على هذا ،إن شئت من أسر ،أو من (ال يلتفت) ،وال تناقض ،وهذا كما تقول( :امش وال
تتبخرت) ،أي :امش مشيًا ال تبخرت فيه"(.)1
ويتضح مما سبق أن :املعىن جيمع بني وجهي النصب والرفع ،فمن نصب فعلى االستثناء من املسرى،
وشبهته أنَّه مل يؤمر أبخذها وهي مستثناة من املسرى ،وقدر أهنا ستلحق هبم ،فإن حلقت هبم ينهاهم عن
االلتفات إال هي ستلتفت ،وهنا توجيه للرفع على اإلتباع ابلبدل من (أحد) ،وعند األخذ ابالعتبار أن املرأة
أخرجها العمل السيئ من األهل ،بدليل قوله تعاىل لنوح عليه السالم يقصد ابنه :ﱩﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛﭜﱨ ،واالستثناء منقطع واجب النصب ،مل يكن هناك ترب ٌير لقراءة الرفع(.)2
صحيحا أن يكون أسلوب االستثناء واح ًدا؛ ألن أداة االستثناء واحدة ،وهو (ال يلتفت منكم
وما أراه
ً

أحد إال امرأتك) ،اتم منفي جيوز فيه النصب على االستثناء والرفع على البدل من (أحد) ،واملرأة من األهل غري
مستثناة من املسرى ،ولكن استثنيت من عدم االلتفات والتفتت فأصاهبا حجر قتلها على ما جاء يف بعض

الرواايت( ،)3وهبذا التوجيه يستقيم معنا وجها اإلعراب ،وهذا ما ذهب إليه ابن احلاجب وهو األقرب ،وال
يؤدي إىل تضارب الرواايت ،أو فصل يف املعىن ،وهبذا تتجنب اإللباس يف املعىن وتطرد القاعدة.

) (1الرضي ،مرجع سابق.) 133 ،132 /2 ( ،

( )2ينظر:شرح التسهيل ( ،)217 ،216 /2التذييل والتكميل (.)215 /8
( )3ينظر :أبو حيان ،التذييل والتكميل ،مرجع سابق.)215 /8( ،
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الفصل األول

املسألة السابعة :لفظ اجلاللة بني الوصفية والبدلية يف قوله تعاىل :ﱩﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦﱨ(.)1
(مغايرا) صفة ،فكذلك
"أصل (غري) أن تكون صفة؛ ألهنا اسم مبعىن املغايرة ،وهي تساوي مغايرا ،ومبا أن
ً
وحتمل كل واحدة منهما على األخر  ،فيكثر محل (غري) على (إال) فتكون
(غري) صفة ،وأصل (إال) حرف استثناءُ ،
لالستثناء ،ويقل محل (إال) على (غري) ،ويكون ذلك عند تعذر االستثناء ،وعند جميء (إال) بعد مجع منكور غري
حمصور"(.)2
وجاء على ذلك قول الزخمشري" :واعلم أن (إال) و(غري) يتقارضان ما لكل واحد منهما ،فالذي لـ(غري) يف أصله
أن يكون وصفا ميسه إعراب ما قبله ،ومعناه املغايرة وخالف املماثلة وداللته عليها من جهتني؛ من جهة الذات،
ومن جهة الصفة ،تقول :مررت برجل غري زيد ،قاص ًدا إىل أن مرورك كان إبنسان آخر أو مبن ليست صفته
()3

صفته ،ويف قوله عز وجل:ﱩﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱨ

الرفع صفة

لـ (القاعدون) ،واجلر صفة لـ(املؤمنني) ،والنصب على االستثناء ،مث دخل على (إال) يف االستثناء ،وقد دخل عليه
(إال) يف الوصفية ،ويف التنزيل :ﱩﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦﱨ أي غري هللا ،ومنه قوله(:)4
وكل أخ مفارقه أخوه

لعمر أبيك إال الفرقدان

)(5

اتبعا ،لو قلت :لو كان فيهما إال هللا كما تقول :لو كان فيهما غري هللا مل
وال جيوز إجراؤه جمرى غري إال ً

جيز"(.)1

( )1سورة األنبياء ،اآلية.)22( :
( )2ابن إايز ،احملصول ،مرجع سابق ،)516 ،515/1( ،بتصرف يسري.
( )3سورة النساء ،اآلية.)95( :
( )4هذا البيت من الوافر لعمرو ابن معدي كرب الزبيدي يف ديوانه (َ ،)178وُروي لسوار بن مضرب ،وحضرمي بن عامر ،وهو يف :الكتاب (،334/2
 ،)85/5إعراب القرآن البن النحاس ( ،)158/2اإلنصاف ( ،)712/2 ،217/1التخمري ( ،)473/1اإليضاح ( ،)371/1شرح الكافية (،)161/2
البحر احمليط ( ،)455/1املقاصد الشافية ( ،)347/3مهع اهلوامع ( ،)213/2خزانة األدب( .)271/12 ،321/9 ،426/4 ،421/3
( )5أي :غري الفرقدين .فالفرقدان :صفة مرفوعة ل ـ ـ (كل) ،وقد ورد خالف يف (إال) يف هذا البيت بني الكوفيني والبصريني ،قال الكوفيون :إهنا مبعىن الواو
عاطفة ،وقال البصريون :إهنا مبعىن (غري) ،واملعىن يساعد ما ذهب إليه البصريون ،ينظر :ابن األنباري ،مرجع سابق.)218 ،217 /1( ،
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الفصل األول

وقد شرح ابن احلاجب قول الزخمشري قائال" :سبب محل كل واحد منهما على صاحبه أن ما بعد كل واحد
منهما مغاير ملا قبلها ،إال أن (غري) وقوعها موقع (إال) كثري ،ووقوع (إال) موقع غري قليل ،وسببه أن (غري) اسم،
وتصرفهم يف األمساء أكثر من تصرفهم يف احلروف ،واستشهاده بقوله تعاىل :ﱩﭑ ﭒ ﭓﱨ( )2اآلية إىل آخره.
قال الشيخ :فإن قيل (غري) إذا أُضيفت إىل املعرفة فهي نكرة ،فكيف جرت على املعرفة صفة؟ فاجلواب أن غري إذا
كانت يف تقسيم حاصر كانت معرفة مثل قوله تعاىل :ﱩﭯ ﭰﱨ( ،)3فلذلك جرت كذلك ،وقوله تعاىل:
وصح؛ ألنه يف معىن النفي؛
ﱩﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﱨ ،قال بعضهم :ليس على الوصفية ،و إمنا على البدلَّ ،
ألن معىن قولك :لو كان فيهما آهلةٌ إال هللا ،ما فيهم ا آهلة إال هللا ،فلما كان معناه معىن النفي جر يف البدل جمراه،
وهذا ضعيف من أوجه:
أحدها :أنه لو كان كذلك جلاز أن يقول :لو كان فيها آهلة إال هللا ،كما يقول :ما فيها إال هللا؛ ألنه مبنزلته
وليس األمر كذلك.
الثاين :أنه ال جيري النفي املعنوي جمر النفي اللفظي ،أال تر أنك تقول :أىب القوم إال ز ًيدا ابلنصب ليس إال،

حمقق غري مقد ٍر فيه
ولو كان النفي املعنوي كاللفظي جلاز أىب القوم إال زي ٌد ،وكان املختار ،وههنا أوىل؛ ألن النفي ٌ
تقديرا.
ٌ
إثبات ،ويف (لو) مقدر ما بعدها اإلثبات و إمنا قُدر فيه النفي ملا كان اإلثبات ً
والثالث :أنه لو كان على البدل لكان معناه معىن االستثناء ولو كان معناه معىن االستشناء جلاز أن نقول :إال
هللاَ ابلنصب وال يستقيم املعىن؛ ألن االستثناء إذا ُسكت عنه دخل ما بعده فيما قبله ،أال تر أنك ال تقول :جاءين
رجال إال ز ًيدا ،فكذلك ال يستقيم أن تقول" :لو كان فيهما آهلةٌ إال هللا"(.)4
ٌ

) (1الزخمشري ،املفصل ،مرجع سابق.)123 -122 ( ،
) (2سورة النساء ،اآلية.)95( :

( )3سورة الفاحتة ،اآلية.)7( :
( )4ابن احلاجب ،اإليضاح ،مرجع سابق.)371 -369/1( ،
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الفصل األول

يتَّضح مما ذكر ابن احلاجب أن يف قوله تعاىل :ﱩﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﱨ إعراب لفظ اجلاللة فيه قوالن:
األول :أن (إال) مبعىن (غري) ،وتعرب صفة لـ ـ(آهلة) ،والتقدير فيها :لو كان فيهما غري هللا لفسدات ،وقال هبذا كثري من
النحويني منهم سيبويه( ،)1والكسائي( ،)2والفراء( ،)3والزخمشري( ،)4وابن األنباري( ،)5وابن احلاجب( ،)6وغريهم(،)7
وب ذلك يكون إعراب لفظ اجلاللة صفة؛ ألنه أخذ إعراب (غري) اليت حلت (إال) حملها ،و(إال) :حرف ال يقبل
اإلعراب مبين على السكون ،وال يستقيم إعراهبا صفة؛ لذا ارتفع ما بعدها على لفظ ما قبلها ،فأخذ لفظ اجلاللة
إعراهبا ،وال جيوز الوقوف على ما قبل (إال) بل جيب الوصل وعدم الوقوف على املوصوف( ،)8وقد أفرد سيبويه اباب
خاصا هلذا ومساه" :ابب ما يكون فيه إال وما بعدها وصفا مبنزلة غري"( ،)9واستدل أصحاب هذا القول ابآلية اليت هي
الشاهد الذي نناقشه ،وبقول الشاعر( )11املتقدم يف كالم الزخمشري:
َوُكل أَ ٍخ ُم َفارقُهُ أَ ُخوهُ

يك إَّال اْل َف ْرقَ َدا َن
لَ َع ْم ُر أَب َ

أيضا على قولك" :لو كان معنا رجل إال زيد لغُلبنا"( ،)11فمحال هنا أن يكون استثناء؛
وقد قاسوا شاهدان ً

ألنه بذلك يصبح املعىن( :لو كان معنا زيد لغُلبننا).

فبذلك مت حذف املبدل منه وتغري املعىن ،فإعراب زيد هنا صفة مرفوعة؛ ألن (إال) مبعىن (غري) الوصفية،
فاألصل يف (غري) الوصفية ،واألصل يف (إال) االستثناء ،وكذلك على تقدير :لو كان فيهما إال هللا لفسدات ،وهو
( )1ينظر :سيبويه ،مرجع سابق.)331 /2( ،
( )2ينظر :ابن النحاس ،مرجع سابق .)48 /3( ،وجدته عنده ،ومل أقف عليه يف مراجع أخر .
( )3ينظر :الفراء ،مرجع سابق.)443 ،129 /1( ،

( )4ينظر :الزخمشري ،مرجع سابق.)123 -122( ،
( )5ينظر :ابن األنباري ،مرجع سابق.)221 /1( ،
( )6ينظر :ابن احلاجب ،مرجع سابق.)371 /1( ،
( )7ينظر :معاين القرآن وإعرابه ( ،)315 /3شرح الكتاب للسريايف ( ،)76 /3التخمري ( ،)473 /1شرح التسهيل ( ،)237 /2احملصول (،)516 /1
شرح الكافية ( ،)161 /2ارتشاف الضرب ( ،)1528 /3التذييل والتكميل ( ،)298 /8مغين اللبيب ( ،)292 ،291 /1املقاصد الشافية (،347 /3
 ،)348شرح التصريح ( ،)573 /2مهع اهلوامع (.)471 /2
( )8ينظر :الفراء ،مرجع سابق.)129 /1( ،
( )9سيبويه ،مرجع سابق. )331 /2( ،
( )11سبق خترجيه.
( )11سيبويه ،مرجع سابق.)331 /2( ،
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الفصل األول

يساوي يف املعىن :لو كان فيهما هللا لفسدات ،وهذا ابلغ الفساد(" ،)1وإمنا يستثىن بـ(غري) يف كل مكان يصلح أن يكون
صفة ،ويوصف بـ ـ (إال) يف كل موضع يصلح أن يكون استثناءً وله شرط وعالمة ،أما الشرط :كل موضع ال يصلح

استثاء تصلح فيه الصفة كشاهدان ،أما العالمة :أن يكون ما بعد (إال) اتبعا ملا قبلها يف اإلعراب ،ومع أن (إال) ال

اتبعا ملا قبلها وسبقت جبمع منكر فجاءت مبعىن (غري) وهو الذي َّقو
عراقة هلا يف الوصف ،ولكن جاء ما بعدها ً

وجه الوصفية"( ،)2وقد أفادت (لو) يف اآلية "نفي التعدد يف اآلهلة ابمتناع الفساد؛ ال أن امتناع الفساد المتناع
اآلهلة"( ، )3وهذا الوجه من وقوع (إال) مبعىن (غري) هو قول اجلمهور "وهو ابب واسع ،وقاعدة مطردة يف ابب
االستثناء"( )4وهو غري جائز يف اآلية ،وهو "متصور صناعة واملانع يف اآلية شرعي"(.)5
ٍ
الثاين :أن (إال) ليست مبعىن غريَّ ،
بدال
وإمنا هي على ظاهرها وتفيد النفي،
وحينئذ يكون إعراب لفظ اجلاللة ً

من آهلة ،واملعىن( :لو كان فيهما آهلة إال هللا ،أي :ما فيها آهلة إال هللا) ،وهو القول املنقول عن املربد( )6إذ ير "أنه:
ال جيوز الوصف بغري إال حيث جيوز البدل"()7؛ "ألن ما بعد (لو) غري موجب يف املعىن ،والبدل يف غري الواجب عنده
أحسن من الوصف"(.)8
"وقد رد ابن احلاجب على هذا القول أبنه ضعيف من أوجه:
أحدها :أنه لو كان بدال جلاز قوله ( :لو كان فيهما إال هللا) كما يقول( :ما فيهما إال هللا)؛ ألن (لو) مبنزلة النفي،
وليس املعىن كذلك .اثنيها :النفي املعنوي ال جيري جمر النفي اللفظي ،ولو كان املعنوي كاللفظي جلاز (أىب القوم إال
بدال لكان معناه معىن االستثناء ،ولو كان كذلك جلاز نصب لفظ اجلاللة وهذا ال يستقيم من
زي ٌد) .اثلثها :لو كان ً

( )1ينظر :السريايف ،مرجع سابق.)78 ،77 /3( ،
( )2اخلوارزمي ،مرجع سابق ،)474 ،473 /1( ،بتصرف يسري.
( )3ابن هشام ،مغين اللبيب ،مرجع سابق.)291 /1( ،
( )4الشاطيب ،مرجع سابق.)348 ،347 /3( ،
( )5األزهري ،شرح التصريح ،مرجع سابق.)573 /2( ،
( )6نقل عنه يف :ارتشاف الضرب ( ،)1528 /3الدر املصون (.)144 /8
( )7أبو حيان ،ارتشاف الضرب ،مرجع سابق.)1528 /3( ،
( )8السمني احلليب ،مرجع سابق (.)144 /8
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حيث املعىن؛ ألنه ال جيوز دخول لفظ اجلاللة وهو ما بعد (إال) يف اآلهلة وهي ما قبل إال ،ففسد ٍ
حينئذ االستثناء،
وهناك فساد آخر ملعىن البدل وهو عدم القدرة على إسقاط املبدل منه من اللفظ واستقامة املعىن بعد إسقاطه(.)1
ويرد أيضا على من قال ابلبدلية" ،أبن البدل واالستثناء قرينان فال يصح البدل إال حيث يصح االستثناء ،ويف
هذا الشاهد فساد االستثناء واضح؛ ألن لفظ اجلاللة غري واجب الدخول يف اجلمع املنكر (آهلة) وهو غري عام وال
حمصور"(.)2
مما سبق يتضح أن اللجوء إىل إعراب لفظ اجلاللة وصفا آلهلة إمنا يكون مراعاة للرتكيب اللغوي ،واطراد
القاعدة من نقل إعراب (غري) اليت جاءت (إال) مبعناها إىل ما بعدها ،أما من حيث املعىن فال يصح أن نصف
اآلهلة اليت ال تصنع شيةًا ابهلل الذي على كل شيء قدير.
معىن ،فالبدل ال يسوغ إال يف النفي
أما اللجوء إىل إعراب لفظ اجلاللة ً
بدال آلهلة ،فإنه ال يصح قاعدةً وال ً

تعظيما هلل وتنز ًيها،
مستثىن من جنس اآلهلة ،وهذا ال جيوز
مع االستثناء التام املنفي ،وحينةذ يكون لفظ اجلاللة
ً
ً

وإعراب البدل على نية إسقاط املبدل منه ،ولو أسقطنا البدل يف اآلية ،لكان املعىن :لو كان فيهما هللا لفسدات،
()3

ضا ال جيوز ،وجاء يف سياق اآلية ﱩﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﱨ"
وهذا أي ً
املتعددة.

تنز ًيها عن الوصف ابآلهلة

وال وجه اثلث ميكن أن ينوب عن هذين الوجهني إال بتكلف وأتويل أبعد عن الصواب من هذين
الوجهني ،فيتم ترجيح الوصف على أن املعىن قد يكون صفة اآلهلة أهنا غري هللا ،وأكثر ما دفع لرتجيحه
الصناعة.

()1ينظر :ابن احلاجب ،مرجع سابق (.)371 ،371 /1

()2الرضي ،شرح الكافية ،مرجع سابق ( ،)161 /2بتصرف يسري.
()3سورة األنبياء ،اآلية.(22) :
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املبحث الثالث :أثر املعىن يف توجيه الشواهد يف اجملرورات؛ وفيه مسألتان
املسألة األوىل :اسم التفضيل بني اإلفراد والتثنية واجلمع يف قوله صلى هللا عليه وسلم:
يل وأقـربكم مين جمالس يـوم القيامة أحاسنكم أخالقًا"(.)1
"إ َّن من أحبكم إ َّ
"اسم التفضيل هو الوصف املصوغ على (أفعل) داال على زايدته يف حمل ابلنسبة إىل حمل آخر ...وهو على
ثالثة أقسام" :القسم األول :وهو الذي (أبل) يطابق ما قبله يف التذكري واإلفراد وفروعهما ،تقول :زيد األفضل،
والزيدان األفضالن ،والزيدون األفضلون أو األفاضل ،وهند الفضلى ،واهلندان الفضليان ،واهلنود الفضليات أو
ضل...
ال ُف َ
القسم الثاين :وهو املضاف ،فإما إىل نكرة ،وإما إىل معرفة ،إن كان مضافًا إىل نكرة ،فإما إىل جامدة ،وإما إىل
دائم ا ،وما بعدها مطابق ملا قبلها يف إفراد وتذكري وفروعهما ،تقول:
مشتقة ،إن أضيف إىل جامدة كان ً
مذكرا ً
مفردا ً

أفضل امرأتني ،واهلنود
أفضل امرأة ،واهلندان
أفضل رجال ،وهند
أفضل رجلني ،والزيدون
أفضل رجل ،والزيدان
زيد
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ضل نساء ،واملعىن :أنه أفضل من كل رجل قيس فضله بفضله ،ويف التثنية :أفضل من كل رجلني قيس فضلهما
أف ُ
بفضلهما ،ويف اجلمع أفضل من كل رجال قيس فضلهم بفضلهم ،فحذف (من) و ( كل)  ،وأضيف (أفعل) إىل ما

كان (كل) مضاف إليه ،وكذا يف املؤنث ...وإن أُضيف إىل نكرة مشتقة فكإضافته إىل نكرة جامدة ،تقول :زيد
أفضل عاملني...
أفضل عامل ،والزيدون ُ
ُ
والقسم الثالث وهو النكرة امللفوظ معها من أو املقدر هبا ،مثال امللفوظ هبا :زيد أفضل من عمر ،ومثال املقدر
هبا( :هللا أكرب) تريد :من كل شيء ،وال خيلو ما فيه من مشاركة املفضل يف املعىن كما تقول :سيبويه أحنى من

( )1حديث رقم ( ،) 2118اجلامع الكبري للرتمذي ،وسنده :عن أمحد بن احلسن البغدادي عن حبان بن هالل عن مبارك بن فضالة عن عبد ربه بن سعيد
عن حممد بن املنذر عن جابر رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،وقال أبو هريرة" :هذا حديث حسن غريب ،وروي بسند آخر مل يذكر فيه عبد
ربه وهذا أصح" ،حديث )2114( :صحيح سنن الرتمذي لأللباين ،وصححه فيها األلباين.
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الكسائي ،أو تقدير مشاركته كقوله تعاىل :ﱩﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑﱨ( ،)2(")1وحكمه أن يبقى اسم
التفضيل على إفراده اثبتًا.
وقد قال يف ذلك الزخمشري" :وأفعل التفضيل يضاف إىل حنو ما يضاف إليه (أي)؛ تقول :هو أفضل
الرجلني وأفضل القوم ،وتقول :هو أفضل رجل ،ومها أفضل رجلني ،وهم أفضل رجال ،واملعىن يف هذا إثبات
رجال واثنني اثنني ومجاعة مجاعة .وله معنيان ،أحدمها :أن يراد أنه زائد
رجال ً
الفضل على الرجال إذا فضلوا ً
على املضاف إليهم يف ااخصلة اليت هو وهم فيها شركاء ،والثاين :أن يؤخذ مطل ًقا له الزايدة فيها إطالقًا مث
يضاف ال للتفضيل على املضاف إليهم ،لكن جملرد التخصيص ،كما يضاف ما ال تفضل فيه ،وذلك حنو قولك:
الناقص واألشج أعدال بين مروان ،كأنك قلت :عادال بين مروان ،فأنت على األول جيوز لك توحيده يف التثنية
واجلمع[ ،ففي األول جيوز املطابقة وعدمها يف التفضيل] ،وأن ال تؤنثه ،قال هللا تعاىل :ﱩﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲﱨ(.)3
وعلى الثاين ليس لك إال أن تثنيه وجتمعه وتؤنثه[ ،ويف الثاين جيب املطابقة عند التخصيص] ،وقد اجتمع
الوجهان يف قوله عليه السالم( :أال أخربكم أبحبكم إيل وأقربكم مين جمالس يوم القيامة :أحاسنكم أخالقا"(.)4
وشرح ابن احلاجب قول الزخمشري قائال" :الظاهر أنه أراد ابلوجهني املعىن األول واملعىن الثاين ،وهو غري
مستقيم ابعتبار املعىن ،وإن ُمحل الوجهان ابعتبار قوله جيوز؛ َّ
أيضا غري مستقيم؛
وجها آخر ،فهو ً
ألن مضمونه أن فيه ً
أخره( )5بعد أن ذكر املعىن الثاين ،والظاهر أنه مل يقصد إال املعنيني،
ألنه غري مقصود ههنا إذ سيأيت يف اببه ،وألنَّه َّ

وتوهم َّ
أن اجلمع للوجه الثاين ،وهو غري مستقيم؛ ألن اجلمع ال ينايف أن يكون يف الوجه األول ،فلذلك وقع يف بعض
النسخ موضع جيوز وجيب ،وبيان أنَّه ال ميتنع أن يكون من الوجه األول .قوله( :أحاسنكم) للمخاطبني وهم
املقصودون ،وقد اشرتكوا يف حسن اخللق ،وعلى تقدير أن يكون من الوجه الثاين ،ال يكون األحاسن للمخاطبني،
()1سورة يوسف ،اآلية.)33( :
( )2أبو حيان ،ارتشاف الضرب ،مرجع سابق.)2328 - 2319 /5( ،
( )3سورة البقرة ،اآلية.)96( :
( )4الزخمشري ،مرجع سابق.)141( ،
()5
أخر احلديث بعد الكالم عن املعنيني
َّ
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الزما ،وهو غري جي ٍد ،فثبت َّ
أن محلَه على املعىن الثاين غري مستقيم
ولكن من غريهم ،وال يكون االشرتاك يف احلسن ً

"(.)1

يتضح مما ذكر ابن احلاجب أن السم التفضيل معنيني ،زايدة التفضيل والتخصيص ،وقد اجتمعا يف احلديث
على رأي الزخمشري ،وهذا عند ابن احلاجب غري مستقيم ،والواقع أن النحويني متفقون على ورود وجهني يف هذا
احلديث ،ولكنهم خمتلفون يف التفسري على فريقني:
األول :أن الوجهني مها التفضيل والتخصيص ،ففي التفضيل جتوز املطابقة وعدمها ،ولذلك جاءت املطابقة يف
(أحاسنكم) ،واملخالفة يف (أحب ،وأقرب) ،كما قال الزخمشري( ،)2ووافقه ابن يعيش( ،،)3ويف التخصيص ليس لك
إال املطابقة ،ولذلك جاء (أحاسنكم) مطاب ًقا على التخصيص ،وعند أصحاب هذا القول يف توحيد اسم التفضيل
يكون مبعىن التفضيل ،وليس لك إال التوحيد عندما تريد ذلك.
ويف مجعه أو تثنيته أو أتنيثه يكون املراد التخصيص ،فلك أن تثين وجتمع وتؤنث ،وكما يف شاهدان اسم التفضيل
مفردا وهي القاعدة ،واآلخر :أن تثين وجتمع ويكون تكسريه على وزن أفاعل وهو
له وجهان :أحدمها :أن يكون ً
ختصيصا ،وهو تفضيل يف مجيع أوجهه ،والتقدير
جائز ،وعندهم أنك إذا نويت (من) مذكورة أو مقدرة كان ذلك
ً
فيه( :أحب من غريه) وأقرب من غريه وأحسن أخالقًا من غريه(.)4

وقد رد ابن احلاجب على أصحاب هذا القول أبهنم تومهوا أن مجع اسم التفضيل هنا للتخصيص وهو غري
مستقيم؛ ألن اجلمع ال ينايف كونه من التفضيل ،وقد ورد يف بعض النسخ جواز كون اجلمع من التفضيل ،وقد رأ
ختصيصا ،والصحيح أن األحاسن ال ختص وإمنا اشرتك معهم غريهم ،ومحله على
أصحاب هذا القول أن أحاسنكم
ً
التخصيص ال يقبله املعىن(.)5

( )1ابن احلاجب ،مرجع سابق.)412 /1( ،
( )2ينظر :الزخمشري ،املفصل ،مرجع سابق.)141( ،
( )3ينظر :ابن يعيش ،شرح املفصل ،مرجع سابق.)53 /3( ،

( )4ينظر :أبو حيان ،التذييل والتكميل ،مرجع سابق.)271 ،271 /11( ،
( )5ينظر :ابن احلاجب ،اإليضاح ،مرجع سابق.)412 /1( ،
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الثاين :أن الوجهني مها للتفضيل دون التخصيص؛ لذلك جاءت املطابقة يف قوله (أحاسنكم) ،وعدمها يف
(أحب وأقرب) ،وقال هبذا الوجه كثري من العلماء كاخلوارزمي( ،)1وابن احلاجب( ،)2وابن عصفور( ،)3وأيب حيان(،)4
وغريهم( . )5وير أصحاب هذا القول "أن اسم التفضيل يف هذا الشاهد من املضاف إىل معرفة ففيه الوجهان املطابقة
وعدمها ،فال حاجة للقول ابلتخصيص ،وقد استخدموا مصطلح التصريف ،فعلى املعىن األول جيوز التصريف وعدمه،
أما على املعىن الثاين فال جيوز إال التصريف ،وهم يعنون ابلتصريف هنا (املطابقة) ،فاملطابقة هنا هي مطابقة اسم
التفضيل للمفضل"( ،)6وقد قيس شاهدان على قولك( :الناقص واألشج أعدال بين مروان) ،وعلى قولك( :الزيدان
أفضالكم) فاسم التفضيل هنا طابق املفضل( .)7وقد ورد يف احلديث املطابقة وعدمها فقد أفرد كلمة (أحب ،أقرب)
خمالفة للمفضل اجلمع ،وقد مجع (أحاسن) مطابقةً للمفضل اجلمع.
وأرى أن احلديث قيد البحث قد مجع بني الوجهني األولني من املعىن األول (التفضيل) ومحله على املعىن
الثاين (التخصيص) فاسد من جهة املعىن كما رآه ابن احلاجب ،وقد يكون هذا االلتفات قوة أسلوب ،وبالغة
منه صلى هللا عليه وسلم ،حيث بدأ ابإلفراد يف (أحبكم وأقربكم) إىل أن وصل إىل كلمة (جمالس) وهي مجع؛
لذلك مجع بعدها (أحاسنكم) ،ومعىن التخصيص غري وارد يف هذا احلديث؛ ألنه صلى هللا عليه وسلم خياطب
أمة من أوهلا إىل آخرها ومل يقتصر على املخاطبني فقط ليخصهم بذلك ،واإلفراد واجلمع ال يعيق التخصيص وال
التفضيل يف شيء وال يقيدمها.
وما ذكره العلماء من مطابقة وعدمها ،وتصريف وعدمه بني اسم التفضيل واملفضل ال يعترب قاعدة مطردة،
وللوصول إىل قاعدة مطردة يف هذا الباب جيب القول إن املطابقة بني اسم التفضيل والسياق الذي ورد فيه،

( )1ينظر :اخلوارزمي ،مرجع سابق.)29 /2( ،
( )2ينظر :ابن احلاجب ،مرجع سابق.)412 /1( ،
( )3ينظر :ابن عصفور ،مرجع سابق.)137 /3( ،
( )4ينظر :أبو حيان ،ارتشاف الضرب ،مرجع سابق.)2325 /5( ،
( )5ينظر :التذييل والتكميل ( ،)271 /11شرح ابن عقيل ( ،)133 /3املقاصد الشافية ( ،)581 /4مهع اهلوامع (.)76 /3
( )6اخلوارزمي ،مرجع سابق.)29 /2( ،
( )7ينظر :ابن عقيل ،مرجع سابق.)1333 /3( ،

75

أثر املعىن يف توجيه الشواهد النحوية يف كتاب " اإليضاح يف شرح املفصل البن احلاجب "
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ضا بينه وبني السياق كذلك؛ ألن (الزيدان أفضالكم) اتضحت املطابقة ،ويف أحبكم وأقربكم
وعدمها أي ً
وأحاسنكم ،أين املفضل؟
فيتضح من املعىن أن املفضل يف سياق احلديث مجع ومل يذكر ،ومل يصرح به ،وكانت املطابقة السم
التفضيل مع السياق واملعىن.
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املسألة الثانية :حذف املضاف يف حنو قوله تعاىل :ﱩﮚ ﮛﱨ(.)1
جيوز حذف املضاف ،وإقامة املضاف إليه مقامه إن َّ
دل على ذلك دليل ،أو أُمن اللبس ،وهذا كثري جدا يف
كالم العرب" ،مث إن القائم مقام املضاف يف اإلعراب إن امتنع استبداده به فهو قياسي ،وإن صح استبداده [الفعل]
()2

به فهو مساعي"

.

وعلى ذلك جاء قول الزخمشري الذي َّ
اللبس فيه فقال" :وإذا أمنوا اإللباس حذفوا
عد هذه اآلية مما أُمن ُ
املضاف وأقاموا املضاف إليه وأعربوه إبعرابه ،والعلم فيه قوله تعاىل :ﱩﮚ ﮛﱨ؛ ألنه ال يلبس أن
املسؤول أهلها ال هي وال يقولون :رأيت هن ًدا يعنون رأيت غالم هند ،وقد جاء امللبس يف الشعر ،قال ذو

الرمة(:)3

عشيَّة فـ َّر احلارثيون بـعد ما

()4

قضى حنبه يف ملتـقى القوم هوبـر

أي( :ابن هوبر) "(.)5
()6

وقال ابن احلاجب شارحا قول الزخمشري" :ذهب القاضي

إىل أنه ال جماز يف القرآن ،وأن مثل قوله :ﱩﮚ

ﮛﱨ حممول على أن القرية تطلق لألهل واجلدران مجيعا على وجه االشرتاك .وليس جبيد؛ ألنه معلوم أن القرية

( )1سورة يوسف ،اآلية.)82( :
( )2ابن مالك ،شرح التسهيل ،مرجع سابق.)148 ،147 /3( ،
( )3هذا البيت من الطويل لذي الرمة يف ديوانه ( ،)112ويف املفصل(  ،)151التخمري( ،)53 /3 ،376 /1شرح املفصل ( ،)85 /3شرح اجلمل (/3
 ،)318 ،197ارتشاف الضرب ( ،)2425 /5 ،1836 /4و خزانة األدب ( .)151 /12 ،371 /4
( )4الشاهد فيه حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه ،وحدث فيه لبس؛ ألن الفعل يصح استبداده ابملضاف إليه املب َقى ،واملضاف احملذوف ،فيصح أن
يقضي حنبه هوبر ،وابن هوبر.
( )5الزخمشري ،مرجع سابق.)151،149 ( ،
( )6قال القاضي الباقالين( :فأما اإلجياز فإمنا حيسن مع ترك ااإلخالل ابللفظ واملعىن فيأيت ابللفظ القليل الشامل ألمور كثرية ،وذلك ينقسم إىل حذف وقصر.
وقصر .فاحلذف اإلسقاط للتخفيف كقوله :وذكر اآلية .قال واحلذف أبلغ من الذكر ألن النفس تذهب كل مذهب من القصد) .ينظر :ابن احلاجب،
اإليضاح يف شرح املفصل ،مرجع سابق.)424 /1( ،
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موضوعة للجدران املخصوصة دون األهل ،فإذا أطلقت على األهل مل تطلق إال بقيام قرينة تدلنا على احملذوف ،ولو
(.)1

كانت مشرتكة مل تكن كذلك"

يتضح مما ذكر ابن احلاجب أن هذه اآلية السابقة على قولني:
األول :أنه ُحذف املضاف ،وأقيم مقامه املضاف إليه ،وسؤال القرية جماز ،والتقدير :أهل القرية ،وقال هبذا الوجه
اجلمهور ،ومنهم سيبويه( ،)2والفراء( ،)3والزخمشري(،)4وغريهم( .)5وقد عد سيبويه هذا الشاهد "مما جاء على اتساع
عامال يف (األهل) ،وهو مثل
عامال يف (القرية) كما كان ً
الكالم ،واالختصار لعلم املخاطب ابملعىن ،فجاء الفعل ً

قولك( :بنو فالن يطؤهم الطريق) أي :أهل الطريق"( ،)6ومثل بقوله تعاىل :ﱩﯨ ﯩ ﯪ ﯫﱨ(،)8(")7
()9
مفعوال به على
أي :حب العجل ،وهذا احلذف "مطرد يف القياس يف كالم العرب مفهوم"  ،ويكون إعراب القرية ً
()11
اللفظ ال على األصل واملعىن ،فاملسؤول هنا أهلها .

واستدل أبو حيان على احملذوف بعودة الضمري على احلذف ،أو املقام مقامه ،ففي شاهدان قوله :ﱩﮜ ﮝ

ﮞﱨ ،عاد على القرية ،وعلى ذلك نظائر ،ففي قوله تعاىل :ﱩﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﱨ( ،)11حذف
املضاف (ذي) وعاد عليه الضمري يف قوله( :يغشاه) ،ويف قوله تعاىل:ﱩﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺﱨ( ،)12حذف املضاف (أهل) وعاد عليه الضمري يف قوله( :قائلون)(.)13
( )1ابن احلاجب ،اإليضاح ،مرجع سابق.)424/1( ،
( )2ينظر :سيبويه ،مرجع سابق.)212 /1( ،
( )3ينظر :الفراء ،معاين القرآن ،مرجع سابق.)52 /1( ،
( )4ينظر :الزخمشري ،مرجع سابق.)149( ،

( )5ينظر :إعراب القرآن ( ،)212 /2شرح الكتاب للسريايف ( ،)226 /2اإلنصاف ( ،)52 /1اإليضاح ( ،)424 /1املقاصد ( ،)545 /2شرح التصريح
( ،)191 /3مهع اهلوامع (.)428 /2
( )6سيبويه ،مرجع سابق ( ،)213 ،212 /1بتصرف يسري.
( )7سورة البقرة ،اآلية.)93( :
( )8الفراء ،معاين القرآن ،مرجع سابق (.)52 /1
( )9السريايف ،مرجع سابق.)226 /2( ،
( )11ينظر :أبو حيان ،ارتشاف الضرب ،مرجع سابق.)1837 /4( ،
( )11سورة النور ،اآلية.)41( :
( )12سورة األعراف ،اآلية.)4( :
( )13ينظر :أبو حيان ،ارتشاف الضرب ،مرجع سابق.)1837 ،1836 /4( ،
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حذف
الثاين :أنه مل حيذف مضاف ،والسؤال وقع على القرية ال على أهلها ،وال جماز يف القرآن ،وإمنا وقع
ٌ
وحسنه عدم إخالل ابملعىن وهو قول القاضي الباقالين ،وزاد السمني احلليب يف إيضاح قول الباقالين
لإلجياز ختفي ًفاَّ ،
نيب ،جيوز أن ينطق له اجلماد والبهائم"( ،)1وقد نقل هذا
أن سؤال القرية قد يكون حقيقة؛ ألن يعقوب عليه السالم " ٌّ

الوجه وهو غري معرتض على الوجه األول.

وقد أقام اخلوارزمي احلجة على القاضي الباقالين فقال" :قيل لطفيلي :ما نظري واسأل القرية؟ قال :نظري قوهلم:
أكلت السفرة ،أي طعامها .فإن سألت :مل ال جيوز أن يكون املسؤول هنا نفس القرية ،كما لو اجتاز رجل بقرية فقال
لصاحبه واعظا ومتعظا :سل القرية أين أهلها وما صنعوا ،وكيف حاهلم؟ على حد قوهلم :سل األرض من شق أهنارك،
اعتبارا .أجبت :ألن ما بعد اآلية وما قبلها ال
وغرس أشجارك ،وجىن مثارك؟ فإهنا -وإن مل جتب حو ًارا -أجابتك ً
يساعد عليه؛ [ألن املقام ليس مقام وعظ ،وإمنا مقام حجة وجلب شهود على واقعة ،فاجلدران ال تشهد وال تستشهد
يف كشف احلقائق] ،وهو قوله :ﱩﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥﱨيقول :سل أهل القرية اليت كنا فيها خيربونك أن ابنك
سرق"(.)2
مما سبق خنلص إىل أن :حذف املضاف إذا دل عليه دليل وقرينة يف سياق واضح أمن فيه اللبس جائز،
حامال إعراب املضاف احملذوف ،كما يف شاهدان ،وهللا
وذلك من اإلجياز والبالغة ،وغالبًا ما يبقى املضاف إليه ً

أعلم.

( )1السمني احلليب ،الدر املصون ،مرجع سابق (.)544 /6
( )2اخلوارزمي ،مرجع سابق.)56 ،55 /2( ،

79

أثر املعىن يف توجيه الشواهد النحوية يف كتاب " اإليضاح يف شرح املفصل البن احلاجب "

الفصل األول

املبحث الرابع :أثر املعىن يف توجيه الشواهد يف أصناف االسم املبين؛ وفيه ثالث مسائل:
املسألة األوىل :داللة (ماذا) وحكم جواهبا يف حنو قوله تعاىل :ﱩﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
).(1

ﯘﱨ

(ماذا) قد تكون بسيطة مبنزلة االسم الواحد مبعىن شيئا ،وتكون (ذا) حينئذ زائدة ملغاة ،وهنا حتمل (ماذا)
معىن االستفهام ،وإعراهبا ابلنصب ،وجواهبا كذلك ابلنصب ،وقد جيوز الرفع يف جواهبا على معىن العدول.
وقد تكون (ماذا) مبنزلة امسني( :ما) استفهامية مبتدأ ،و(ذا) موصول وهو اخلرب ،ويكون جواهبا حينئذ ابلرفع،
واحلكم يف اجلواب مد اتفاق املفهوم بني السائل واجمليب ،وورود (ذا) موصولة أو زائدة(.)2
ويف ذلك قال الزخمشري " :ومل يثبت سيبويه (ذا) مبعىن (الذي) إال يف قوله( :ماذا) ،وقد أثبته الكوفيون،
وأنشدوا(:)3
أمنت وهذا حتملني طليق

عدس ما لعبَّاد عليك أمارةٌ

()4

أي :والذي حتملينه طليق .وهذا شاذ عند البصريني.
وذكر سيبويه يف (ماذا صنعت؟) وجهني؛ أحدمها :أن يكون مبعىن :أي شيء صنعته؟ وجوابه (حس ٌن)

ابلرفع ،وأنشد للبيد(:)5

( )1سورة النحل ،اآلية.)31( :
( )2ينظر :الرضي ،مرجع سابق.)149-147/3( ،
( )3هذا البيت من الطويل ليزيد بن مفرغ احلمريي يف ديوانه ( ،)171ويف األغاين ( ،)241 /27 ،279 /18معاين القرآن وإعرابه ( ،)247 /1إعراب
القرآن البن النحاس ( ،)311 /5 ،65 /1املفصل ( ،)194التخمري ( ،)222 /2شرح اجلمل ( ،)325 /3 ،116 /1ارتشاف الضرب (،)1111 /2
أوضح املسالك ( ،)146 /1شرح التصريح ( ،)25 /4خزانة األدب (.)197 /12 ،41 /6 ،333 /4
( )4استشهد به الكوفيون لورود (ذا) موصولة مع غري (ما ،ومن).

( )5هذا البيت من الطويل للبيد بن ربيعة يف ديوانه ( ،)131والكتاب (  ،)72 /5 ،417 /2ويف املفصل ( ،)195التخمري ( ،)225 /2شرح اجلمل (/3
 ،)328 ،69شرح التسهيل ( ،)214 /1وشرح الكافية ( ،)148 /3البحر احمليط ( ،)151 /2 ،262 /1أوضح املسالك (.)143 /1
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()1

ب فـيـقضى أم ضال ٌل وابط ٌل
أال تسأالن المرء ماذا حياول
أحن ٌ
()2
والثاين :أن يكون (ماذا) كما هو مبنزلة اسم واحد ،كأنه قيل :أي شيء صنعت؟ وجوابه ابلنصب ،وقرئ
قوله تعاىل :ﱩﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸﯹﱨ( )3ابلرفع والنصب"(.)4
وقد شرح ابن احلاجب قول الزخمشري قائال" :ما ذكره الكوفيون [ذا مبعىن الذي يف غياب ما] ليس
يثبت خلروجه عن القياس ولقلته ،وذَ َكَر يف (ماذا صنعت؟) وجهني ،وقال يف أحدمها ابلرفع واآلخر على ما ذُكر
يفسر به
[النصب] ،وهذا على سبيل االختيار ،وإال فالوجهان جائزان يف الوجهني ،والذي يدل عليه أنه لو صرح مبا َّ
كل واحد منهما جلاز الوجهان ،وإذا جاز مع التصريح الوجهان فهما مع احملتمل أقرب ،ووجهه يف النصب أن يقدر
نصب به ،ويف الرفع أن يقدر مبتدأ على حسب املعىن ،وإمنا حسن النصب يف أحد الوجهني؛ ألن يف
الفعل املذكور فيُ ُ

كالم السائل مجلةً فعليةً ،فكان يف تقدير [إجابة] اجمليب كذلك أوىل ابملناسبة ،ويف الرفع اجلملة مقدرة يف كالم

السائل ابالمسية ،وكان الرفع لتكون امسيةً أوىل للمناسبة املذكورة ،وجاز غريمها لصحة تقدير الفعل يف االمسية ،واالسم
يف الفعلية ،وهذا كله إمنا يكون إذا كان اجمليب مواف ًق ا للسائل يف أحد جزئيه فيحذفه ،ويستغين بداللة كالم السائل
عليه مثل قوله :ما كتبت؟ وهو قد كتب ،فيقول له مصح ًفا أو شبهه ،فأما إذا مل يكن مواف ًقا له يف الفعل تعذر
صوات ظنه ضرًاب
تقديره[ :الفعل] إلخالله ابملعىن ،إذ نفهم منه اإلثبات ،وهو غري مريد له ،كما إذا قال له وقد مسع ً
منه :من ضربت؟ فيقول له القائل هو صوت مناد ،فالنصب ههنا اليستقيم؛ ألنه [اجمليب] قاصد نفيه يف املعىن مثبت
لغريه فهو يفسد املعىن ،ومنه قوله تعاىل :ﱩﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﱨ فلو نصب
ههنا مل يستقم؛ ألهنم ليسوا مقرين إبنزال من هللا متعلق أبساطري األولني بل منكرين اإلنزال من هللا تعاىل مطلقا،
وقوهلم أساطري األولني هو يف املعىن نفي لإلنزال أي هذا الذي يقول :إنه إنزال هو أساطري األولني فيفسد تقدير الفعل
على هذا وهللا أعلم ابلصواب"(.)5
( )1ورود (ماذا) مبنزلة االمسني( ،ما) استفهامية( ،ذا) موصولة ،وجواهبا مرفوع.
( )2العامة على النصب ،وقرأ أبو عمرو ابلرفع ،ينظر :أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين األندلسي ،التيسري يف القراءات السبع ،حتقيق :د.خلف بن محود
الشغديل( ،حائل :دار األندلس للنشر والتوزيع ،)294(،)2115 :النشر يف القراءات العشر(.)121 /2
( )3سورة البقرة ،اآلية.)219( :
) (4الزخمشري ،مرجع سابق.)195 ،194( ،
( )5ابن احلاجب ،اإليضاح ،مرجع سابق .(496/1) ،
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يتضح مما ذكر ابن احلاجب أن :هذه املسألة على شقني أحدمها قوله :ماذا صنعت؟ ،واآلخر :شاهدان
(اآلية) ،ويف (ماذا صنعت؟) وجهان على فصل (ما) عن (ذا) اليت مبعىن (الذي) أو جعلهما مبنزلة االسم الواحد،
وبذلك يكون فيها وجهان جائزان :الرفع على االمسية ،والنصب على املفعولية ،والتقدير يف النصب يكون "إبضمار
فعل ينصب ما بعده ،ويف الرفع إبضمار مبتدأ للخرب املوجود ،وكل ذلك وفق اتفاق املفهوم أو اختالفه بني السائل
واجمليب؛ ألنه قد يكون يف نية السائل أن االستفهام مفعول به لفعل مقدر (مجلة فعلية) فيكون اجلواب عليه ٍ
حينئذ
ابلنصب ،وقد يكون يف نيته أن االستفهام مرفوع (مبتدأ وخرب) فيكون اجلواب عليه حينئذ ابلرفع ،وعندما يصعب
على اجمليب معرفة نية السائل جييب أبحد الوجهني على مفهومه هو"(.)1
وقد تنكسر هذه القاعدة عند عدم إقرار اجمليب ابلفعل حىت لو كانت (ما ،ذا) مبنزلة االسم الواحد ،فقال
احدا كأنه قال :ما رأيت خريٌ،
سيبويه" :وقد جيوز أن يقول الرجل :ماذا رأيت؟ فيقول :خريٌ ،إذا جعل (ما ،ذا) امسًا و ً
ومل جيبه على رأيت"(.)2
ويف شاهدان شبه ابن احلاجب ذلك بقولك عند مساع صوت تظنه ضراب من ضربت؟ فيجيب :صوت ٍ
مناد،
ُ
َ
ً َْ
ابلرفع ،والسبب عدم االتفاق بني السائل واجمليب ،وعليه فإن املعىن يف اآلية يفسد ابلنصب؛ ألهنم غري مقرين ابإلنزال
مطل ًقا فال جيوز تقدير فعل مطل ًقا ،والتقدير( :هذا الذي يقول إنه إنزال :هو أساطري األولني).
ويف كلمة (أساطري) يكون اإلعراب على وجهني:
األول :الرفع بتقدير مبتدأ حمذوف ،وهي قراءة العامة( ،)3أي :هي أساطري ،وهذا مذهب اجلمهور كسيبويه(،)4
والكسائي( ،)5واألخفش( ،)6والفراء( ،)7وغريهم( ، )8وقد محل أصحاب هذا الوجه جواب الكفار على إنكار التنزيل،
( )1السريايف ،مرجع سابق ،)185 ،184 /3( ،بتصرف يسري.
( )2سيبويه ،مرجع سابق.)418 /2( ،
( )3ينظر :البحر احمليط ( ،)471 /5النشر يف القراءات العشر البن اجلزري (.)121 /2
( )4ينظر :سيبويه ،مرجع سابق.)418 /2( ،
( )5ينظر :ابن النحاس ،مرجع سابق.)249 /2( ،
( )6ينظر :األخفش ،مرجع سابق.)186 ،185 /1( ،
( )7ينظر :الفراء ،مرجع سابق.)35 /1( ،

( )8ينظر :معاين القرآن وإعرابه للزجاج ( ،)158 /3إعراب القرآن البن النحاس ( ،)249 /2شرح الكافية ( ،)149 /3أوضح املسالك،)193 /1( ،
املقاصد الشافية ( ،)517 /2شرح التصريح (.)611 /1

82

أثر املعىن يف توجيه الشواهد النحوية يف كتاب " اإليضاح يف شرح املفصل البن احلاجب "

الفصل األول

وذلك مرتتب على إعراب (ماذا) وفصل جزأيها ووصلهما ،ويف الوصل بينهما يكوانن مبنزلة االسم الواحد فيكون
إعراهبما مفعوال به ،وجواهبا منصواب ،ويف الفصل بينهما يكون ذا مبعىن الذي ويكون إعراب (ما) :مبتدأ ،و(ذا):
مرفوعا ،ويرد اجلواب على الكالم األول إعر ًااب( ،)1وقد كثر حذف املبتدأ يف جواب االستفهام،
خربها ويكون جواهبا ً
وبعد القول كما يف شاهدان ،ولو مل يكن يف تقدير اجلملة لوجب نصبه على مقول القول ،ومفعول الفعل(.)2
وتبعهم على هذا املذهب الزجاج ،لكنه ير أن الكفار يف هذه اآلية مقرون ابلتنزيل لكنهم يصفونه ابألساطري،
والتقدير فيها يكون" :الذي أنزل أساطري األولني"( ،)3فهي بذلك خرب ملبتدأ حمذوف.
الثاين :النصب على اعتبار أن (ماذا) مبنزلة االسم الواحد وعلى اإلقرار ابلتنزيل والتقدير" :أنزل أساطري على
سبيل التهكم ،أو ذكرمت أساطري"( ،)4وهي على قراءة شاذة( ،)5وقد استدل أصحاب هذا الوجه على ورود (ماذا)
مبنزلة االسم الواحد بقول الشاعر(:)6
َدعي َما َذا َعل ْمت َسأَتَّقيه
وقد اعرتض عليه ابن احلاجب؛ ألنه يفسد املعىن.

َولَك ْن ابْلمغيَّب نَـبئيين

)(7

( )1ينظر :األخفش ،مرجع سابق.)186 ،185 /1( ،

( )2ينظر :ابن هشام ،أوضح املسالك ،مرجع سابق.)193 /1( ،
( )3الزجاج ،مرجع سابق.)159 ،158 /3( ،
( )4السمني احلليب ،مرجع سابق.)217 /7( ،
( )5ينظر :شواذ القراءات للكرماين ( ،)271النشر يف القراءات العشر البن اجلزري (.)121 /2
( )6هذا البيت من الوافر للمثقب العبدي يف ديوانه ( ،)312ونُسب لسحيم الرايحي ،وأليب حية النمريي ،وهو يف :الكتاب ( ،)85 /5 ،418 /2معاين
القرآن وإعرابه ( ،)247 /1شرح الكتاب للسريايف ( ،)183 /3التخمري ( ،)251 /2شرح اجلمل ( ،)336 ،69 /3شرح التسهيل ( ،)215 /1شرح
الكافية ( ،)147 /3البحر احمليط (  ،)263 /1االرتشاف ( ،)1119 /2خزانة األدب  ،)273 /12 ،142 /6شرح الفارضي على ألفية بن مالك (/1
 ،)246وقيل إنه من اخلمسني اليت ال يعرف قائلها عند سيبويه.
( )7ورود (ماذا) مبنزلة االسم الواحد ،وتعرب مفعول به منصوب ،و(ما) استفهامية و( ذا) زائدة ،وهي هنا يف غري االستفهام واإلشارة مبعىن االسم الواحد،
والتقدير :دعي شيئًا.
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يتضح مما سبق أن الرفع على إنكار التنزيل وتقدير مبتدأ هو الذي يوجه به املعىن ،وهو الصحيح؛ ألنه
جواب أهل اجلحد والكفر منكري التنزيل ،وأما جواب املتقني جاء بعد هذه اآلية يف السورة نفسها ﱩﮊ ﮋ
()1
و(خريا):
به،
مؤمنني
يل
ز
ابلتن
ين
ر
املق
جواب
وهو
،
ا
خري
أنزل
فيه:
والتقدير
،
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒﮓﱨ
ً
ً
مفعول به منصوب لفعل حمذوف تقديره (أنزل) ،وهنا يوجه املعىن حبل اإلشكال يف اإلعراب ابلتفريق بني جواب

املؤمن والكافر ،وهو ما ذهب إليه الفراء( )2وهو األقرب.

( )1سورة النحل ،اآلية.)31( :
()2ينظر :الفراء ،مرجع سابق.)35 /1( ،
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()1

املسألة الثانية :نوع (إذا) والعامل فيها يف حنو قوله تعاىل :ﱩﮡ ﮢ ﮣﱨ .

"(إذا) اسم ،يدل على امسيته الداللة على الزمان دون تعرض للحدث ،وخيرب به مع الفعل"( ،)2وهو متضمن
معىن الشرط ،ولذلك جياب ابلفاء ،حنو :إذا جاء زيد فقم إليه ،وكثُر جميء املاضي بعده مر ًادا به االستقبال ،وقد ال
يتضمن معىن الشرط به يف بعض موارده ،بل يتجَّرد للظرفية احملضة حنو ،قوله تعاىل :ﱩﮡ ﮢ ﮣﱨ ،ﱩﭑ ﭒ
َّ
()4

ﭓﱨ( ،)3واملاضي بعده يف معىن املستقبل كما كان إذا كانت شرطية

.

"وتستعمل (إذا) للمستقبل املقطوع به يف مثل قوله تعاىل :ﱩﭙ ﭚ ﭛﱨ( ،)6(")5ووضح الزخمشري أن
األصل يف (إذا)( ،إذ) الظرفية ولكن قد خترج إذا عن الظرفية إىل الشرطية فقال" :ويف (إذا) معىن اجملازاة دون (إذ)
إال إذا ك َّفت( )7كقول العباس بن مرداس(:)8
)(9

حقا عليك إذا اطمأ َّن المجلس

الرسول فـقل له
إذما دخلت على َّ

عمرا) و (بينما حنن مبكان كذا إذا فال ٌن قد طلع علينا)
وقد تقعان للمفاجأة كقولك( :بينا زي ٌد ٌ
قائم إذ رأى ً

و (خرجت فإذا زي ٌد ابلباب)"(.)11

) (1سورة الليل ،اآلية. )1( :

( )2أبو حيان ،ارتشاف الضرب ،مرجع سابق.)1418 /3( ،
( )3سورة النجم ،اآلية.)1( :
( )4ينظر :أبو حيان ،ارتشاف الضرب ،مرجع سابق.)1418 /3( ،
( )5سورة التكوير ،اآلية.)1( :
( )6ينظر :الرضي ،مرجع سابق.)271 /3( ،
(( )7إذ)
( )8هذا البيت من الكامل لعباس بن مرداس يف ديوانه ( ،)72ورواية الشرط األول يف الديوان :إما أتيت على النيب فقل له ،ويف الكتاب (،)62 /5 ،57 /3
املفصل ( ،)213التخمري ( ،)276 /2شرح اجلمل ( ،)321 /3 ،324 /2خزانة األدب (.)174 /12 ،29 /9
( )9خروج (إذ) إىل معىن اجملازاة؛ ألهنا ُكفَّت بــ(ما).
( )11الزخمشري ،مرجع سابق.)213( ،
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وشرح ابن احلاجب كالم الزخمشري قائال" :و(إذا) قد يكون ظرفًا غري متضمن للشرط يف قوله تعاىل :ﱩﮡ

مذكورا ،أو يف معىن املذكور؛
ﮢ ﮣﱨ ونظائره؛ ألنه لو قُدر شرطًا؛ لفسد املعىن من جهة أن اجلواب البد أن يكون
ً
لداللة ما تقدم عليه ،وههنا مل يذكر شيء يصلح جوااب ،فيجب أن يكون ما تقدم هو الدال ،فيفسد ٍ
حينئذ املعىن ،إذ
ً
ُ
القسم معل ًقا على شرط ،وهو ظاهر الفساد ،فيجب أن يكون ظرفًا .فإن قيل مباذا
يصري إذا يغشى الليل أقسم ،فيصري ُ

حاصال يف هذا الوقت ،فهو إذن يف موضع
جمردا عن الشرط ،قلت مبحذوف تقديره :والليل
ً
تتعلق إذا كانت ظرفًا ً
ٍ
حينئذ املعىن ،وال يستقيم أن يكون ظرفًا معموًال ألقسم؛
احلال من الليل ،والعامل يف احلال فعل القسم ،فاستقام
لفساد املعىن ،إذ يصري أقسم يف هذا الوقت ابلليل ،وليس املعىن على تقييد القسم ٍ
بوقت ،بل معىن القسم مطل ًقا،
والعامل يف (إذا) إذا كانت شرطا خمتلف فيه ،فمنهم من يقول :شرطها ،ومنهم من يقول :جواهبا وهم األكثرون.
خبالف (مىت) فإن األكثرين على العكس(.)1

فأما من قال :العامل فيها جواهبا ،فلما رآه من أن وضعها للوقت املعني ،ورأ أنه ال يتعني إال بنسبته إىل ما
يتعني به من شرطه فيصري مضافًا إىل الشرط ،وإذا صار مضافًا تعذر عمل املضاف إليه يف املضاف؛ لئال يؤدي إىل

معموال من وجه واحد ،فوجب أن يكون العامل هو اجلواب"(.)2
عامال ً
أن يكون الشيء ً
يتضح مما ذكر ابن احلاجب أن هذه املسألة على قسمني:
أما القسم األول ،وهو نوع (إذا) فقد اختلف النحويون يف ذلك على رأيني:

األول :وقال به اجلمهور ،ومنهم الزجاج( ،)3وابن النحاس( ،)4واخلوارزمي( ،)5وابن يعيش( ،)6وابن احلاجب( ،)7أن
(إذا) ظرفية والفعل بعدها يف معىن املستقبل؛ ألن املعىن يتطلَّب احلديث عن وقت غشيان الليل األرض ،وهي من
( )1عاملها الشرط
) (2ابن احلاجب ،اإليضاح ،مرجع سابق.)512 ،511 /1( ،
( )3ينظر :الزجاج ،مرجع سابق.)256 /5( ،
( )4ينظر :ابن النحاس ،مرجع سابق.)419 /5( ،
( )5ينظر :اخلوارزمي ،مرجع سابق.)275 /2( ،

( )6ينظر :ابن يعيش ،مرجع سابق.)196 ،195 /4( ،
( )7ينظر :ابن احلاجب ،اإليضاح ،مرجع سابق.)512 ،511 /1( ،
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آايت هللا .وال يصح أن تكون شرطية؛ ألهنا لو اعتربت شرطية كان القسم قبلها جو ًااب هلا ،وكان التقدير حينئذ :إذا

يغشى الليل أقسم ،فهذا فاسد لتقييد القسم بشرط ،فتخرج (إذا) بعد القسم عن الشرطية.

()1
أيضا،
أيضا لو كانت شرطية لكان القسم قبلها جو ًااب ً
ورَّد عليهم ً
الثاين :وقال به بعضهم  :أن (إذا) شرطيةُ ،

وهذا ال يصح؛ لفساد املعىن الذي يقتضي بذلك أن يكون قسم هللا معل ًقا على شرط ،وهو ال يليق ابلقدرة املطلقة هلل

سبحانه وتعاىل ،وقد ذكر أبو حيان( )2أن الفراء ير أن (إذا) يقع بعدها الفعل يف زمن املاضي إال إذا كانت شرطًا،
فهو بذلك ير أن شاهدان من قبيل الشرط ،وهذا فاسد؛ ألهنا ال شيء بعدها يصلح جو ًااب هلا.
أما القسم الثاين هو (العامل يف إذا الظرفية) ،وهو على قولني:
حاصال ،والعامل يف احلال احملذوفة هو فعل القسم فاستقام
األول :أن العامل فيها احلال احملذوفة تقديرها:
ً

حاصال ،وقد قال هبذا ابن جين( ،)3وابن إايز( ،)4وابن احلاجب( ،)5ومن وافقهم ،وقد
بذلك املعىن على تقدير :والليل
ً

ُرَّد عليهم أبن "ظروف الزمان ال تكون ظروفًا عن اجلثث( ،)7(")6وهذا القول قد تنبَّه إليه ابن جين فقد كان يسأل
وخربا؟
نفسه ويقول" :كيف جاز لظرف الزمان هنا أن يكون ً
حاال من اجلثة ،وقد ُعل َم امتناع كونه صلة له وصفةً ً
علما هبا يف حال
ُ
وجييب أبهنا جرت جمر احلدث الذي يُوجد ويُعدم ،وهي ً
أيضا بعيدةٌ ال تناهلا أيدينا ،وال ُحنيط ً
فجَرت لذلك جمر املعدوم"( .)8فقد برر أبو الفتح كون ظرف الزمان من اجلثة هنا.
مغيبها إحاطتنا مبا يقرب منَّاَ ،
قائال" :أن القسم لو أعمل يف احلال سيكون اإلقسام حال غشيان الليل
وقد اعرتض الرضي على هذا الوجه ً

وهو فاسد ،لذا ير أن العامل يف (إذا) هو فعل القسم"(.)9

( )1ينظر :اإليضاح ( ،)512/1ارتشاف الضرب (.)1418/3
( )2ينظر :أبو حيان ،ارتشاف الضرب ،مرجع سابق.)1418 /3( ،
( )3ينظر :ابن إايز ،قواعد املطارحة ،مرجع سابق ،)385( ،نقل ذلك عنه ابن إايز ،ومل أجده يف مؤلفاته.
( )4ينظر :ابن إايز ،قواعد املطارحة ،املرجع سابق.)385( ،
( )5ينظر :ابن احلاجب ،اإليضاح ،مرجع سابق.)512 ،511 /1( ،
( )6اجلثة :اسم الذات أو اسم العني احملسوس ،ويقابله اسم املعىن ( املعنوي).
( )7سيبويه ،مرجع سابق.)136 /1( ،
( )8ابن إايز ،قواعد املطارحة ،مرجع سابق.)385( ،
( )9الرضي ،مرجع سابق.)271 /3( ،
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الثاين :العامل فيها فعل القسم املقدر ،وقال بذلك كثري من النحويني( )1منهم الرضي( )2الذي ذكران قوله فيما
معرتضا على تقدير مضاف مثل :جميء الليل ،أو
سبق ،والسمني احلليب( )3الذي ير أن فعل القسم هو العامل
ً
تقدير حال مثل :والليل كائنًا يف هذا الشاهد ،وقال ابن هشام( )4بعمل فعل القسم ودليل ذلك خروج إذا للحال عن
االستقبال بعد القسم يف هذا الشاهد.

فسادا آخر يف تقدير عمل فعل القسم إذ يصري التقدير :أقسم
واعرتض على ذلك ابن احلاجب()5؛ ألنه ير
ً

يف هذا الوقت ابلليل ،وليس املعىن على تقييد القسم بوقت بل معىن القسم مطل ًقا .وإذ اعتربان أن (إذا) شرطية

فالعامل فيها خمتلف فيه هل شرطها أم جواهبا؟ واألرجح أنه اجلواب؛ ألنه ابلنظر إىل الشرط فإهنا تكون مضافةً إىل ما
عامال
بعدها ،مثل :إذا جنحت كافأتك ،وإذا صارت مضافة تعذر عمل املضاف إليه (جنحت) فيها حىت ال يكون ً
معموال من وجه واحد؛ لذلك وجب أن يكون العامل فيها هو اجلواب.
ً
يتضح مما سبق أن :إذا هنا ظرفية؛ ألهنا قسم ،والقسم هنا مرتبط ابلزمان وال عالقة له ابلشرطية ،لذا فهي
ليست شرطية؛ لعدم وجود جواب شرط من انحية ،ولفساد معىن الشرط من انحية أخرى؛ حيث إنه ال يليق
ابهلل أن نقيد قسمه بوقت ،كما أنه ال جيوز أن نقيد قسمه بشرط ،ويوجه املعىن إىل عدم استقامة تقدير حال
حمذوفة عمل فيها حمذوف كما قدر ابن احلاجب ،وال نرى تقديره؛ ألن القسم سيكون حال غشيان الليل وهو
فاسد ،وما ذهب إليه الرضي من نقض ذلك هو األقرب.

( )1ينظر :شرح الكافية ( ،)277/3مغين اللبيب (.)111/1
( )2ينظر :الرضي ،مرجع سابق)277/3 ( ،
( )3ينظر :السمني احلليب ،مرجع سابق.)17 /11( ،

( )4ينظر :ابن هشام ،مغين اللبيب ،مرجع سابق.)111 /1( ،
( )5ينظر :ابن احلاجب ،مرجع سابق.)512 /1( ،
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املسألة الثالثة :توجيه إعراب (سنني) يف حنو قوله تعاىل :ﱩﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
()1

ﯝﱨ .

فسر بنكرة منصوبة ،فالذي يستحق التفسري
فسر ابإلضافة ،ومنه ما يُ َّ
"تفسري العدد على ضربني :منه ما يُ َّ
ابإلضافة هو ما فيه تنوين؛ ألن التنوين ضعيف؛ لسكونه ،فجاز أن يُعاقبه املضاف إليه ،واملضاف إليه على ضربني:

مفرد وجمموعٌ ،فما كان ألدىن العدد أُضيف إىل ما بُين جلمع أدىن العدد ،وأدىن العدد من الثالثة إىل العشرة ،وأدىن
ٌ
أفرخ ،ومخسة
اجلموع أَْفعال ،وأَفَـعُل ،وأَْفعلَة ،وف ْعلَة ،واجلمع السامل املذكر واملؤنث ،فتقول :عندي ثالثة أمجال ،وأربعة ُ

َمحَدين ،وست مسلمات ...وأما الضرب الثاين ،وهو ما يُضاف إىل مفرد فاملائة ،تقول:
أ َْرغ َفة ،وتسعة غ ْل َمة ،وعشرة أ ْ
عندي مائة درهم ،والقياس أن تضاف إىل مجع الكثرة؛ ألهنا عدد كثري ،غري أهنا شاهبت العشرة اليت حكمها أن

حكما ابلشبه،
تضاف إىل مجاعة ،والعشرين اليت حكمها أن ُمتيَّز بواحد منكور ،فأخذت من كل واحد منهما ً
احدا بشبه العشرين؛ ألن ما تضاف إليه نوع يبينها كما يبني النوع
وجعل ما تضاف إليه و ً
فأُضيفت بشبه العشرةُ ،

املميز العشرين ،ووجه الشبه بينهما ،أما شبهها ابلعشرة فألهنا عقد العشرة ،كما أن العشرة عقد الواحد؛ ألن املائة
عشر مرات عشرة ،كما أن العشرة عشر مرات واحد ،وأما شبهها ابلعشرين فألهنا تلي التسعني ،فكان حكمها حكم
التسعني ،كما كان حكم عشرة حكم تسعة؛ ألهنا تليها ،أال تر أنك تقول :عشرة دراهم ،كما تقول :تسعة دراهم،
فتضيف العشرة كما تضيف التسعة ،كذلك ينبغي يف املائة أن يكون حكمها حكم التسعني؛ ألهنا تليها ،إال أنه ملا

أخذ شبها من شيئني أُعطي حكما يتجاذابنه ،فأضيف حبكم شبه العشرة ،وفُسر ابلواحد حبكم شبه التسعني،
فاجتمع فيه ما افرتق يف العشرة والتسعني "(.)2

)(1سورة الكهف ،اآلية.)25( :
)(2ابن يعيش ،مرجع سابق.) 11 ،11 /6 ( ،
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ويف هذا السياق قال الزخمشري معرًاب (سنني) يف قوله تعاىل :ﱩﯙ ﯚ ﯛﱨ(" ،)1وقد قالوا :ثالثة

أثوااب ،وأنشد صاحب الكتاب(:)2
ً

فـقد ذهب اللَّذاذة والفتاء

)(3

إذا عاش الفىت مائـتـني ع ًاما

وقوله عز وجل :ﱩﯙ ﯚ ﯛﱨ على البدل ،وكذلك قوله :ﱩﭒ ﭓ ﭔﱨ( )4قال أبو إسحاق:
ولو انتصب (سنني) على التمييز لوجب أن يكونوا قد لبثوا تسع مائة سنة"(.)5
شارحا قول الزخمشري" :ملا ذكر الشذوذ يف املميز اخلارج عن القياس ،وهو ثالمثاثة ،واخلارج
وقال ابن احلاجب ً

مجيعا ،فقال :وقد قالوا ثالثة
عن االستعمال ،وهو ثالث مئني أتبعه مبا خرج من التمييز عن القياس واالستعمال ً
عاما وشذوذه نصبه برتك اإلضافة ،والقياس
أثو ًااب ،وشذوذه نصبه ،والقياس على ما تقدم اخلفض ،وقالوا :مائتني ً
مفردا وقد تقدم.
(مائيت عام)؛ ألن املائة واأللف حكمهما اإلضافة إىل مميزمها مفردين كاان ،أو مثنيني ،ووجهه كوجهه ً
()7

وقوله عز وجل :ﱩ ﯙ ﯚ ﯛ ﱨ ،فيمن قرأ( )6ابلتنوين[ ،وهي قراءة العامة]  ،وهي عن غري محزة والكسائي

بدال خرج عن الشذوذ
على البدل ،وإال لزم شذوذه من وجهني :أحدمها مجع مميز مائة ،واآلخر نصبه ،فإذا جعل ً
منصواب على البدلية ال على التمييز ،كأنه قال :ولبثوا سنني ،وكذلك قوله تعاىل :ﱩﭒ
واستقام اإلعراب ،فيكون
ً

بدال استقام اإلعراب.قال أبو إسحاق :ولو
ﭓ ﭔﱨ وإال لزم الشذوذ يف مجع املميز ال غري ،وإذا جعل ً
انتصب سنني على التمييز لوجب أن يكون قد لبثوا تسعمائة سنة.
( )1سورة الكهف ،اآلية.)25( :

( )2البيت من الوافر ،وهو للربيع بن ضبع،أو ليزيد بن ضبة وهو من شواهد سيبويه ،وهو يف :الكتاب ( ،)42 /5 ،162 /2 ،218/1املفصل (،)276
شرح اجلمل ( )319 /3 ،131 /2التذييل والتكميل ( ،)282/9الدر املصون ( ،)741 /7أوضح املسالك ( ،)221 /4خزانة األدب (/12 ،379 /7
.)88
( )3الشاهد فيه نصب عاما بعد مائتني.
( )4سورة األعراف ،اآلية.)161( :
) (5الزخمشري ،املفصل ،مرجع سابق.) 276 ( ،
( )6قراءة العامة ،ينظر :حجة القراءات البن زجنلة ( ،)291أبو حممد مكي القيسي ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ،حتقيق :د.حميي
الدين رمضان (دمشق :مطبوعات جممع اللغة العربية ،)58/2( ،)1974 :التيسري للداين ( ،)416النشر يف القراءات العشر البن اجلزري (.)233 /2
( )7قرأها بدون تنوين ،ينظر :خمتضر يف شواذ القرآن البن خالويه ( ،)82شواذ القراءات للكرماين ( ،)287النشر يف القراءات العشر (.)233 /2
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ووجهه أنه قد فهم من لغة العرب أن مميز املائة واحد من مائة ،فإذا قلت :مائة رجل مميزها رجل وهو واحد من
املائة ،وإذا كان كذلك وقلت مائة سنني فيكون السنني واحدة من املائة ،وهي ثالمثائة ،وأقل السنني ثالثة ،فيجب
متييزا لكانوا ستة وثالثني على هذا النحو؛ ألن
أن يكون تسعمائة وهذا يطرد يف اثنيت عشرة أسباطًا ،ويقال :لو كان ً

قطعا،
مميز اثنيت عشرة واحد من اثنيت عشرة ،فإذا كان ثالثة كانت الثالثة و ً
احدا من اثنيت عشرة فيكون ستة وثالثني ً
وهذا الذي ذكره يرد على قراءة محزة والكسائي ،إذ ليس لقراءهتما وجه سو التمييز ،ألهنما قرآ إبضافة مائة إىل

سنني ،وال شك أن قراءة اجلماعة أقيس عند النحويني من قراءهتما ،وما ذكره الزجاج غري الزم [يف قراءهتما]؛ ألن
مجعا
ذلك الذي ذكره خمصوص أبن يكون املميز ً
مجعا فيكون القصد فيه ،كالقصد يف وقوع التمييز ً
مفردا ،أما إذا كان ً

يف حنو ثالثة أثواب ،على َّأان قدمنا أن األصل يف اجلميع اجلمع ،وإمنا عُدل إىل املفرد (لغرض) ،فإذا استُعمل اجلمع

مفردا،
مجعا استُعمل كاملستعمل ً
استُعمل األصل [ال] على الوجه الذي ألزمه ،فإن ذلك إمنا يكون لو كان املستعمل ً

فأما إذا استُعمل اجلمع على أصله فيما ُوضع العدد له فال ولسنا خنالف يف أن الوجه نصب (سنني) على البدل
أيضا؛ ألن يف جعلهما غري بدل خمالفة ملا تقدم من القياس ،فالوجه محله على ذلك ،وإمنا خنالف يف أن
وأسباطًا ً

تضعيف العدد على الوجه املذكور الزم لو قُصد التمييز ،كما أنه غري الزم على قراءة محزة ،والكسائي ،وإن مل يكن هلا

إال التمييز").(1

يتضح مما ذكر ابن احلاجب أن :توجيه إعراب كلمة (سنني) يف هذا الشاهد على وجهني:
األول :بدل منصوب ،وقال بذلك كثري من النحويني ،إال َّ
أن أغلبهم قال :إنه بدل من (ثالث) كالزجاج( ،)2وابن
()8

النحاس( ،)3والرضي( ،)4وغريهم( ،)5وقال األخفش( )6والعكربي( )7بدل من مائة؛ "ألهنا يف معىن اجلمع"

.

) (1ابن احلاجب ،اإليضاح ،مرجع سابق.) 613 ،612 ،611 /1 ( ،
( )2ينظر :الزجاج ،مرجع سابق.)228/3( ،
( )3ينظر :ابن النحاس ،مرجع سابق.)292/2( ،
( )4ينظر :الرضي ،مرجع سابق.)377/3( ،
( )5ينظر :املفصل ( ،)276شرح املفصل البن يعيش ( ،)18/6اإليضاح ( ،)611/1ارتشاف الضرب ( ،)1636/4التذييل والتكميل (،)271،271/9
الدر املصون ( ،)471،471/7مغين اللبيب ( ،)616/2شرح ابن عقيل ( ،)251/4املقاصد الشافية ( ،)531/3شرح التصريح (.)265/4
( )6ينظر :األخفش ،مرجع سابق.)436 /2( ،
( )7ينظر :العكربي ،التبيان يف إعراب القرآن ،حتقيق :فريق بيت األفكار الدولية( ،األردن :بيت األفكار الدولية1998 :م).)844( ،
( )8السمني احلليب ،الدر املصون ،مرجع سابق.)471 /7( ،
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وقد رأ ابن احلاجب أن نصب سنني على البدل يف من قرأ ابلتنوين ،وإال شذ من وجهني :أحدمها :مجع
متييزا حمذوفًا بعد ثالمثائة ،وهو زمان أو وقت،
تفسري املائة واآلخر نصبه ،فالبدل خروج من الشذوذ ،وقدر بعضهم ً
زماان أو وقتًا"(.)1
فيكون التقدير" :ثالمثائة ً

الثاين :متييز منصوب ،سواءً كانت ابلتنوين يف قراءة العامة ،أو بغري تنوين يف قراءة محزة والكسائي ،وأصحاب

()4
()3
()2
متييزا ،على أن َم ْن نَـ َّو َن
مجعا ال مينع من إعراهبا ً
هذا الرأي هم الفراء  ،والسريايف  ،وابن مالك " ،وكون (سنني) ً

على هذا املعىن أراد اإلضافة ونصب السنني ابلتفسري للعدد "( ،)5كقول عنرتة(:)6

)(7

ودا َك َخافيَة الْغَُراب ْاألَ ْس َحم
ف َيها اثْـنَـتَان َوأَْربَـ ُعو َن َحلُوبَةً
ُس ً
وير السريايف( )8أن البيت ليس كاآلية؛ ألن (سود) مسبوقة بتمييز يف البيت و(سنني) هي التمييز يف اآلية وهو
مجعا هبذا الشاهد ،واعرتض على هذا القول
مع النصب على التمييز ،واستشهد بعضهم على جواز إتيان متييز املائة ً

كثري من النحويني كالزجاج( ،)9وابن احلاجب( ،)11والسمني( ،)11وغريهم()12؛ ألن (سنني) لو انتصبت على التمييز

لفهم أهنم قد لبثوا تسعمائة سنة؛ ألنه يف لغة العرب مميز املائة واحد من مائة وأقل السنني ثالث( ،)13وهذا يرفضه
املعىن،
( )1أبو حيان ،التذييل والتكميل ،مرجع سابق.)271 /9( ،
( )2ينظر :الفراء ،مرجع سابق.)479/1( ،
( )3ينظر :السريايف ،مرجع سابق.)96/2( ،
( )4ينظر :ابن مالك ،مرجع سابق.)341/2( ،
 )5(5الفراء ،مرجع سابق.)481 ،479 /1( ،

( )6البيت من الكامل لعنرتة ابن شداد يف ديوانه ( ،)81وهو يف :معاين القرآن للفراء ( ،)481 /1ومعاين القرآن وإعرابه للزجاج ( ،)227 /3إعراب القرآن
البن النحاس ( ،)315 /5 ،274 /3 ،293 /2وشرح اجلمل ( ،)334 /3 ،174 /2التذييل والتكميل ( ،)276 /9خزانة األدب ( /12 ،391 /7
.)256
()7
(سودا) وهي مجع مفسرة كما يفسر الواحد.
جعل ً
( )8ينظر :السريايف ،مرجع سابق.)96 /2( ،
( )9ينظر :الزجاج ،مرجع سابق.)228 /3( ،
( )11ينظر :ابن احلاجب ،مرجع سابق.)611 /1( ،
( )11ينظر :السمني احلليب ،مرجع سابق.)471 ،471 /7( ،
( )12ينظر :ابن هشام ،أوضح املسالك ،مرجع سابق.)221 /4( ،
( )13ينظر :ابن يعيش ،مرجع سابق.)18 /6( ،
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جمرورا ،على أن ابن احلاجب رأ أن االعرتاض السابق يلزم
وكذلك القياس ال يقبله ،فالبد أن يكون مميز املائة ً
مفردا ً
على َم ْن قرأ ابلتنوين ،أما على قراءة محزة والكسائي بال تنوين فال يلزم ،وير ابن احلاجب أن تضعيف العدد يلزم ملن

متييزا وقرأ ابلتنوين يف كلمة مائة ،وال يلزم ذلك التضعيف يف قراءة محزة والكسائي حىت يف إعراب سنني
أعرب سنني ً

وعدل إىل
مفردا أما اجلمع فال ،واألصل يف التمييز اجلمع ُ
متييزا؛ ألن التضعيف املذكور خمصوص أبن يكون املميز ً
ً
املفرد لغرض ،واستعمال اجلمع كما يف شاهدان مع األصل.
وذهب بعضهم إىل أن (سنني) متييز جمرور ابإلضافة مبنزلة سنة ،وقال هبذا الوجه الفراء( ،)1وابن النحاس(،)2
وأبو حيان( ،)3وغريهم( ،)4وهذا ال يكون إال يف قراءة محزة والكسائي بال تنوين ،وذلك ًردا على القياس؛ ألن املميز

جمرورا ،على أن أاب حيان ذكر هذا اخلفض ولكنه يراه إضافة غري حمضة بتقدير
يف املائة واأللف ومضاعفاهتما ً
مفردا ً
من أي( :من السنني)(.)5

وجها اثلثًا إلعراب (سنني) مل يذكره ابن احلاجب وهو صفة جمرورة ل ـ(مائة) وهذا ال
وذكر بعض النحويني ً
قياسا على قول الشاعر:
يكون على قراءة العامة ابلتنوين ،واملعىن فيها راجع إىل ثالث ً
َس َحم
ف َيها اثْـنَـتَان َوأ َْربَـ ُعو َن َحلُوبَةً
ُس ً
ودا َك َخافيَة الْغَُراب ْاأل ْ
()6
سودا نعتًا حللوبة وهو يف املعىن نعت جلملة العدد"( ،)7فتكون سنني نعتًا
والذي قال بذلك هو الزجاج " ،جعل ً
للمائة ،ولكنها يف املعىن نعت جلملة العدد" ،وقد استقبح السريايف هذا الوجه ورده؛ ألن كلمة (سنني) "جامدة ليس
فيها معىن الفعل"( ،)8فال تصلح نعتًا.

( )1ينظر :الفراء ،مرجع سابق.)479/1( ،
( )2ينظر :ابن النحاس ،مرجع سابق.)292/2( ،
( )3ينظر :أبو حيان األندلسي ،التذييل والتكميل ،مرجع سابق.)281/9( ،
( )4ينظر :الدر املصون ( ،)471/7شرح التصريح ( ،)265/4مهع اهلوامع (.)272/2
( )5ينظر :أبو حيان ،التذييل والتكميل ،مرجع سابق.)281 /9( ،
( )6ينظر :الزجاج ،مرجع سابق.)228/3( ،
( )7الزجاج ،مرجع سابق.)228 /3( ،
( )8السريايف ،مرجع سابق.)96/2( ،
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بدال ،أو عطف ٍ
بيان ،يلزمه اإلتباع على النصب أو
اتبعا لثالث أو ل ـ ـ(مائة) صحيح ،سواءً كان ً
أن إعراب (سنني) ً

اخلفض ،وهو ما ذهب إليه ابن احلاجب واجلمهور ،وهو األقرب وفيه البعد عن تضعيف العدد الذي يتضح من ظاهر
الكالم عدمه.

ثالاث ،أي :تسعمائة ،ومن قدَّر :ﱩﭒ
وأرى أن من قدَّر تضعيف العدد قد ذهب إىل تقدير ثالمثائة ً

قطعا .وهذا بعيد ،فما املانع من ذهابه
ﭓ ﭔﱨ ذهب إىل تقدير اثين عشرة ً
ثالاث ،أيٌ :
ست وثالثون ً
(مخسا) أو (ستًا) إىل تسعة؟
إىل تقدير (أر ًبعا) أو ً

وقيل :إنه اختالف بني حساب أهل الكهف ،والقوم الذين خرجوا عليهم ،ومدة اللبث ثالمثائة سنة مشسية،
وملا كان ااخطاب للعرب زيدت التسع؛ ليوافق ذلك احلساب ابلسنوات القمرية(.)1
وأرى أن هذا احلساب قريب من الصواب؛ ألن الفارق بني السنوات الشمسية والقمرية مبعدل ثالث
سنوات لكل مائة سنة.

()1

ينظر :أبو حيان ،البحر احمليط ،مرجع سابق.)112 /6( ،
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املبحث ااخامس :أثر املعىن يف توجيه الشواهد يف األمساء املتصلة ابألفعال؛ وفيه مسألة واحدة
جميء اسم املفعول يف موضع املصدر يف حنو قوله تعاىل:ﱩ ﮣ ﮤ ﱨ(.)1
هذه املسألة ذات شقني :األول منهما :جميء املصدر على زنة اسم املفعول (الذي يصاغ من الفعل املبين
كثريا ...والعرب جيعلون املصدر يف
للمجهول)" ،حيث جييء املصدر على زنة اسم املفعول يف الثالثي ً
قليال ،ويف غريه ً

كثري من الكالم مفعوًال  ،ومن ذلك امليسور واملعسور مبعىن اإليسار واإلعسار ...واملعقول مبعىن العقل"(.)2
عموما زائدةً وغري زائدة ،فالزائدة
الشق الثاين :حكم زايدة الباء يف قوله تعاىل :ﱩ ﮣ ﮤ ﱨ" ،فقد تكون الباء ً

تنقسم ق سمني :زائدة بقياس ،وزائدة بغري قياس ،فالزائدة بقياس كالزائدة يف خرب (ليس) و(ما) ،حنو( :ليس زيد
بقائم) ،و (ما زيد بقائم) ...وما عدا ذلك مما الباء فيه زائدة ،فزايدهتا فيه على غري قياس ...وغري الزائدة تكون جملرد
اإللصاق ،واالختالط ،واالستعانة ،والسبب ،والقسم ،وللحال ،ومبعىن (يف) ،وللنقل"(.)3
ويف كال الشقني قول للزخمشري ،وجاء عليه شرح ابن احلاجب ،حيث قال الزخمشري يف الشق األول" :وقد يرد
قائما) وقوله(:)4
املصدر على وزن امسي الفاعل واملفعول كقولك( :قمت ً
)(5

على حلفة ال أشتم َّ
مسلما
الدهر ً

يف زور كالم
خارجا من َّ
وال ً

ومنه (الفاضلة والعافية والكاذبة والدالة وامليسور واملعسور واملرفوع واملوضوع واملعقول واجمللود واملفتون) يف
قوله تعاىل :ﱩ ﮣ ﮤ ﱨ ومنه (املكروهة واملصدوقة واملأوية)"(.)6

( )1سورة القلم ،اآلية.)6 ( :
( )2أبو حيان ،التذييل والتكميل ،مرجع سابق.)251 /14( ،
( )3ابن عصفور ،مرجع سابق.)511 ،511 /1( ،
( )4هذا البيت من الطويل للفرزدق يف ديوانه ( ،)539وهو يف :املفصل للزخمشري ( ،)111التخمري ( ،)429 ،78 /3شرح املفصل البن يعيش (/2
 ،)154شرح شافية ابن احلاجب للرضي (.)177 /1
()5
وخارجا اسم فاعل سيق
خروجا من فمي كذب كالم ،
ً
مسلما الدهر ،وال خيرج ً
الشاهد فيهً :
خارجا فهو مصدر حذف عامله ،وتقديره :ال أشتم ً
لالستشهاد بكون املشتق مبعىن املصدر ،الرضي ،شرح الشافية ،مرجع سابق.)177 /1( ،
( )6الزخمشري ،مرجع سابق.)287 ،286( ،
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وقال فيما خيص الشق الثاين من املسألة" :وتكون مزيدة يف املنصوب كقوله تعاىل :ﱩﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨﱨ ( )1وقوله :ﱩ ﮣ ﮤ ﱨ"

)(2

شارحا لقويل الزخمشري" :أما وروده على وزن اسم الفاعل فقليل حيفظ
وبناءً على ذلك فقد قال ابن احلاجب ً

وال يقاس عليه ،ومل جيئ إال يف الثالثي ،كقولك :قم قائما ،وقوله(:)3

زور كالم
خارجا من ََّ
وال ً
يف ُ

...........................

وخروجا ،وهو قليل ،ومن ذلك:
قياما
وخارجا صيغة اسم فاعل وضعت
قائما
ً
مصدرا يف موضع ً
ً
ً
فقولكً :
قليال حيفظ ،وال يقاس عليه كـ ـ (امليسور،
(الفاضلة ،والعافية ،والكاذبة ،والدالة) ،وأما اسم املفعول فجاء من الثالثي ً
خمرجا وانطلق
قياسا ،كقولك :أخرجته ً
واملعسور) ،وأما املزيد فيه والرابعي فجاء منه اسم املفعول يف موضع املصدر ً

آخرا ،وقوله تعاىل :ﱩ ﮣ ﮤ ﱨ أورده على أنه واقع موقع املصدر ،وإمنا يستقيم ذلك فيه
منطل ًقا على ما ذكره ً
على ت قدير أن تكون الباء غري زائدة ،وقد ذكر يف فصل حرف اجلر أهنا زائدة ،وعلى تقدير أن تكون زائدة  ،ال
يكون (املفتون) إال اسم مفعول على اببه ،إذ ال يستقيم أن يقال أيكم املفتون ،مبعىن :أيكم الفتنة( ،)4وذلك إمنا
()5

يكون إذا مل تكن زائدة ،والقوالن

مذكوران ،فاستعمل أحدمها يف فصل حرف اجلر ،واآلخر استعمله ههنا"(.)6

يتضح مما سبق من قول ابن احلاجب أن :املصدر قد أييت على صورة اسم الفاعل ،ولكنه قليل مساعي ،وال يقاس
قياما ،ومنه الفاضلة ،وهي التفضيل ،والكاذبة ،أي :التكذيب ،العافية ،أي :العفو،
قائما ،أي :قم ً
عليه ،كقولك :قم ً
وقد جاء املصدر على صورة اسم املفعول من الثالثي وهو قليل حيفظ ،وال يقاس عليه كامليسور من اليسر ،واملعسور

من العسر ،ويستقيم القياس يف املزيد فيه والرابعي كقوله تعاىل :ﱩ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

( )1سورة البقرة ،اآلية.)195( :
( )2الزخمشري ،مرجع سابق.)388( ،
( )3سبق خترجيه.
(( )4وإمنا يستقيم أبن يُقال :أبيكم املفتون ،مبعىن أبيكم الفتنة) ،وجدته ساقطًا من هذه النسخة وأخذته من النسخة الثانية (.)614 /1
( )5زايدة الباء وأصليتها
( )6ابن احلاجب ،اإليضاح يف شرح املفصل ( ،العراق  :وزارة األوقاف .)629/1( ) 1982:
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()2
()1
نزوال مبارًكا،
ﮑ ﱨ  ،أي :دخول صدق وخروج صدق ،وقوله تعاىل :ﱩ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﱨ  ،أيً :

فجاء اسم املفعول مبعىن املصدر ،ويف قوله تعاىل :ﱩ ﮣ ﮤ ﱨ  ،وهو من الثالثي ،وفيه وجهان على ما ذكره
ابن احلاجب:
األول :أن املفتون اسم مفعول جاء مبعىن املصدر والباء فيه أصلية حتمل معىن الظرفية والتقدير فيه :أبيكم الفتنة
أو الفتون ،وقد قال به كثري من العلماء كالزجاج( ،)3والزخمشري( ،)4وابن احلاجب( ،)5وغريهم( ،)6وعند أصحاب هذا
لغوا هنا  ،املفتون مبعىن الفتون أو الفتنة كقول العرب :ليس هلذا معقول ،أي :عقل"(،)7
القول "ال جيوز أن تكون الباء ً
وجمرورا يف حمل رفع خرب شبه مجلة مقدم ،والفتنة :مبتدأ مؤخر.
جارا
ً
وهنا يكون أبيكمً :

الثاين :أن (املفتون) :اسم مفعول على اببه ،وقال بذلك كثري من النحويني منهم من رآه مع الوجه األول
()11
()11
()9
()8
مصدرا ،والباء يف أبيكم زائدة على
ليس
و
اجملنون
مبعىن
وهو
،
وغريهم
،
إايز
ابن
و
،
ارزمي
و
اخل
و
،
كالزخمشري
ً

حد زايدهتا يف قوله تعاىل :ﱩ ﭳ ﭴ ﱨ( ،)12والتقدير" :أيكم املفتون"(" ،)13وهذا الوجه أخذ به سيبويه ،وال
وحتمل هذه األشياء على ظاهرها ،وير أن امليسور واملعسور وقت يوسر ويعسر
ير أن يكون (مفعول)
مصدرا ُ
ً
()14
احلَ َكم يف هذا املوضوع هو الباء ،وزايدهتا هنا تعين أن املفتون اسم مفعول على
فيه"  ،ورأ أصحاب هذا الوجه أن ْ
( )1سورة اإلسراء.)81( :
( )2سورة املؤمنون.)29( :
( )3ينظر :الزجاج ،مرجع سابق.)159 /5( ،
( )4ينظر :الزخمشري ،مرجع سابق.)287( ،
( )5ينظر :ابن احلاجب ،مرجع سابق.)629 /1( ،

( )6ينظر :التخمري ( ،)81 ،81 /3شرح املفصل البن يعيش ( ،)67 ،66 /6مغين اللبيب ( ،)128 /1الدر املصون (.)411 /11
( )7الزجاج ،مرجع سابق )159 /5( ،بتصرف يسري.
( )8ينظر :الزخمشري ،مرجع سابق.)287( ،
( )9ينظر :اخلوارزمي ،مرجع سابق.)81 ،81 /3( ،
( )11ينظر :ابن إايز ،قواعد املطارحة ،مرجع سابق.)124( ،
( )11ينظر :شرح املفصل البن يعيش ( ،)66 /6ارتشاف الضرب ( ،)1714 /4التذييل والتكميل ( ،)89 /6الدر املصون ( ،)411 /11شرح التصريح
(.)531 /1
( )12سورة املؤمنون.)21( :
( )13األخفش ،مرجع سابق.)547 /2( ،
( )14ابن يعيش ،مرجع سابق ،)67 ،66 /6( ،بتصرف يسري.
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أصله ،ويف حنو :حبسبك درهم ،ويرون أن أبيكم من املبتدأ اجملرور حبرف جر زائد "فأيكم :مبتدأ ،والباء :زائدة فيه،
واملفتون :خربه"(.)1
وهناك وجه اثلث مل يذكره ابن احلاجب ،وهو أن (املفتون) اسم مفعول على اببه ،ولكن الباء أصلية وليست
زائدة على أن منهم من قال :إهنا مبعىن يف (أي) الظرفية ،وشبهوها بقول فالن مبكة ،أي :يف مكة ( ،)2ومنهم من قال
ْت املفتون"(.)3
إهنا سببية ومقدر معها مضاف حمذوف ،والتقدير" :أبيكم فَـ ْ ُ
ضا أرى أن املفتون حتمل الوجهني
والذي أراه أن الوجه األول الذي اختاره ابن احلاجب هو األقرب ،وأي ً
معىن يف الكالم.
السابقني ،والباء الميكن إسقاطها؛ حلملها ً

( )1األزهري ،مرجع سابق.)531 /1( ،

( )2ينظر :ابن النحاس ،مرجع سابق.)5 /5( ،
( )3السمني احلليب ،الدر املصون ،مرجع سابق.)411 /11( ،
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الفصل الثاين :أثر املعىن يف توجيه الشواهد يف قسم األفعال.
؛وفيه ثالثة مباحث:
املبحث األول :وجوه إعراب املضارع.
املبحث الثاين :من أصناف الفعل أفعال املقاربة.
املبحث الثالث :من أصناف الفعل فعال املدح والذم.

املبحث األول :وجوه إعراب املضارع؛ وفيه ست مسائل:
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املبحث األول :وجوه إعراب املضارع؛ وفيه ست مسائل
()1

املسألة األوىل :توجيه الرفع يف يسلمون يف قوله تعاىل:ﱩ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﱨ

" (أو) من حروف العطف كالواو والفاء ،وهذه احلروف أيضا ينتصب الفعل بعدها إبضمار أن ،وليست هي
الناصبة عند سيبويه ،وقد يرتفع الفعل املضارع بعدها على القطع واالستئناف"(.)2
قائال" :وقرئ قوله تعاىل :ﱩ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﱨ ابلنصب على إضمار (أن)،
ووضح ذلك الزخمشري ً
والرفع على االشرتاك بني يسلمون وتقاتلوهنم ،أو على االبتداء ،كأنه قيل :أو هم يسلمون ،وتقول :هو قاتلي
أو أفتدي منه ،وإن شةت ابتدأته على (أو أان أفتدي) ،وقال سيبويه يف قول امرئ القيس(:)3
فقلت له ال تبك عينك َّإمنا

)(4

حناول مل ًكا أو منوت فـنـعذرا

جائزا على وجهني؛ على أن تشرك بني األول واآلخر ،كأنك قلت :إمنا حناول مل ًكا أو إمنا
ولو رفعت لكان عربيا ً

مقطوعا من األول يعين أو حنن ممن ميوت"(.)5
منوت ،وعلى أن يكون مبتدأ
ً

قائال" :وقُرئ قوله تعاىل ابلنصب ،والنصب على إضمار أن ظاهر ،والرفع
وشرح ابن احلاجب قول الزخمشري ً
على االشرتاك بني يسلمون وتقاتلوهنم على معىن التشريك بينهما يف عامل واحد ،حىت كأنك عطفت خربًا على خرب
أو على االبتداء ،يعين بقوله( :أو على االبتداء) على االستئناف جبملة معربة إعراب نفسها غري مشرتك بينها وبني ما

قبلها يف عامل واحد ،ومثَّلها بقوله( :أو هم يسلمون)؛ ليظهر الفرق بني هذا التقدير والتقدير الذي قبله ،إذ اجلملة
االمسية ال تكون معطوفةً على مجلة فعلية ابعتبار التشريك ،ولكن ابعتبار االستقالل ،ومثال التقدير األول يف غري
(عمرا) على (ز ًيدا) على التشريك معه يف عامل واحد ،ومل
وعمرا منطلق عطفت ً
اجلملة الفعلية قولك :إن زي ًدا قائم ً
( )1سورة الفتح ،اآلية.)16( :
( )2ابن يعيش ،مرجع سابق ،)39/7( ،بتصرف يسري.
( )3هذا البيت من الطويل المرئ القيس يف :ديوانه ( ،)425 /1وهو يف :الكتاب ( ،)54 /5 ،47 /3وإعراب القرآن البن النحاس (/5( ،)56 /2
 ،)94واملفصل ( ،)333والتخمري ( ،)233 /3شرح الكافية ( ،)73 /4الدر املصون ( ،)713 /9املقاصد الشافية ( ،)34 /6اخلزانة (/8 ،412 /4
.)143 /12 ،544
()4
وجوز فيه سيبويه الرفع على العطف أواالبتداء (حنن منوت) ،ينظر :سيبويه ،مرجع سابق.)47/3( ،
نصب منوت بعد العطف على إضمار (أن)َّ ،
( )5الزخمشري ،املفصل ،مرجع سابق.) 333 ( ،
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الفصل الثاين

وعمرو منطلق ،عطفت (عمرو منطلق) على أنه مجلة مستقلة
مستقال ،ومثال التقدير الثاين قولك :إن ز ًيدا قائم
جتعله
ً
ٌ
ال ابعتبار التشريك يف عامل ،قوله :هو قاتلي أو أفتدي منه وإن شئت ابتدأته على معىن أو أان أفتدي.

متعذر؛ ألنه عطف ابعتبار تشريك يف
تقدير األول
تقديرا و ً
ٌ
احدا وهو الثاين ،ألن َ
قال الشيخ :ومل يذكر للرفع إال ً
اإلعراب وليس ههنا قبل (أو أفتدي) ما يصلح أن يكون (أفتدي) مشرتًكا معه يف اإلعراب؛ ألن الفعل ال مشاركة
أيضا ليتضح،
بينه وبني األمساء يف العوامل ،فلم يبق إال التقدير الثاين وهو االستئناف ،ومثَّلها أبان [أان أفتدي] ً
واستشهد بقول امرئ القيس .وقال يف الرفع وجهان ،وهذان الوجهان يف الرفع مثلهما يف قوله( :أو هم يسلمون)،
سواء لتقدم فعل مضارع مرفوع جيوز التشريك معه ،ولصحة استئنافه فاستقام تقدير الوجهني"(.)1
يتضح مما ذكر ابن احلاجب أن إعراب (يسلمون) جيوز فيه النصب والرفع ،فالنصب على إضمار (أن) وهو
ظاهر ،وهذه قراءة أُيب وزيد بن علي( ، )2وقال به كثري من النحويني مع إجازة وجه الرفع ومنهم سيبويه(،)3
والكسائي( ،)4والفراء( ،)5والزخمشري( ،)6وابن احلاجب( ،)7وغريهم(.)8
واملعىن فيه أنه دعوة للمنافقني إىل القتال ،والقوم أولوا البأس هم "بنو حنيفة ،ووأبو بكر – رمحه هللا -قاتلهم يف
أايم مسيلمة"( ،)9واملراد "أن يقع القتال ،مث يرتفع ابإلسالم"( ،)11وذلك على وجه النصب ،ويف هذا حتمل كلمة أو
ثالثة أوجه:
أحدها :أهنا مبعىن َّ
(إال أن) ،ومثَّلها سيبويه( )1بقوله(:)2
) (1ابن احلاجب ،اإليضاح ،مرجع سابق.)24 ،23 /2( ،

( )2ينظر :خمتصر يف شواذ القرآن البن خالويه ( ،)143شواذ القراءات للكرماين ( ،)442إعراب القراءات الشواذ للعكربي (.)496/2
( )3ينظر :سيبويه ،مرجع سابق.)49 -47 /3( ،
( )4ينظر :ابن النحاس ،إعراب القرآن ،مرجع سابق.)133 /4( ،
( )5ينظر :الفراء ،مرجع سابق.)273 /2( ،
( )6ينظر :الزخمشري ،املفصل ،مرجع سابق.) 333 ( ،
( )7ينظر :ابن احلاجب ،مرجع سابق.)23 /2( ،
( )8ينظر :معاين القرآن وإعرابه ( ،)21 /5شرح الكتاب للسريايف ( ،)244 +241 /3شرح املفصل ( ،)43 /7شرح الكافية ( ،)71 ،67 /4الدر املصون
( ،)713 /9مغين اللبيب ( ،)553 /2املقاصد الشافية (.)33 /6
( )9الزجاج ،معاين القرآن وإعرابه ،مرجع سابق.)21 /5( ،
( )11ابن يعيش ،شرح املفصل ،مرجع سابق.)43 /7( ،
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الفصل الثاين

وُكنت إذا َغمزت قنا َة ٍ
تستقيما
وهبا أو
قوم
ت ُك ُع َ
كس ْر ُ
َْ ُ
َ
َ
الثاين :أهنا مبعىن (إىل أن) ،وهو رأي البصريني ،والتقدير فيه( :إىل أن يسلموا) ،واستشهد بعضهم على النصب
)(3

بقول امرئ القيس :أو منوت فنعذرا ،وذلك على معىن (إىل أن) ( ،)4ومجع بعضهم بني التقديرين( :إىل أن) ،و (إال
أن) أمنًا من اللبس .ففي بعض املواقف ال حيتاج إىل قتال فيقع اإلسالم قبل القتال ،فيكون التقدير يف اآلية( :إال
أن) ،ويستخدم التقدير (إىل أن) عند من ال يسلمون إال بعد القتال ،وذهب بعض أصحاب وجه النصب إىل تقدير
(أو) على معناها ،وإبضمار (أن) بعدها ،فيكون التقدير :تقاتلوهنم أو أن يسلموا ( ،)5وجعله بعضهم من العطف
إسالم"(.)6
على املعىن إبضمار (أن) ،وأن الفعل يف أتويل مصدر معطوف" ،كأنه قيل :يكن ٌ
قتال أو ٌ
أبدا حىت يسلموا) ،وقد استبعد
الثالث :أهنا مبعىن (حىت) ،وهو قول الكوفيني ،والتقدير فيها ( :تقاتلوهنم ً
الشاطيب تقدير (حىت) يف هذا الشاهد ،وذكر أن كل ما يصح فيه تقدير (أو) بـ ـ ـ (إىل أن) يصح أن يقدر بـ ـ (إال أن)؛
ألن "القتل يقع عند فقد اإلسالم خاصةً ،ال أنه واقع إىل غاية اإلسالم"(.)7
أما الرفع وهو قراءة العامة( )8فعلى وجهني:
أيضا
األول :الرفع على العطف والتشريك بني تقاتلوهنم و (يسلمون) ،وقال هبذا القول كثريهم قد رأوا النصب ً

()3
()2
()1
()11
()9
وعمرا
كسيبويه  ،والسريايف  ،وابن يعيش  ،وابن احلاجب  ،وغريهم  .وقد قيست على( :إن ز ًيدا قائم ً
منطلق) ،ومثَّل على ذلك سيبويه بقول الشاعر(:)4

( )1ينظر :سيبويه ،مرجع سابق.)49 /3( ،

( )2هذا البيت من الوافر لزايد األعجم ،والرواية يف ديوانه ( ) 111أو تستقيم ،وقد رواه سيبويه تستقيما ،شاهدا على النصب بـ( أو) اليت معناها (إال أن )،
وهو يف :الكتاب ( ،)77 /5 ،48 /3وشرح السريايف ( ،)242/3ارتشاف الضرب ( ،)1861 /4أوضح املسالك (  ،)152/4املقاصد الشافية (.)33/6
( )3الشاهد فيه نصب تستقيما أبن املضمرة بعد أو ،اليت مبعىن (إال أن).
( )4ينظر :ابن النحاس ،مرجع سابق.)133 /4( ،
( )5ينظر :السريايف ،مرجع سابق.)244 ،243 /3( ،
( )6السمني احلليب ،مرجع سابق.)713 /9( ،
( )7الشاطيب ،مرجع سابق.)35 ،34 /6( ،
( )8ينظر :أبو حيان ،البحر احمليط ،مرجع سابق.)94 /8( ،
( )9ينظر :سيبويه ،مرجع سابق.)49 -47 /3( ،
( )11ينظر:السريايف ،مرجع سابق.)244 +241 /3( ،
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يج ال تَـْنـ َفك َّإال ُمناخةً
َحَراج ُ

الفصل الثاين
)(5

قفرا
َعلَى ْ
اخل ْسف أَْو ْنرمي هبَا ً
بلدا ً

فهذا البيت إن شئت كان على العطف أو االستئناف وذلك يف الفعلني (تنفك ونرمي) ( ،)6وجعل بعضهم
شاهدان من العطف على اللفظ كعطف األمساء على بعضها وهو القتال أو اإلسالم ،فقد ثبتت النون يف كال الفعلني
ملن أراد رفع يسلمون ،وجعله بعضهم من عطف املصادر على بعضها ،فتم عطف املصدر املؤول بعد (أو) الستساغة
(أن) قبله على املصدر املتوهم قبلها (القتال) (" ،)7وإذا قلبت اجلملة الفعلية امسية كانت املناسبة أكثر ،ألن هذه
اجلملة حينئذ خترج إىل ابب الكناية واملعىن :تقاتلوهنم أو ال تقاتلوهنم ألهنم مسلمون"(.)8
الثاين :الرفع على االستئناف أو االبتداء وعلى عدم التشريك ،وقال هبذا القول كثري من النحويني ،كثريهم رأ
األوجه السابقة من إعراب يسلمون منهم سيبويه( ،)9والزجاج( ،)11واخلوارزمي( ،)11وابن احلاجب( ،)12وغريهم(.)13
فأصحاب هذا الوجه يرون أن ما بعد (أو) مجلة امسي ة ،وما قبل (أو) مجلة فعلية ال عطف بينهما ابعتبار التشريك،
وأما االستقالل فسائغ والتقدير( :تقاتلوهنم أو هم يسلمون) ( ،)14فقد رأ سيبويه يف قول زايد األعجم( :أو

( )1ينظر:ابن يعيش ،مرجع سابق.)43 /7( ،
( )2ينظر :ابن احلاجب ،مرجع سابق.)23 /2( ،
( )3ينظر :إعراب القرآن ( ،)133 /4التخمري ( ،)232 /3شرح الكافية ( ،)71 ،67 /4الدر املصون ( ،)713 /9مغين اللبيب (.)553 /2
( )4هذا البيت من الطويل لذي الرمة يف ديوانه ( ،)86والرواية :ما تنفك ،وهو يف :الكتاب ( ،)54/48،5/3إعراب القرآن البن النحاس ( ،)168/5شرح
الكتاب للسريايف ( ،)242/3التخمري ( ،)294/3شرح اجلمل ( ،)317/383،3/1البحر احمليط ( ،)658/1خزانة األدب (.)142/12 ،247/9
( )5الشاهد فيه رفع ( نرمي ) على العطف أو االستئناف.
( )6ينظر:سيبويه ،مرجع سابق (.)48 /3
( )7ينظر :السمني احلليب ،مرجع سابق.)713 /9( ،
) (8اخلوارزمي ،التخمري ،مرجع سابق ،)233 /3( ،بتصرف يسري.
( )9ينظر :سيبويه ،مرجع سابق.)49 - 47 /3( ،
( )11ينظر :الزجاج ،معاين القرآن وإعرابه ،مرجع سابق.)21 /5( ،
( )11ينظر :اخلوارزمي ،التخمري ،مرجع سابق.)233 /3( ،
( )12ينظر :ابن احلاجب ،مرجع سابق.)23 /2( ،
( )13ينظر :شرح املفصل ( ،)43 /7الدر املصون (.)713 /9
( )14ينظر:اخلوارزمي ،التخمري ،مرجع سابق.)233 /3( ،
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الفصل الثاين

تستقيما) يف الرفع "إن شئت رفعت يف األمر على االبتداء؛ ألنه ال سبيل إىل اإلشراك"( ،)1ويف قول ذي الرمة( :أو
نرمي هبا) على الوجهني من الرفع ( ،)2وير الزجاج( )3االستئناف فقط يف شاهدان ،وال ير التشريك.
يتضح مما سبق أن (أو) حتمل معىن (إىل أن) ،و(يسلمون) مرفوعة بثبوت النون ،والرفع أقرب والقوم أولوا
البأس ال يكون االستسالم عندهم بسهولة فيجب أن يقاتلوا إىل أن يسلموا ،واللفظ على الرفع.

()1

سيبويه ،مرجع سابق.)49 /3( ،

( )2ينظر :سيبويه ،املرجع سابق.)48 /3( ،
()3ينظر :الزجاج ،معاين القرآن وإعرابه ،مرجع سابق.)21 /5( ،
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الفصل الثاين

املسألة الثانية :وجه حذف النون يف ( تكتموا ) يف حنو قوله تعاىل :ﱩ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﱨ(.)1
ينصب الفعل املضارع ابلواو "إذا كانت للجمع يف الزمان أو املعية اليت هي أحد حمتمالهتا ،وكانت هي
()2
أطيعك،
ومدخوهلا جو ًااب للطلب" " ،والطلب على عدة أنواع :األمر حنو :زرين وأزورك ،والدعاء حنو :رب وفقين و َ

خريا،
واالستفهام حنو :هل أتتينا ُ
صيب ً
خريا؟ والتحضيض حنو :هال تنزل وتُ َ
وحتدثَنا؟ والعرض حنو :أال تنزل وتُصيب ً
والتمين ليتك أتيت عندان ونكرمك ،والرتجي لعل هللا يطلع على حالنا ويرمحنا ،والنهي حنو قولك :ال أتكل السمك
وتشرب اللنب"(.)3
أيضا فقال:
ويف قوله تعاىل:ﱩﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﱨ ،أجاز الزخمشري يف (تكتموا) من اآلية اجلزم ً
وجمزوما ،كقوله(:)4
منصواب
"وجيوز يف قوله عز وجل :ﱩﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﱨ أن يكون (تكتموا)
ً
ً
فإنَّك إن تفعل تس َّفه وجتهل "
وال تشتم املوىل وتبـلغ أذاته
قائال" :ومها ظاهران [النصب واجلزم] ،أما النصب فعلى اجلمعية [املعية]
وقد شرح ابن احلاجب قول الزخمشري ً
((6) )5

على ما تقدم ،وأما اجلزم فعلى االشرتاك بني الفعلني يف اجلزم [العطف] ،وال يستقيم أن يقال هو عطف مجلة على
مجلة مشرتكة وال منقطعة عنها ،وأما التشريك [بني اجلملتني] فغري مستقيم؛ ألن الرافع للفعل( )7األول غري الرافع
للفعل الثاين .فكيف يستقيم التشريك والعامل متعدد خمتلف؟ فال يستقيم أن تكون منقطعة؛ ألنه ال وجه للجزم
ٍ
جزما"(.)8
حينئذ ،فلم يبق إال العطف املذكور ،مث مثَّل ابلبيت الذي يتعذر فيه تقدير اجلمعية ليتضح به وجه العطف ً

) (1سورة البقرة ،اآلية.)42( :
( )2السيوطي ،مرجع سابق (.)311 /2
) (3الشاطيب ،املقاصد الشافية ،مرجع سابق ( .)65 ،64 /6بتصرف يسري.
( )4هذا البيت من الطويل منسوب جلرير ،وليس يف ديوانه ،ونسب جلحدر بن معاوية ،و للخطيم العكلي ،وهو يف :الكتاب ( ،)74 /5 ،42 /3واملفصل
( ،)334والتخمري ( ،)235 /3وشرح املفصل (.)61 /7
( )5والشاهد فيه جزم تبلغ على النهي ،واملعىن :ال تشتمه وال تبلغ أذاته ،واملوىل هنا هو ابن العم ،ابن يعيش ،مرجع سابق.)61/7( ،
( )6الزخمشري ،مرجع سابق.)334( ،
( )7أراد الفاعل ومت التأكد من النسخة الدمشقية (.)24 /2
) (8ابن احلاجب ،مرجع سابق.)25 /2( ،
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الفصل الثاين

يتضح مما ذكر ابن احلاجب أن :إلعراب (تكتموا) وجهني :النصب واجلزم ،فالنحويون يف ذلك على قولني منهم
من قال ابجلزم فقط ،ومنهم من قال جبواز الوجهني (اجلزم والنصب) ،وتفصيل القولني كما يلي:
األول :اجلزم على العطف (عطف فعل على فعل) ،وعدم ذكر النصب على املعية خوفًا من أن يكون املعىن النهي عن
إلباس احلق ابلباطل مع كتمان احلق جمتمعني فقط ،وإابحة كل منهما على حدة ،وقد ذكر ابن احلاجب بُطالن
عطف اجلمل املشرتكة يف عامل واحد ،أو املنقطعة عن بعضها يف هذا الشاهد ،ويقتضي ذلك بُطالن وجه الرفع

للفعل (تكتموا)؛ ألنه ال وجه للجزم عند االستئناف فيكون الفعل (تكتموا) مرفوعا بثبوت النون (.)1

الثاين :جواز الوجهني معا :النصب على اجلمعية بواو املعية ،أو (واو الصرف) كما يسميها الكوفيون ،واجلزم
عطفا لفعل على فعل كما يف الوجه األول ( ،)2وقال جبمع الوجهني يف هذا الشاهد كثري من النحويني وهم اجلمهور.
مثل :سيبويه( ،)3واألخفش( ،)4والفراء( ،)5والزجاج( ،)6والزخمشري( ،)7وغريهم(" ،)8وإن شئت كان جو ًااب للنهي يف
موضع نصب على إضمار (أن) عند البصريني"( ،)9وعند الكوفيني النصب على الصرف ،وهو عدم القدرة على إعادة
العامل قبل الفعل مرة أخر ؛ ألن إعادته تغري املعىن كما يف قول الشاعر(:)11
عظيم
عن ُخلُ ٍق وأتْيتَ مثلَه
عليك إذا فع ْل َ
عار ْ
َال تْنه ْ
ٌ
ت ُ
منصواب على الصرف ،فال جيوز إعادة (ال) يف (أتيت مثله) و(أتيت) منصوب على الصرف مثل
حيث إن (وأتيت) فيه
ً
)(11

قولك :ال أتكل السمك وتشرب اللنب ،وهذا يف حالة إذا مل يرد االشرتاك بني الفعلني (.)1
( )1ينظر :ابن احلاجب ،املرجع سابق.)25 /2( ،
( )2ينظر :سيبويه ،مرجع سابق.)44 /3( ،
( )3ينظر :سيبويه ،املرجع سابق.)44 /3( ،

( )4ينظر :األخفش ،مرجع سابق.)71 /1( ،
( )5ينظر :الفراء ،مرجع سابق.)91 ،31 /1( ،
( )6ينظر :الزجاج ،معاين القرآن وإعرابه ،مرجع سابق.)114/1( ،
( )7ينظر :الزخمشري ،مرجع سابق.)334( ،
( )8ينظر :إعراب القرآن ( ،)51 /1شرح الكتاب للسريايف ( ،)436 /3التخمري ( ،)234 /3شرح املفصل ( ،)61 /7الدر املصون ( ،)321 /1املقاصد
الشافية (.)64 /6
( )9ابن النحاس ،مرجع سابق.)51 /1( ،
( )11البيت من الكامل أليب األسود الدؤيل يف ديوانه ( ،) 414وله يف اخلزانة ،أو لسابق الرببري ،أو الطرماح أو املتوكل الليثي ،ورجح البغدادي أنه أليب
األسود ،ينظر :معاين القرآن للفراء( ،)31/1الدر املصون ( ،)321/1أوضح املسالك ( ،)158/4اخلزانة (.)245 /12 ،564 /8
( )11الشاهد فيه نصب (أتيت) بعد واو املعية؛ ألهنا مسبوقة بطلب.
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" وقد رد ابن يعيش على من قال بفساد النصب على اجلمعية ،ألنه مينع اجلمع بينهما ويبيح كل واحد منهما
دليال عقليًا وشرعيًا مينع وحيرم كل منهما سواء مبفرده أو مع غريه ،ويف قولك :ال أتكل السمك
على حده ،أبن هناك ً

منفردا لكان كاآلية"( ،)2وقد اعرتض ابن احلاجب(،)3
وتشرب اللنب .لو قدران ً
دليال آخر للنهي عن كل واحد مهما ً
وابن يعيش( )4على الزخمشري يف إيراده بيت جرير مع اآلية ،فالبيت َّ
يتعذر فيه وجه النصب ،وليس كاآلية ،ومن ذلك
ميكن القول أبن ابن احلاجب مل يعرتض على وجه النصب يف اآلية ،ولكنه قدم اجلزم.
ورأ بعضهم أن وجه اجلزم عط ًفا لـ(تكتموا) على الفعل (تشرتوا) يف اآلية السابقة لشاهدان ،وهو بعيد لعودة

األداة مرة أخر يف قوله( :وال تلبسوا)( ،)5والوجه الصحيح واملرجح عند اجلمهور للجزم هو جزم (تكتموا) عط ًفا على
(تلبسوا) (.)6

يتضح مما سبق :أنه جيوز اجلزم والنصب يف اآلية وأن معىن املعية (اجلمعية) يف اآلية هو النهي عن اجلمع
دليال خارجيًا من الشرع ينهى عن خلط احلق ابلباطل،
بينهما وكذلك النهي عن كل منهما على حدة ،ألن هناك ً

وينهى عن كتمان احلق ،واحلق نعت للنيب – صلى هللا عليه وسلم -وما ذكره ابن يعيش حجة دامغة ،وما
ذهب إليه سيبويه وأتباعه من جواز الوجهني هو األقرب.

( )1ينظر :الفراء ،مرجع سابق.)91 ،31 /1( ،
( )2ابن يعيش ،مرجع سابق ،)61 /7( ،بتصرف يسري.
( )3ينظر :ابن احلاجب ،مرجع سابق.)25 /2( ،
( )4ينظر :ابن يعيش ،مرجع سابق.)61 /7( ،
( )5ينظر :ابن النحاس ،مرجع سابق.)51 /1( ،

( )6ينظر :الكتاب ( ،)44/3معاين القرآن ( ،)91 ،31/1معاين القرآن وإعرابه ( ،)114/1إعراب القرآن ( ،)51/1شرح الكتاب للسريايف (،)237/3
املفصل ( ،)334التخمري ( ،)235 ،234/3شرح املفصل البن يعيش ( ،)61/7الدر املصون ( ،)321 ،321/1املقاصد الشافية (.)64/6
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()1

املسألة الثالثة :إعراب (يغضب) يف قول الشاعر
وما أان َّ
للشيء الَّذي ليس انفعي

ويـغضب منه صاحيب بقؤول

"جيوز أن ننصب الفعل املضارع أبن مضمرة بعد واو العطف إذا كانت الواو مبعىن اجلمع بني ما بعدها وما قبلها،
مذكورا ،حنو قول الشاعر(:)2
مصدرا
وكان السابق هلا
ً
ً
إيل من لبس الش ُفوف
وتقر َعْيين
َولُْبس َعبَاءةٍ َّ
أحب َّ
تقر) فعل مضارع منصوب أبن يف أتويل مصد ٍر حىت يتسىن عطف اسم على اسم ،ابعتبار أن املصدر املؤول
و( َّ
ٍ
وقرور عيين ،فتكون الواو العاطفة قد مجعت بني اللبس والقرور ،وليس
لبس عباءة ُ
اسم ،والتقدير يف البيت السابق :و ُ
()4
هذا النصب متعينًا يف الفعل املضارع" .
)(3

ولذلك قال الزخمشري بعد أن ذكر مواضع نصب الفعل املضارع أبن جو ًازا ،واليت منها هذا املوضع" :وليس حبتم

أن ينصب الفعل يف هذه املواضع"( ،)5مث قال مستشه ًدا على ذلك" :وذكر سيبويه يف قول كعب الغنوي:
وما أان َّ
للشيء الَّذي ليس انفعي

ويـغضب منه صاحيب بقؤول

)(6

).(7

النصب والرفع"

( )1هذا البيت من الطويل لكعب الغنوي ،وهو يف :الكتاب ( ،)75 /5( ،)46 /3املفصل ( ،)335التخمري ( ،)237 /3شرح املفصل ( ،)62 /7شرح
اجلمل ( ،)329 /3 ،264 /2شرح الكافية ( ،)77 /4املقاصد الشافية ( ،)88 /6خزانة األدب (.)569 /8
( )2هذا البيت من الوافر مليسون بن ت حبدل زوجة معاوية ابن أيب سفيان ،وهو يف :الكتاب ( ،)67 /5 ،45 /3إعراب القرآن للنحاس (/4 ،272 /1
 ،)14شرح الكتاب للسريايف ( ،)237 /3شرح اجلمل ( ،)325 /3 ،264 ،243 /2 ،62 /1ارتشاف الضرب ( ،)2581 /5 ،1688 /4البحر
احمليط ( ،)418 /7أوضح املسالك ( ،)168 /4مهع اهلوامع ( ،)322 /2خزانة األدب (.)194 /12 ،513 /8
مضمرا بعدهها أن.
( )3نصب (تقر) بواو الصرف
ً
( )4ابن عصفور ،مرجع سابق ،)264 /2( ،بتصرف يسري.
( )5الزخمشري ،املفصل ،مرجع سابق.)335( ،
( )6الرفع يف )يغضب( عط ًفا على مجلة الصلة.
) (7الزخمشري ،املفصل ،مرجع سابق.)335( ،
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وعلَّق ابن احلاجب على كالم الزخمشري املستشهد به ،واستشهد بقول كعب الغنوي ،وذكر النصب ابلواو
قائال " :وهذه ليست واو اجلمع ،وإمنا هي واو العطف؛ ملشاركتها هلا يف اللفظ واملعىن األصلي ،وال يستقيم أن تكون
ً
ههنا واو اجلمع؛ ألن تلك إمنا تنصب بعد األشياء الستة على معىن اجلمعية ،وليس ههنا منها سو النفي ،ولو قدر
فاسدا؛ ألن قوله( :ليس انفعي ويغضب) إذا جعلتها انصبة بعد هذا النفي
اجلمع هبا بني املنفي وبني ما بعدها لكان ً
كان املعىن نفي النفع ،ونفي الغضب فيفسد املعىن ،إذ الغرض إن الذي يغضب منه صاحبه ال يقوله وهذا عكسه،

أيضا.
وكذلك إذا جعلته يف سياق (وما أان للشيء) أد إىل ذلك ً
وفساد آخر ،وهو أتخري ما ذكر منفيًا وهو قوله (بقؤول) وشرطه التقدمي على واو اجلمع ،فلم يبق إال أن تكون

واو العطف ،وتكون عاطفة (الغضب) على قوله (للشيء) ،وإذا ُعطف الفعل على االسم وجب تقديره بتأويل االسم
وال يقدر إال أبن على ما تقدم؛ فيكون املعىن وما أان للشيء ولغضب صاحيب بقؤول ،وحيتاج يف استقامة املعىن إىل

تقدير مضاف حمذوف أي لقول الشيء؛ ألن الغضب ال يقال فيه مقول ،والتقدير :و(لغضب صاحيب بقؤول)،
معلوما.
فحذف املضاف ملا كان ً
والرفع أظهر من وجهني أحدمها :أن عطف الفعل على اسم غري مصدر ضعيف ،واآلخر أنه ال تقدير يلزم فيه
()1

خبالف النصب؛ ألنه مجلة معطوفة على ليس انفعي ،فهي داخلة يف حكم الصلة ،ولذلك احتيج فيها إىل ضمري
يرجع إىل الذي ،ووصلها جبملتني أحدمها منفية واألخر مثبتة وال بعد يف ذلك"(.)2

يتضح أن ابن احلاجب فهم من كالم الزخمشري أنه يقدم النصب يف املضارع على الرفع يف بيت كعب الغنوي،
ولذلك رأ أن النصب ال ينبغي تقدميه على الرفع وترجيحه عليه ألربعة أمور:
 -1أن من شرط نصب الفعل املضارع بعد الواو أن تكون الواو للجمع ،ومعىن البيت ال يقتضي ذلك ،إذ يكون
املعىن :نفي النفع ونفي الغضب ،والشاعر إمنا قصد( :إن الذي يغضب منه صاحبه ال يقوله).
 -2أن املنفي املذكور وهو (بقؤول) جاء متأخًرا عن الواو العاطفة ،والواجب أن يكون متقد ًما على الواو حىت يصح
اجلمع بني منفيني.

( ( )1اهلاء يف منه)
)(2ابن احلاجب ،مرجع سابق.)29 ،28 /2( ،
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 -3أن شرط جواز نصب الفعل املضارع أن يكون بتقدير (أن) ،و َّ
أن الفعل املضارع يف أتويل مصد ٍر حىت يتسىن
مصدرا على االسم الذي قبله ،فيكون الفساد يف تقدير :وما أان للشيء ،ولغضب صاحيب بقؤول لقول
عطفه ابعتباره
ً
الشيء ،والغضب ال يقال ،وهذا يلزم من حيث املعىن تقدير مضاف حمذوف ،أي :وما أان لقول الشيء ولغضب

صاحيب بقؤول ،وعدم التقدير أوىل من التقدير.
مصدرا ،وليس يف البيت؛
 -4أن من شرط نصب الفعل املضارع بـ(أن) -كما تقدم -أن يكون االسم الذي قبل الواو
ً

مجعا.
لذلك يضعف العطف ً

والذي يراه ابن احلاجب أن الرفع هو الراجح ،فيكون من عطف ٍ
مجلة على مجلة (ليس) اليت هي صلة اسم
ويغضب؛ ألن الواو هنا عاطفة وليست مبعىن اجلمع ،وال تقدير يف الكالم.
املوصول ،فيكون التقدير :ليس انفعي
ُ
وعلى ٍ
كل فإن الذي جاء عن النحاة َّ
أن يف (يغضب) وجهني من اإلعراب:
األول :يغضب (مرفوع) والواو واو العطف حيث عطف الفعل (يغضب) على مجلة الصلة سواءً كانت (ليس) أو
معا ،وقال هبذا الوجه كثري من العلماء منهم سيبويه( ،)1والسريايف( ،)2والزخمشري( ،)3وابن
(انفعي) أو كليهما ً

()5
()4
أيضا.
احلاجب وغريهم  ،وكثري منهم قال جبواز النصب ً

وقد أشار سيبويه( )6إىل هذا البيت يف ابب النصب ،ولكنه يرجح الرفع وحيسنه عط ًفا على (للشيء) أو الرفع على

داخال يف مجلة الصلة ،وقد فهم املربد( )7أن سيبويه يرجح النصب؛ ولذلك عاب عليه ذلك ،وقد رد عليه
أن يكون ً

السريايف أبن "سيبويه مل يقدم النصب؛ ألن النصب هو املختار عنده ،ولكن الباب للنصب دون الرفع"( ،)8ورأ أن
الرفع أجود عط ًفا على موضع ليس ،وهي يف حكم املبتدأ وتقديره( :ال ينفعين ويغضب منه صاحيب) ،وقد مت أتويل

( )1ينظر :سيبويه ،مرجع سابق.)46/3( ،
( )2ينظر :السريايف ،مرجع سابق.)239/3( ،
( )3ينظر :الزخمشري ،مرجع سابق.)335( ،
( )4ينظر :ابن احلاجب ،مرجع سابق.)28/2( ،
( )5ينظر :التخمري ( ،)237/3شرح املفصل ( ،)62/7املقاصد الشافية ( ،)88/6خزانة األدب .)572-569/18
( )6ينظر :سيبويه ،مرجع سابق.)46/3( ،
( )7ينظر:السريايف ،مرجع سابق.)241 ،241/3( ،
( )8السريايف ،مرجع سابق.)241/3( ،
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رفعا ،والرفع أظهر الوجهني؛ ألنه ظاهر
اسم الفاعل (انفع) ابلفعل املضارع املرفوع (ينفع) ومن مث العطف عليه ً
اإلعراب صحيح املعىن.
الثاين( :يغضب) فعل مضارع منصوب بواو اجلمع وإضمار أن ،وقدر بعضهم نصبًا هنا على العطف على
موضع للشيء ،والتقدير فيه( :وما أان بقؤول للشيء الذي غري انفع ويغضب منه صاحيب) ،وقال هبذا الوجه كثري من
العلماء منهم األخفش( ،)1والزجاج( ،)2وابن النحاس( ،)3وغريهم(.)4
()5

وقد رأ األخفش

النصب على أتويل واو املعية يف جواب ما ،أي :جواب النفي ،وهو املسمى ابلصرف

نظري قول الشاعر(:)6
عظيم
عن ُخلُ ٍق وأتْيتَ مثلَه
عليك إذا فع ْل َ
عار ْ
َال تْنه ْ
ٌ
ت ُ
ففي هذا البيت (طلب) ،ويف شاهدان (نفي) لكن الواو بينهما على رأي أهل النصب (واو اجلمع) ،فتم نصب
الفعل (أتيت على إضمار (أن) ،ورد الفعل (أتيت) على (تنه) وما بينهما واو اجلمع.
()7
مصدرا معطوفًا على (انفعي) اليت هي خرب ليس منصوب،
(غضب)
تقدير:
على
هنا
النصب
وقد رأ الزجاج
ً

وقدم ابن النحاس( )8النصب على الرفع مع جواز الرفع " ،ورد أصحاب هذا الوجه على من قال :كيف تنصبون بعد

الواو وليس قبلها فعل يدل على املصدر؟ أبن الواو مسبوقة ابسم الفاعل (انفعي) وهو دليل على املصدر وتقديره:
أيضا بـ ـ (ليس) وهي فعل يدل على اسم املصدر (عدم)"(.)9
(ليس فيه نفع مع غضب صاحيب منه) ،ومسبوقة ً

( )1ينظر :عبد القادر عمر البغدادي ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،حتقيق :عبد السالم هارون( ،القاهرة :مكتبة اخلاجني1986 :م).)569/8( ،
( )2ينظر :البغدادي ،املرجع سابق ،)569 /8( ،نقله عنه البغدادي يف اخلزانة ،ومل أجده يف مؤلفاته.
( )3ينظر :املفصل ( ،)335شرح اجلمل (.)265 ،264 /2
( )4ينظر :شرح الكتاب ( ،)239،241/3التخمري  ،)237/13شرح املفصل ( ،)62/7خزانة األدب ()572-565/8
( )5نقل عنه ذلك البغدادي يف اخلزانة ،ومل أجده يف مؤلفاته (.)565/8
( )6سبق خترجيه.
( )7نقل عنه ذلك البغدادي يف اخلزانة ،ومل أجده يف مؤلفاته (.)565/8
( )8نقل عنه ذلك البغدادي يف اخلزانة ،ومل أجده يف مؤلفاته (.)565/8
( )9البغدادي ،خزانة األدب ،مرجع سابق ،)572 -569 /8( ،بتصرف يسري.
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الفصل الثاين

وقد رد أنصار الرفع على أصحاب النصب يف شاهدان أبن "النصب متأول ومعناه على ظاهره غري صحيحَّ ،
ألان
إذا نصبناه قدرانه معطوفا على (الشيء) ،وليس الشيء مبصدر ظاهر فيسهل عطفه عليه؛ فإذا عطفناه صار يف
موضع خفض ابلالم ،والالم يف صلة (قؤول) ،فيصري التقدير :ما أان لغضب صاحيب بقؤول ،والغضب ال يكون
مفعوال للقول"(" ،)1والعطف على (للشيء) جائز لفظًا لكنه بعيد من حيث املعىن"(.)2
ً
وال يستقيم أن تكون الواو واو اجلمع؛ ألهنا مل تسبق أبحد أنواع الطلب (األمر والنهي ...إخل) ،ومن املعلوم أن
معا يفسد املعىن.
واو املعية البد أن تسبق بطلب أو نفي ،والنفي هنا ولكن عمل اجلمعية والنفي ً
وأرى أن املوصول ،وصلته ،و(يغضب) يف املعىن نعتان (للشيء) عطف بعضهما على بعض ،وبدأت اجلملة
املعطوفة بفعل مرفوع وهو الفعل (يغضب)؛ لذلك أرى أن املعىن يوجه إىل أن وجه الرفع هو الصحيح ،وما
ذكره ابن احلاجب من أسباب تؤيد الرفع هو األقرب.

( )1السريايف ،شرح الكتاب ،مرجع سابق.)241 /3( ،
( )2البغدادي ،خزانة األدب ،مرجع سابق.)572 -569 /8( ،
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الفصل الثاين

املسألة الرابعة :إعراب (نقر) يف قوله تعاىل :ﱩ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﱨ(.)1
الواو من حروف العطف" ،ومعناها مطلق اجلمع"( ،)2وعند عطف فعل على فعل "يدخل الثاين يف حكم
()3
ب الثاين لعطفه على األول  ،وجيوز أن يرتفع ما بعد الواو إذا كانت
األول"  ،كقولك :أريد أن أتتيين وحتدثين ،فنُص َ

للحال أو لالستئناف (.)4

ومنه قوله تعاىل :ﱩ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﱨ فقد ُرفع ما بعد الواو لالستئناف ،وعلى ذلك قال

الزخمشري" :وقال هللا تعاىل :ﱩ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﱨ ،أي :وحنن نقر"(.)5

وقد شرح ابن احلاجب كالم الزخمشري قائال" :مثَّل ابلرفع مبا يتعذر فيه النصب ،وهو قوله تعاىل :ﱩ ﮧ ﮨ

ﮩ ﱨ ،وإن كانت عاطفة بعد ما توهم العطف فيها ،وهو قوله :ﱩ ﮤ ﮥﮦ ﱨ؛ ألنه لو ُجع َل معطوفًا عليه

ضعف املعىن ،إذ الالم يف لنبني للتعليل ملا تقدم وهو قوله :ﱩ ﮔ ﮕ ﱨ إىل قوله :ﱩ ﮤ ﮥﮦ ﱨ،

داخال مع التبيني يف سببه (فإان خلقناكم) ،وليس ما ذكر
فاملتقدم سبب للتبيني ،فلو جعل (ونقر) معطوفًا عليه لكان ً

من قوله :فإان خلقناكم...إخل سببًا يف اإلقرار يف األرحام ما نشاء ،فضعف النصب"(. )6
يتضح مما ذكر ابن احلاجب أن :إعراب (نقر) على وجهني:

األول :رفع (نقر) على االبتداء ،وهي قراءة العامة( ،)7والواو ليست عاطفة ،وإمنا هي لالستئناف ويرتفع ما بعدها،
فما بعدها يتعذر فيه النصب من حيث اإلعراب واملعىن ،وهبذا قال كثري من النحويني منهم سيبويه( ،)8األخفش(،)9
( )1سورة احلج ،اآلية.)5( :
( )2ابن هشام ،مغين اللبيب ،مرجع سابق.)418 /2( ،
( )3ابن يعيش ،مرجع سابق (.)67 /7
( )4ينظر :ابن هشام ،مغين اللبيب ،مرجع سابق.)414 /2( ،
( )5الزخمشري ،مرجع سابق.)335( ،
( )6ابن احلاجب ،مرجع سابق.)29 /2( ،
( )7ينظر :أبو حيان ،البحر احمليط ،مرجع سابق.)327 /6( ،
( )8ينظر :سيبويه ،مرجع سابق.)53 /3( ،
( )9ينظر :األخفش ،مرجع سابق.)152 /1( ،
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الفصل الثاين

والفراء( ،)1والزخمشري( ،)2والسريايف( ،)3وابن احلاجب( ،)4وغريهم( .)5فال يصح أن يعطف على ما قبله ،فاإلقرار ليس
داخال مع التبيني يف التعليل والتقدير فيه( :إان خلقناكم هبذا اخللق لنبني لكم) ،وحنن نقر يف األرحام ما نشاء،
ً

فمراحل خلق اإلنسان ذكرت للتبيني ال لإلقرار يف األرحام ( ،)6وقال الفراء" :استأنف ونقر يف األرحام ،ومل يرددها

على (لنبني) ،ولو قرئت( :ليبني) كان صو ًااب ،ومل أمسعها"(.)7

وير أصحاب هذا الوجه أنه ال جيوز فيها إال الرفع" ،وال جيوز أن يكون املعىن :خلقناكم على أطوار لنقر يف
()8

األرحام"

.

الثاين :نصب (نقر) عط ًفا على ما قبلها (لنبني)" ،وعلل أصحاب هذا القول النصب أبن العطف على اللفظ ال

على املعىن ،فاملعىن على ما أراده أهل الرفع ،وهي قراءة يعقوب( ،)9وقال هبذا الوجه من النصب أبو البقاء

العكربي( ،)11فمن انحية اللفظ النصب فيه بتقدير الم قبل (نقر) للصريورة ،فيكون املعىن والتقدير :لنبني لكم ولنقر،
وقال السمني احلليب :وفيه نظر؛ ألن تقدير الالم يقتضي النصب إبضمار أن بعد الالم ،ويف ذلك ال يكون النصب
عط ًفا (.)11
وقد رد ابن احلاجب وأصحاب وجه الرفع على أصحاب وجه النصب أبن نصب نقر عط ًفا على (نبني) ضعيف
من حيث املعىن؛ ألن اإلقرار غري داخل يف التعليل ،فالغرض من سرد مراحل اخللق يف الشاهد هو تبيني األمر ملن كان
يف شك من البعث ،أما اإلقرار يف األرحام فمستأنف.

( )1ينظر :الفراء ،مرجع سابق.)143 ،4 /2( ،)411 /1( ،

( )2ينظر :الزخمشري ،مرجع سابق.)335( ،
( )3ينظر :السريايف ،مرجع سابق.)249 /3( ،
( )4ينظر :ابن احلاجب ،مرجع سابق.)29 /2( ،
( )5ينظر :معاين القرآن وإعرابه ( ،)334 /3إعراب القرآن ( ،)61 /3التخمري ( ،)158 /4الدر املصون ( ،)231 /8مغين اللبيب (.)584 ،414 /2
( )6ينظر:الزجاج ،مرجع سابق.)334/3( ،
( )7الفراء ،مرجع سابق.)4/2( ،
( )8ينظر:لزجاج ،مرجع سابق.)334/3( ،
( )9ينظر :خمتصر يف شواذ القرآن البن خالويه ( ،)96شواذ القراءات للكرماين ( ،)325إعراب القراءات الشواذ للعكربي (.)128/2
( )11ينظر :العكربي ،التبيان ،مرجع سابق)268( ،
()11ينظر:السمني احلليب ،مرجع سابق.)231/8( ،
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الفصل الثاين

وأرى أن املعىن يف هذا الشاهد يوجه إىل الرفع على اإلخبار مستأن ًفا ،وقد تكون مجلة (ونقر يف األرحام)
مبثابة االعرتاض بعد سرد مراحل خلق اإلنسان ،ودليل رفع (ونقر) وعدم وجود العطف هو ورود (خنرجكم)
عطف لوردت (نقر) منصوبة (وخنرجكم) منصوبة ،بل كلتامها مرفوعتان ،والنصب فيهما
مرفوعة ،ولو كان هناك ٌ
ضعيف يف املعىن ،وما ذهب إليه ابن احلاجب واجلمهور هو األقرب.
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الفصل الثاين

املسألة ااخامسة :حكم العطف على املضارع اجملزوم واملنصوب يف قول الشاعر(:)1
َغْيـر َّأان مل أيْتنَا بيق ٍ
ني
َ

()2

فنرجي ونُ ْك ُثر التَّأْم َيال

معلوم أن الفاء من حروف العطف " ،فإذا عطفت هبا ،أدخلت الثاين يف حكم األول ،وأشركته يف معناه ،فإذا
داخال يف اإلرادة كاألول ...وجيوز
قلت :أريد أن أتتيين فتحدثين ،جاز النصب ابلعطف على األول ،ويكون الثاين ً

الرفع على القطع واالستئناف "(.)3

()4

وعلى ذلك جاء قول الزخمشري" :وجيوز يف (ما أتتينا فتحدثنا)

الرفع ،على االشرتاك ،كأنك قلت :ما

أتتينا فما حتدثنا ،ونظريه قوله تعاىل:ﱩ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﱨ( ،)5وعلى االبتداء كأنك قلت :ما أتتينا فأنت
جتهل أمران ،ومثله قول العنربي:
أي فنحن نرجي"(.)6

غيـر َّأان مل أيتنا بيقني

فنرجي ونكثر التَّأميال

أيضا ،وهو ال حيتمل إال الرفع؛ ألن املعىن على أن اآليت مل
وشرح ابن احلاجب قول الزخمشري ً
قائال" :يف الرفع ً

أيت بيقني ،فنحن نرجو خالف ما أتى به ،النتفاء اليقني مما أتى به ،وال يستقيم على ذلك إال الرفع؛ ألنه لو جزم
ب لنُصب على اجلمعية وجيب أن يكون
لدخل مع اإلتيان يف النفي ،فيفسد املعىن ،إذ املعىن إثباته [الرجاء] ،ولو نُص َ

أيضا منفيًا معه ،فإن قلت :مل ال يستقيم النصب على املعىن الثاين للفاء ،وهو َّ
أن هذا اليكون عقيب هذا؛ ألن
ً
معناها أهنما ال جيتمعان؟ قلت يفسد املعىن أيضا؛ ألن ذلك املعىن على أن األول ال يكون عقبه الثاين حىت كأنه

( )1هذا البيت من اخلفيف ،وقد روي لعمر بن أيب ربيعة ،ومل أجده يف ديوانه ،وروي لبعض احلارثيني ،وللعنربي ،وهو يف :الكتاب (،)71 /5( ،)31 /3
واملفصل ( ،)335والتخمري ( ،)238 /3وشرح املفصل ( ،)327 /3( ،)64 /7واإليضاح ( ،)31 /2وشرح مجل الزجاجي،وشرح الكافية (،)71 /4
( ،)249 /2وخزانة األدب (.)226 /12( ،)219 /12( ،)531 /5
( )2رفع ( نرجي )على القطع واالستئناف.
( )3ابن يعيش ،مرجع سابق.)67/7( ،
()4
نصبا.
الشاهد فيها رفع حتدثنا على االستئناف ،ومل تعمل فيها الفاء ً
( )5سورة املرسالت ،اآلية.)36( :
( )6الزخمشري ،مرجع سابق.)336 ،335( ،

116

أثر املعىن يف توجيه الشواهد النحوية يف كتاب " اإليضاح يف شرح املفصل البن احلاجب "

الفصل الثاين

مجيعا ،إذ املعىن نفي األول
وصف له ،وأنت لو قدرت نفي الثاين على تقدير حصول األول ،فسد املعىن فيهما ً
()1
وإثبات الثاين وهذا عكسه"
يتضح مما ذكر ابن احلاجب أن :إعراب (فنرجي) يف البيت على قولني:
األول :الرفع على االستئناف ،والتقدير :فنحن نرجي ،واملعىن على أن اآليت مل أيت بيقني ،فنحن نرجي خالف ما
أتى به؛ النتفاء اليقني عما أتى به ،وعلى ذلك ال يستقيم املعىن إال ابلرفع ،وقال هبذا الوجه كثري من النحويني ،منهم
سيبويه( ،)2والزخمشري( ،)3وابن احلاجب( ،)4وابن هشام( ،)5والبغدادي( ،)6وغريهم( ،)7ولو جزم لدخل معه اإلتيان يف
النفي فيفسد املعىن ،فهذه اجلملة (نرجي) يف موضع خرب ملبتدأ حمذوف تقديره :حنن ( ،)8ويقوي وجه الرفع العطف
الظاهر يف (ونكثر) ورفعها ،واستشهد أصحاب هذا القول بقول الشاعر(:)9
()11

لق
فينطق
تسأل َّ
اليوم بيداءَ مسْ ُ
الربْ َع القواءَ ُ
وهل ُخيربنْك َ
أملْ ْ
ْ
فلم يدخل إال على السؤال والنطق حاصل على سبيل اجملاز على ذلك يكون الرفع استئنافًا يف (فينطق).
أيضا :النطق
وقال سيبويه" :مل جيعل األول سببا لآلخر ،فهذا نفي للنصب لكي ال تكون الفاء سببية ،وقال ً
على كل حال ،فهذا نفي للجزم عط ًفا على تسأل ،والتقدير يف حالة الرفع :فهو ينطق"( ،)1وير الرضي يف شاهدان

أن" :معىن الرفع والنصب سواء ،وإمنا مل يصرفه إىل النصب لعدم اللبس"(.)2
( )1ابن احلاجب ،مرجع سابق.)31/2 ( ،
( )2ينظر :سيبويه ،مرجع سابق.)31 /3( ،
( )3ينظر :الزخمشري ،مرجع سابق.)336( ،

( )4ينظر :ابن احلاجب ،مرجع سابق.)31 /2( ،
( )5ينظر :ابن هشام ،مغين اللبيب ،مرجع سابق.)553 /2( ،
( )6ينظر :البغدادي ،مرجع سابق.)541 -538 /8( ،
( )7ينظر :شرح الكتاب للسريايف ( ،)232 /3شرح املفصل ( ،)64 /7شرح اجلمل ( ،)249 /2شرح الكافية(.)75 +71 /4
( )8ينظر :سيبويه ،مرجع سابق.)31 /3( ،
( )9هذا البيت من الطويل جلميل بن معمر يف ديوانه ص ( ،)33والرواية يف الديوان:
أمل تسأل الربع اخلالء فينطق وهل ختربنك اليوم بيداء مسلق
وهو يف :الكتاب ( ،)67 /5( ،)37 /3املفصل ( ،)336التخمري ( ،)238 /3شرح املفصل ( ،)65 /7اإليضاح ( ،)31 /2شرح الكافية (،)66 /4
أوضح املسالك ( ،)162 /4خزانة األدب (.)196 /12( ،)524 /8
( )11رفع (ينطق)على االستئناف والقطع .
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الفصل الثاين

واملعىن الصحيح واإلعراب الصحيح هو القطع لكي ال يدخل (فنرجي) مع ما قبله يف النفي ،ويف النصب أو
اجلزم ،واملراد اإلثبات على القطع والرفع ،وإثبات الرجاء.
وقدر أصحاب هذا الوجه املعىن على أنه" :أاتان آت خبرب ال نريده ،وغري يقني ،فنحن نرجي خالف ما أاتان به
كذاب"(.)3
النتفاء اليقني عما أتى به ،ونكثر التأميل خلالف خربه ،ونقول لعله يكون ً
الثاين :النصب على العطف ابلفاء ،والفاء هنا السببية اليت يتنصب بعدها الفعل املضارع بشرط أن تسبق بطلب
أو نفي ،وهي هنا مسبوقة بنفي والقياس يسمح ابلنصب ،وقد قال هبذا الوجه األعلم الشنتمري( ،)4وابن يعيش(،)5
ورأ ابن احلاجب فساده؛ لفساد املعىن ،وأيده الرضي؛ ألنه يدخل (نرجي) يف النفي ،واملراد إثبات الرجاء ،فيكون
"منفيًا على ح َدت ــه كاألول [أيتنا] إذا جزم ،ومنفيًا على اجلمع إذا نصب"( ،)6وهذا وجه فساد هذا القول.
ولو سأل سائل :هل يستقيم النصب على املعىن الثاين للفاء الذي هو :العطف على تقدير أن املضمرة بعد
أيضا؛ ألن الفعل (نرجي)
الفاء على أن ال يكون عقيب األول؛ لكي ال جيزم ،يرد ابن احلاجب أبن املعىن فاسد ً
عقيب األول (أيتينا) كان وص ًفا له ،ولو قدرت نفي الثاين على تقدير حصول األول ،وأوردت العكس فسد املعىن

فيهما (.)7

مما سبق يتضح أن :املعىن يوجه ابلرفع فقط ،ولكن الصناعة تسمح ابجلزم عط ًفا ،وابلنصب على إضمار
أن بعد فاء السببية ،وابلرجوع إىل املعىن ال يصح اجلزم وال النصب مطل ًقا؛ لألسباب املذكورة آن ًفا ،وما ذهب
إليه ابن احلاجب هو األقرب.
( )1سيبويه ،مرجع سابق ،)37 /3( ،بتصرف يسري.
( )2الرضي ،مرجع سابق.)71 /4( ،
( )3خزانة األدب ،مرجع سابق ،)539 /8( ،بتصرف يسري.
( )4ينظر :يوسف سليمان األعلم الشنتمري ،النكت يف تفسري كتاب سيبويه ،حتقيق :رشيد بلحبيب( ،املغرب :وزارة األوقاف1999:م))31/2( ،
( )5ينظر :ابن يعيش ،مرجع سابق.)65 /7( ،
( )6ابن هشام ،مغين اللبيب ،مرجع سابق.)553 /2( ،
( )7ينظر :ابن احلاجب ،مرجع سابق.)31 /2( ،
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الفصل الثاين

املسألة السادسة :إعراب (لخاف) يف قوله تعاىل :ﱩﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﱨ(.)1
"األمر والنهي قد جياابن ابجلزم على تقدير إضمار حرف الشرط بعدمها ملا بينهما من املشاكلة...؛ ألن العلة يف
جزم جواب األمر إمنا كانت من جهة املعىن ،ال من جهة اللفظ ،...ومن ذلك قوهلم( :اتَّقى هللا امرؤ وفعل خريًا يثب
خريا"( ،)2أما إذا مل تقصد اجلواب واجلزاء رفعت"،والرفع على أحد ثالثة أشياء،
عليه)؛ ألن املعىن :ليتق هللا ،وليفعل ً
()3

حاال ،...وإما على القطع واالستئناف"  ،ومنه قوله تعاىل :ﱩ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
إما الصفة ،...وإما ً
ﭞ ﭟ ﱨ.

يقول الزخمشري" :ومما حيتمل األمرين :احلال والقطع قوهلم:ذره يقول ذاك ،ومره حيفرها ،وقول األخطل(:)4
)(5

......................

حرتيكم تـعمروهنما
كروا إىل َّ

وقوله تعاىل :ﱩ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﱨ "(.)6
شارحا كالم الزخمشري" :قوله تعاىل :ﱩ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
وقال ابن احلاجب ً

مرفوعا على احلال املضمر يف
جمزوما على اجلواب ،وعلى أن تكون ال انهية ،وجيوز أن يكون ً
ﭢ ﱨ .جيوز أن يكون ً
اضرب ،وعلى االستئناف"(.)7

()1سورة طه ،اآلية.)77( :
( )2ابن يعيش ،مرجع سابق.)84 /7( ،
( )3ابن يعيش ،مرجع سابق.)87 /7( ،
( )4هذا صدر بيت من البسيط وعجزه:
كما تكر إىل أوطاهنا البقر
......................
وهو لألخطل يف :ديوانه ( ،)118ويف الكتاب ( ،)75 /5 ،99 /3وشرح الكتاب للسريايف ( ،)298 /3واملفصل ( ،)341والتخمري (،)251 ،249 /3
وشرح املفصل ( ،)89 /7واإليضاح ( ،)41 /2واملقاصد الشافية (.)96 /6
( )5ثب وت النون يف الفعل يدل على الرفع على احلال املستأنف ،والتقدير فيها( :عامرين هلما) ،أو على القطع واالستئناف ،والتقدير :وأنتم تعمروهنا.
( )6الزخمشري ،مرجع سابق.)341( ،
( )7ابن احلاجب ،مرجع سابق.)41 /2( ،
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يتضح مما ذكر ابن احلاجب :أن إعراب (ختاف) على قولني:
األول :اجلزم على اجلواب (جواب الطلب) للفعل (اضرب) ،أو جزم بال الناهية ،وقال هبذا الوجه بعض النحويني
كالزجاج( ،)1وابن يعيش( )2يف أحد قوليه ،وأيب حيان( ،)3وغريهم( ،)4وهي قراءة( )5األعمش ،ومحزة ،والتقدير على
اجلزم بال الناهية" :ال ختف اي موسى أن يدركك فرعون ،وال ختشى الغرق"( ،)6وتقدير اجلزم على جواب الطلب:
"اضرب إن تضرب ال ختف درًكا ممن خلفك"(.)7
"وعند جزم ال ختف فإن قوله تعاىل :ﱩﭡ ﭢﱨ التابعة هلا هلا تقديران :أحدمها :أن تكون مقطوعة عن
األول ،ومستأنف هبا بتقدير( :وأنت ال ختشى) ،اآلخر :أن تكون األلف من قبيل اإلطالق يف الفاصلة كقوله تعاىل:
ﱩﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﱨ( ،)8ﱩﮒ ﮓ ﮔﱨ( ،)9ﱩﮇ ﮈﱨ( ،)11(")11أو أن تكون
إشباعا مثل قول الشاعر(:)12
مما ينوي به اجلزم ،وثبت فيه حرف العلة ً
ت فَطَلق
وز َغضبَ ْ
إذَا الْ َع ُج ُ

َّاها َوَال متلَّق
َوَال ترض َ

( )1ينظر :الزجاج ،مرجع سابق.)311 /3( ،
( )2ينظر :ابن يعيش ،مرجع سابق.)91 /7( ،
( )3ينظر :أبو حيان ،ارتشاف الضرب ،مرجع سابق.)848 /2( ،
( )4ينظر :إعراب القرآن ( ،)35 /3الدر املصون (.)83 -81 /8

( )5ينظر :خمتصر يف شواذ القرآن البن خالويه ( ،)91حجة القراءات ( ،)322النشر يف القراءات العشر (.)241 /2
( )6الزجاج ،مرجع سابق.)311 /3( ،
( )7ابن يعيش ،مرجع سابق.)91 /7( ،
) (8سورة األحزاب ،اآلية.)66( :
) (9سورة األحزاب ،اآلية.)11( :
) (11سورة األحزاب ،اآلية.)67( :
( )11الشاطيب ،مرجع سابق ،)241 /1( ،بتصرف يسري.
( )12هذا البيت من الرجز لرؤبة ابن العجاج يف ديوانه ( ،)179والتخمري ( ،)428 /4وشرح اجلمل ( ،)314 /2وشرح الشافية ( ،)419 /4وارتشاف
الضرب (  ،)2388/5والبحر احمليط ( ،)245 /6والدر املصون ( ،)82 /8 ،552 /6واملقاصد الشافية ( ،)236 /1وخزانة األدب (/12 ،359 /8
 .)316والشاهد فيه إثبات األلف مع اجلزم.
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فقد أثبت األلف يف الفعل (ترضاها) ،وهو جمزوم بال الناهية ،قال ابن النحاس" :هذا من أكرب الغلط أن حيمل
كتاب هللا على شذوذ من الشعر"( ،)1واأللف البد من حذفها عند اجلزم خبالف الواو والياء.
أيضا يف حمل نصب على احلال من فاعل اضرب ،أو صفة
توجيها اثلثًا للجزم ،وهو "أنه هني ً
وقد ذكر بعضهم ً

()2
جزما
لـ ـ(طري ًقا)"  ،والتقدير فيه :طري ًقا ً
مقوال لك ،أو طري ًقا مقوًال فيها ال ختف" ،وكان من حق من قرأ (ال ختف) ً

أن يقرأ (ال ختشى) حبذفها [األلف]"( ،)3ولكن مل يرد بذلك قراءة ،والقراءة ُسنَّة ال ختالف.

الثاين :الرفع على االستئناف ،على أن تكون (ال) انفية ،بتقدير :اضرب هلم طريقا يف البحر "لست ختاف
دركا"( ،)4ففصل بني األمر ابلضرب واخلوف ،أو َرْفـ ُع َها على احلال من الفاعل واملقصود به موسى عليه السالم،
ٍ
خائف وال ٍ
خاش"( ، )5وهذا قول كثري من العلماء ،وهم اجلمهور ،واألغلب ومنهم
والتقدير فيه" :اضرب غري
سيبويه( ،)6واألخفش( ،)7والفراء( ،)8والسريايف( ،)9والزخمشري( ،)11وابن احلاجب( ،)11وغريهم( ،)12وهي قراءة
اجلمهور(.)13
وقد شبهه سيبويه بقول األخطل السابق ذكره .حيث رفع تعمروهنما على االستئناف بتقدير :وأنتم تعمروهنما أو
على احلال بتقدير( :كروا إىل حرتيكم عامرين هلما) ( ،)14ويزيد هذا الرفع إمجاع القراء على رفع (ختشى) املعطوفة
( )1ابن النحاس ،مرجع سابق.)36 /3( ،
( )2السمني احلليب ،مرجع سابق.)82 /8( ،
( )3السمني احلليب ،املرجع سابق.)82 /8( ،
( )4الزجاج ،مرجع سابق.)311 /3( ،
( )5سيبويه ،مرجع سابق.)98 /3( ،

( )6ينظر :سيبويه ،مرجع سابق.)98 /3( ،
( )7ينظر :األخفش ،مرجع سابق.)446 /2( ،
( )8ينظر :الفراء ،مرجع سابق.)523 /1( ،
( )9ينظر :السريايف ،مرجع سابق.)298 /3( ،
( )11ينظر :الزخمشري ،مرجع سابق.)341( ،
( )11ابن احلاجب ،مرجع سابق.)41/2( ،
( )12ينظر :معاين القرآن وإعرابه ( ،)311 /3إعراب القرآن ( ،)35 /3شرح املفصل ( ،)91 /7( ،)174 /2شرح اجلمل ( ،)171 /3( ،)313 /2شرح
الكافية ( ،)124 /4الدر املصون ( ،)83 -81 /8املقاصد الشافية ( ،)68 /6مهع اهلوامع (.)315 /2
( )13ينظر :السبعة يف القراءات البن جماهد ( ،)421التيسري للداين ( ،)433النشر يف القراءات العشر (.)241 /2
( )14ينظر :سيبويه ،مرجع سابق.)99 /3( ،
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عليها .فهي مل أتت جمزومة حىت يف قراءة محزة ،وقراءة الرفع يف ختاف أبني ( ،)1وهناك وجه آخر للرفع يف (ال ختاف)
ذكره بعضهم( ،)2وهو أن تكون يف موضع النعت لـ ـ (طريق) ،والتقدير فيه" :ال ختاف فيه درًكا مث حذف حرف اجلر
()3

اتساعا"( ،)4وأصبحت :ال ختاف دركا
ً

جمرورا مث حذف املفعول
[يف] ،فوصل الفعل فنصب الضمري الذي كان ً
أحياان يصعب
(وص ًفا للطريق) ،وقد يتداخل املعىن املراد من اجلملة الفعلية بني الوصف ،واحلال ،واالستئناف ،و ً
اضحا من ظاهر الكالم واملعىن ،يف مثل قوله تعاىل :ﱩﭺ ﭻ ﭼﱨ( )5فهذا
التفريق بينهم ،إال أن يكون ذلك و ً

وصف ،ويف قوله تعاىل :ﱩﭾ ﭿ ﮀ ﮁﱨ( ،)6وقوله تعاىل :ﱩﯚ ﯛ ﯜﱨ( )7االثنان للحال (،)8
وشاهدان يقبل املعاين الثالثة على حسب التقدير ،واإلعراب يف مجيعها الرفع للفعل (ختاف) ،وقال الشاطيب" :فهذه
الشواهد وأمثاهلا إمنا يرفع فيها الفعل على أحد ثالثة أشياء إما على القطع وابتداء الكالم ،أو على احلال من املعرفة،

أو على الصفة من النكرة ،وعلى هذه حيمل الفعل بعد النفي"(.)9
وأرى أن املعىن هنا يوجه ابلرفع؛ ألن معىن (ال) يف الشاهد انفيةٌ ال عمل هلا ،وليست انهيةً جيزم ما بعدها،
جوااب للطلب ،فإن هللا
فالطلب يف الفعل (اضرب) غري مرتبط ابلفعل (ال لخاف) ،وال ميكن اعتبار (ال لخاف) ً

تعاىل أمر موسى أن يضرب البحر ،وما بقى من الشاهد إخبار ،وما ذهب إليه اجلمهور هو األقرب.

( )1ينظر :ابن النحاس ،مرجع سابق.)36،35/3( ،
( )2ينظر :الدر املصون ( ،)81 /8املقاصد الشافية (.)69 /6
( )3نفس الضمري
( )4ابن يعيش ،مرجع سابق.)91 /7( ،
( )5سورة مرمي ،اآلية.)6 ،5( :
( )6سورة األنعام ،اآلية.)91( :
( )7سورة املدثر ،اآلية.)6( :
( )8ينظر :الرضي ،مرجع سابق.)124 /4( ،
( )9الشاطيب ،مرجع سابق.)69 /6( ،
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املبحث الثاين :من أصناف الفعل أفعال املقاربة؛ وفيه مسألة واحدة:
داللة كاد يف قوله تعاىل :ﱩﭺ ﭻ ﭼﱨ(.)1

(كاد) من األفعال اليت تستعمل مبعىن املقاربة ،أيُ :دنُو حصول اخلرب ،وقد اختلف يف معناها مع النفي ومع

اإلثبات ،فقيل" :إن حكمها حكم سائر األفعال يف أن نفيها نفي ،وإثباهتا إثبات"( ،)2وقيل عكس ذلك.

وقد وضح الزخمشري معىن نفي (كاد) فقال" :وقوله عز وجل :ﱩﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥﱨ( )3على نفي
مقاربة الرؤية وهو أبلغ من نفي نفس الرؤية ،ونظريه قول ذي الرمة(:)4
((6) )5

رسيس اهلوى من حب ميَّة يربح "
إذا غيَّـر النَّأي احملبني مل يكد
شارحا كالم الزخمشري" :اختلف الناس يف كاد ،فقال بعضهم هي يف اإلثبات نفي ،ويف
وقد قال ابن احلاجب ً

النفي إثبات ،ومتسكوا يف اإلثبات أبنك إذا قلت :كاد زي ٌد خيرج ،فاخلروج غري حاصل ،فهذا معىن كوهنا نفيًا يف
اإلثبات ،ومتسكوا يف النفي مبثل قوله تعاىل :ﱩ ﭺ ﭻ ﭼ ﱨ ،ومعلوم أهنم فعلوا ،وبقوله ( :إذا غري النأي

ا حملبني) على ما سيأيت ،وهذا معىن اإلثبات يف النفي .وهذا مذهب فاسد،فإن قوله :كاد زيد خيرج ،معناه إثبات
مقاربة اخلروج ،وهذا معىن مثبت ،وأخذ النفي للخروج ليس من موضوعه ،وإمنا هو من قضية عقلية ،وهو أن الشيء
حمكوما عليه بقرب الوجود علم أنه غري موجود ،وأما مدلول (كاد) فمثبت ،وهو قرب اخلروج ،ولو صح أن
إذا كان
ً
يقال يف قولك :قرب خروج زيد أنه موضوع للنفي ،وهذا غري مستقيم معلوم فساده ،وأما الكالم على النفي فسيأيت

يف الفريق اآلخر .واملذهب الثاين أنه يف اإلثبات إثبات ،ويف النفي نفي .واملذهب الثالث أنه يف اإلثبات إثبات ،ويف
متسك هؤالء يف النفي بقوله تعاىل :ﱩﭺ ﭻ
النفي للماضي إثبات ،ويف املستقبل على قياس األفعال ،و َّ
( )1سورة البقرة ،اآلية.)71( :
( )2ابن هشام ،مغين اللبيب ،مرجع سابق.)762 /2( ،
( )3سورة النور ،اآلية.)41( :
( )4هذا البيت من الطويل لذي الرمة يف ديوانه ( ،)43وهو يف :املفصل ( ،)366والتخمري ( ،)318 /3وشرح املفصل ( ،)211 /7واإليضاح (،)95 /2
وشرح الكافية ( ،)224 /4واخلزانة (.)118 /12 ،319 /9
منصواب ،وإن صحت الرواية فعلى زايدة يكاد ،واملعىن مل يربح رسيس اهلو من حب مية،
( )5قيل ملا أنشده اعرتض عليه ،وقيل له فقد برح حبها فصححه
ً
ومعىن الرسيس مأخوذ من رسيس احلمى ،أي :بدايتها وهو أصلها ،ينظر :املفصل ،مرجع سابق.)366( ،
( )6الزخمشري ،مرجع سابق.)366 ،365( ،

123

أثر املعىن يف توجيه الشواهد النحوية يف كتاب " اإليضاح يف شرح املفصل البن احلاجب "

الفصل الثاين

ﭼﱨ ،وقد فعلوا ومل يستمر هلم أن يقولوا مثله على املستقبل ملا رأوه من قوله تعاىل :ﱩﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﮥﱨ  ،واملعىن فيه نفي مقاربة الرؤية ،فلو قالوا :إبثبات الرؤية لفسد املعىن ،وما ذكروه يف نفي املاضي غري مستقيم؛
ألان نعلم من قياس لغتهم أن املثبت إذا دخل عليه النفي انتفى ،فإذا قلت :قرب خروج زيد ،كان معناه إثبات قرب
اخلروج ،فإذا قلت :ما قرب خروج زيد ،كان معناه نفي قرب اخلروج ،هذا معلوم من لغتهم ،فيجب رد قوله تعاىل:
ﱩﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﱨ  ،فيكون املعىن وما قاربوا الفعل قبل أن يفعلوا ،ملا دل عليه سياق اآلية من تعنتهم
واستفسارهم فيما ال حيتاج فيه إىل التفسري ،وال يؤخذ من قوله :ﱩﭹﱨ ،هذا هو الوجه الذي ينبغي محل اآلية
عليه ،وما كان مثلها جرًاي على القاعدة املعلومة من كالمهم.
وقد وافقوا يف دخول النفي على املستقبل أن يكون معناه نفي القرب على قياس األفعال ،وال فرق يف قياس لغة
العرب يف دخول النفي على املاضي أو على املستقبل ،فثبت أن املذهب الصحيح جري كاد جمر األفعال يف اإلثبات
والنفي ،فإذا قيل كاد زيد يفعل كان معناه إثبات قرب ذلك الفعل ،وإذا قيل ما كاد زيد يفعل ،كان معناه نفي قرب
ذلك الفعل ،فصار يف (كاد) ثالثة مذاهب ،املذهب احلق جريه على قياس األفعال ،واملذهب الثاين خمالفته لألفعال
مجيعا ،واملذهب الثالث خمالفته يف النفي للماضي وجريه على قياس األفعال يف غري ذلك"(.)1
يف اإلثبات والنفي ً
يتضح مما ذكر ابن احلاجب أن (كاد) على ثالثة أقوال:
متسك
األول( :كاد) ال جتري جمر األفعال ،فهي يف اإلثبات نفي ،ويف النفي إثبات ،وهذا قول ابن يعيش ،وقد َّ
قياسا على قولك :كاد الرجل يفعل ،فهو مل يفعل ،وما كاد يفعل ،ومعلوم أنه فعل ،والقاطع يف هذا قوله تعاىل:
بذلك ً

ﱩﭹ ﭺ ﭻ ﭼﱨ فكاد هنا منفية ،والفعل قد وقع واستدل إبنكار ابن شربمة على ذي الرمة يف
قوله(:)2
كد
احملبني مل يَ ْ
ي َ
إ َذا غيَّـَر النَّأْ ُ

يربح
رسيس ا ْهلَو من ُحب ميَّةَ ُ
ُ

( )1ابن احلاجب ،مرجع سابق.)94 ،93 /2( ،
( )2سبق خترجيه يف هذه املسألة.

124

أثر املعىن يف توجيه الشواهد النحوية يف كتاب " اإليضاح يف شرح املفصل البن احلاجب "

الفصل الثاين

فقال ابن شربمة :أراه قد برح ،واقتنع بذلك الشاعر ،وجلأ إىل تصويب البيت ،فاستبدل مل يكد بلم جيد (.)1
وقد ُرَّد على ابن يعيش أبن املخطئني لذي الرمة قد ومهوا والصواب مع من قال عن ذي الرمة" :أصابت بديهته

وأخطأت رويته"( ،)2فقد أصاب حني قال البيت وأخطأ حني عدل عن (كاد) يف البيت ،فمعناه املطلوب :أن رسيس
اهلو ال يربح ومل يقارب أن يربح ،وقد أدركه ابلبيت ،وذلك حني معاملة (كاد) معاملة األفعال ومحلها ملعىن املقاربة،
والبيت مثل قوله تعاىل :ﱩﮢ ﮣ ﮤﮥﱨ وإمنا هو مل يرها ومل يكد ،فما برح ومل يكد ( .)3وقد ذكر االعرتاض على هذا
الوجه اجلرجاين( ،)4واخلوارزمي( ،)5وابن احلاجب( )6والرضي( )7فيما وصلت إليه من مراجع.
الثاين :كاد :جتري جمر األفعال ،فهي يف اإلثبات إثبات ،ويف النفي نفي ،وتفيد معىن القرب واملقاربة لوقوع
الفعل يف اإلثبات ،وعدم املقاربة لوقوع الفعل يف النفي ( ، )8وقد قال هبذا الوجه أغلب النحاة ،ومنهم ابن النحاس(،)9
واجلرجاين( ،)11واخلوارزمي ( ،)11والزخمشري( ،)12وابن احلاجب( ،)13وابن إايز( ،)14وغريهم( .)15فإذا قيل :ما كاد
الرجل يفعل ،فهذا دليل نفي مقاربة الفعل قبل فعله أو امتناعه (.)16

( )1ينظر :ابن يعيش ،مرجع سابق.)211 ،219 /7( ،

( )2الرضي ،مرجع سابق.)225/4( ،
( )3ينظر :الرضي ،مرجع سابق.)224 /4( ،
( )4نقله عنه اخلوارزمي ،ومل أجده يف مؤلفاته ،ينظر :التخمري (.)318/3
( )5ينظر :اخلوارزمي ،التخمري ،مرجع سابق.)311 ،319 /3( ،
( )6ينظر :ابن احلاجب ،مرجع سابق.)94 ،93 /2( ،
( )7ينظر :الرضي ،مرجع سابق.)225 ،224 /4( ،
( )8ينظر :الزخمشري ،مرجع سابق (.)365
( )9ينظر :ابن النحاس ،مرجع سابق.)61 /1( ،
( )11ينظر :اخلوارزمي ،مرجع سابق.)311 ،319 /3( ،
( )11ينظر :اخلوارزمي ،مرجع سابق.)311 ،319 /3( ،
( )12ينظر :الزخمشري ،مرجع سابق.)366 ،365( ،
( )13ينظر :ابن احلاجب ،مرجع سابق.)94 ،93 /2( ،
( )14ينظر :ابن إايز ،احملصول ،مرجع سابق.)412 /1( ،

( )15ينظر :شرح الكافية ( ،)225 ،224 /4مغين اللبيب ( ،)763 ،762 /2مهع اهلوامع (.)423 /1
( )16ينظر :اخلوارزمي ،مرجع سابق.)319/3( ،
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الفصل الثاين

فلو قال قائل أن اآلية :ﱩﭺ ﭻ ﭼﱨ فيها كاد منفية ،والفعل معلوم أنه قد وقع ،وأهنم قد فعلوا
وذحبوها ،فاإلجابة الصحيحة أن سياق اآلية يدل على زمانني ،ففي الزمان األول يظهر تعنتهم واستفسارهم فيما ال
حيتاج فيه إىل استفسار ،فبدا أهنم لن يفعلوا ،بدليل قوهلم :ﱩ ﮬ ﮭﮮ ﱨ( ،)1مث بعد التشديد عليهم ذحبوها يف
الزمان الثاين ،فهذا هو الوجه الذي ُحتمل عليه اآلية ( ، )2فهي شاهد هلذا الوجه ال عليه؛ ألن (كاد) املنفية هنا منفية
ح ًقا مثل األفعال ،وهي نفي مقاربة الذبح قبل أن يذحبوا ،فهذا إخبار حباهلم يف أول األمر عندما كانوا بعداء عن
الذبح ،فقد فهم حصول الفعل من دليل آخر ،وهو قوله تعاىل :ﱩ ﭹ ﱨ ،وليس من داللة كاد (.)3
وكذلك قوله تعاىل :ﱩ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﱨ مدلول يكد :نفي مقاربة الرؤية ،والصحيح أنه مل يرها،
وذلك يتضح من املعىن ،وقد اتفق يف اآلية على عدم الرؤية.
قياسا للماضي على قوله
الثالث( :كاد) على قياس األفعال ما عدا نفي املاضي ،فإنه يكون ً
إثباات؛ وذلك ً

فعال،
قياسا على قوله تعاىل :مل يكد يراها ،وهو مل يرها ً
تعاىل :ﱩ ﭺ ﭻ ﭼ ﱨ ،ونفي املضارع نفي عندهم ً
دائما سواء ورد
وقول ذي الرمة( :مل يكد يربح) ،ويريد أنه مل يربح ،فاملضارع عندهم على قياس األفعال واملاضي مثبت ً

ب خروج
مثبتًا أو منفيًا ،وهذا الوجه ذكره ابن احلاجب َّ
ورد عليه أبن املثبت إذا دخل عليه النفي انتفى ،فإذا قلت :قَـ ُر َ

زيد كان معناه :إثبات قُـ ْرب اخلروج ،وإن قلت :ما قَـ ُرب خروج زيد ،انتفى قُـ ْرب اخلروج ،وقَـ ُرب هي كاد ،وال فرق يف
القياس يف دخول النفي على املاضي أو املستقبل ( ،)4ومل أصل إىل من ذكر هذا الوجه من النحويني سو إشارة يسرية

عند الرضي (.)5

( )1سورة البقر ،اآلية.)67( :
( )2ينظر :ابن احلاجب ،مرجع سابق.)94 /2( ،
( )3ينظر :ابن هشام ،مغين اللبيب ،مرجع سابق.)763 /2( ،
( )4ينظر :ابن احلاجب ،مرجع سابق.)94 ،93 /2( ،
()5ينظر :الرضي ،مرجع سابق.)225 /4( ،
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الفصل الثاين

يتضح مما سبق أن كاد فعل له مدلول وهو املقاربة ،وقد يدل على النفي وقد يدل على اإلثبات ،وال قاعدة
للقياس مطردة فيه ،ينص عليها فتتبع ،وهو خمتلف ابختالف السياق ،وما يرد فيه من قرائن ،وما يشعر به من
نفي أو إثبات ،ويف شاهدان جند إثبات الذبح لكن بعد تعنت وعسر ،وهذا ما دلت عليه القرينة (فذحبوها) ،وإن
كان البد من قاعدة ،فكاد كسائر األفعال وتدل على املقاربة وإثباهتا إثبات ونفيها نفي ،وهي فعل مستقل
بنفسه ومدلوله ال عالقة له ابلفعل الذي يليه ،والفعل الواقع بعدها مستقل بنفسه ،فال ينفيه أو يثبته نفي
املقاربة أو إثباهتا ،فقد حيدث ،وقد ال حيدث من سياق املوقف وسياق ااخرب.
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الفصل الثاين

املبحث الثالث :من أصناف الفعل (فعال املدح والذم)؛ وفيه مسألتان:
املسألة األوىل :فاعل بةس يف قوله تعاىل :ﱩﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﱨ(.)1
"ذهب الكوفيون إىل أن (نعم ،وبئس) امسان مبتدآن ،وذهب البصريون [مع الكسائي من الكوفيني] إىل أهنما
فعالن ماضييان ال يتصرفان"( ،)2و ٍ
لكل حجةٌ.
وقد ُوضعا للمدح والذم ،ويف اتصال ما ب ـ ــ(بئس) كما يف اآلية السابقة أقوال أربعة:
األول" :أهنا موصولة معرف ة يف موضع رفع على الفاعلية ،واجلملة بعدها ال حمل هلا صلة ،والثاين :أهنا نكرة يف موضع
نصب على التمييز ،واجلملة بعدها صفة هلا ،أو اجلملة صفة ملخصوص ابملدح أو ابلذم حمذوف ،والقول الثالث :أن
(ما) هذه هي املخصوص ابملدح أو ابلذم ،وهي اسم موصول ،والفاعل ضمري مسترت فيه ،الرابع :أن (ما) هذه كافة
لنعم أو بئس عن العمل ،فال فاعل لواحد منهما"(.)3
قائال" :ومن أصناف الفعل فعال املدح
فصال ً
وقد نص الزخمشري على أن (نعم ،وبئس) فعالن ،فأفرد هلما ً
والذم ،ومها (نعم ،بةس) وضعا للمدح العام والذم العام"(.)4
قائال" :وقد أحلق بعضهم املوصول كمن وما يف صحة
شرحه كالم الزخمشري ً
وأورد ابن احلاجب شاهدان يف سياق ْ

فاعال هلذه األفعال (نعم ،بئس) مبا فيه األلف والالم ،ومحل عليه قوله تعاىل :ﱩﭭ ﭮ ﭯ ﭰﱨ
وقوعه ً

مضمرا ،ويكون (ما) هي التمييز موصوفة ابشرتوا ،وأن
ونظائره وال بعد يف ذلك ،وجيوز أن يكون الفاعل يف مثل ذلك
ً

يكفروا املخصوص على القولني ،وال بعد يف اآلخر.

ومنها أنه البد أن يكون بعد الفعل والفاعل اسم مرفوع وهو املخصوص ابملدح والذم؛ ألنه وضعها على اإلهبام
خروجا هبا عن موضوعها،
أوال مث التفسري فوجب لذلك ذكر املخصوص؛ ألنه تفسري املبهم ً
ً
أوال ،فلو قُط َع عنه لكان ً
( )1سورة البقرة ،اآلية.)91( :
( )2ابن األنباري ،اإلنصاف ،مرجع سابق.)81 /1( ،

) (3ابن هشام ،أوضح املسالك ،مرجع سابق.)241 /3( ،
( )4الزخمشري ،مرجع سابق.)367( ،
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وهو غري مستقيم ،وفائدة اإلهبام مث التفسري إن ال شيء إذا أهبم مث فسر كان يف النفس أوقع مبا جبل هللا النفوس عليه
مذكورا مرتني أبلغ من املذكور مرة واحدة"(.)1
من التشوق إىل معرفة ما قصد إهبامه؛ ألنه إذا ذكر كذلك كان
ً
يتضح أن ابن احلاجب:
مل يذكر يف (ما) الداخلة على (بئس) إال وجهني :مها الوجه األول والثاين من األربعة املذكورة آن ًفا:
الوجه األول :أن يكون الفاعل املوصول نفسه (ما) ،وهو قول الرضي ،قال عن شاهدان(":ما) فاعل ،و(أن
يكفروا) املخصوص"(.)2
اثنيا :فاعل (بئس) ضمري مسترت ،و(ما) متييز له مبعىن شيئًا ،ومجلة (اشرتوا) صفة هلا ،وهو قول مجهور
البصريني وهم سيبويه( ،)3واألخفش( ،)4والزجاج( ،)5والسريايف( ،)6والزخمشري( ،)7وغريهم( ،)8والتقدير( :بئس الشيء)،
على ظاهر كالم سيبويه ( ، )9وتبعه األخفش وجعله مثل قولك( :بئس رجال زيد) ( ،)11والتقدير عنده( :بئس شيئًا
اشرتوا به أنفسهم) ،ورأ أبو جعفر أن قول األخفش أبني األقوال (.)11

وقد جعل الزخمشري (نعما هي) مثل شاهدان وقال(" :نعم) فيه مسند إىل الفاعل املضمر ،ومميزه (ما)"(.)12
وحسنه ،وذكر فيه وجهني
ويف هذين القولني املخصوص ابلذم هو مجلة (أن يكفروا) ،وقد ذكر ذلك ابن احلاجب َّ
مها:
) (1ابن احلاجب ،مرجع سابق.)99 /2( ،
) (2الرضي ،مرجع سابق.)251 /4( ،

( )3ينظر :سيبويه ،مرجع سابق.)156 ،155 /3( ،
( )4ينظر :األخفش ،مرجع سابق.)144/1( ،
( )5ينظر :الزجاج ،مرجع سابق.)153 /1( ،
( )6ينظر :السريايف ،مرجع سابق.)391 /3( ،
( )7ينظر :الزخمشري ،مرجع سابق.)368( ،
( )8ينظر :مهع اهلوامع ( ،)25 /3التذييل والتكميل (.)94 /11
) (9ينظر :سيبويه ،مرجع سابق.)156 ،155 /3( ،
( )11ينظر :األخفش ،مرجع سابق.)144 /1( ،
) (11ينظر:ابن النحاس ،مرجع سابق.)68 /1( ،
) (12الزخمشري ،مرجع سابق.)368( ،
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خمصوص ا ابلذم ،وهو بذلك يف موضع رفع على أنه مبتدأ مؤخر وسبقه يف ذلك سيبويه(،)1
األول :أن يكفروا
ً

وتبعه الزجاج يف ذلك ووضح املعىن بقوله(" :ذلك الشيء املذموم أن يكفروا مبا أنزل هللا)"(.)2

وتبعهم السريايف بقوله(" :أن يكفروا) على التفسري كأنه قيل له :ما هو :فقال( :أن يكفروا)"( ،)3وتبعهم ابن
يعيش يف ذلك وفسر (أن يكفروا) بقوله(":كفرهم)"( ،)4ووافقهم الرضي يف ذلك(.)5
()6

الثاين( :أن يكفروا) يف موضع رفع على البدل من (ما) املوصولة املخصوصة ابلذم ،وقال بذلك الفراء
والكسائي.

وهناك وجه اثلث مل يذكره ابن احلاجب وهو :أن تكون (أن تكفروا) يف موضع خفض على البدلية (أن تكفروا)
من اهلاء يف (به) ،وقال بذلك بعض الكوفيني ،وقال الفراء يف ذلك(" :أن يكفروا) يف موضع خفض ورفع ،فأما
اخلفض فأن ترده على اهلاء اليت يف (به) على التكرير على كالمني ،كأنك قلت :اشرتوا أنفسهم ابلكفر"(.)7
وهذه األوجه الثالثة على االتصال ،وعدم القطع مما سبق؛ ألن القطع يفصل يف املعىن بني الفاعل واملخصوص
ابلذم ،فيفسد بذلك املعىن ،وهو ما رآه ابن احلاجب وهو األقرب.
وأرى أن فاعل بةس هو (ما)؛ وال ضري يف ذلك؛ ألن (ما) اسم موصول ،واسم املوصول من املعارف ،فال
فاعال ،وتكون (ما) مفسرةً له ،وأرى أن املخصوص ابلذم (أن يكفروا) يف
حاجة لتقدير ضمري مسترت حىت يكون ً
مجيع األحوال ،وما ذهب إليه ابن احلاجب هو األقرب.

( )1ينظر :سيبويه ،مرجع سابق.)156 ،155 /3( ،
) (2الزجاج ،مرجع سابق.)153 /1( ،
) (3السريايف ،مرجع سابق.)386 /3( ،
) (4ابن يعيش ،مرجع سابق.)226 /7( ،
) (5ينظر :الرضي ،مرجع سابق.)251 /4( ،

( )6ينظر :الفراء ،معاين القرآن ،مرجع سابق.)48 /1( ،
) (7الفراء ،املرجع سابق.)48/1( ،
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املسألة الثانية :أتويل عدم جتانس الفاعل واملخصوص يف حنو قوله تعاىل :ﱩﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﱨ(.)1
معلوم أن املخصوص ابملدح أو الذم له إعراابن ،أحدمها :خرب ملبتدأ حمذوف ،فيكون كالتفسري للفاعل ،واآلخر
مبتدأ مؤخر ،واجلملة قبله خرب ( ،)2ويدل عليه الفاعل" ،ويدخل املخصوص حتت عمومه ،فيجري بذلك جمر الراجع
عليه"( ، )3وينبغي أن يصح إطالق الفاعل على املخصوص ،وإال استحال املعىن لعدم التجانس بينهما (.)4
قائال" :ومن حق املخصوص أن جيانس الفاعل ،وقوله عز وجل :ﱩﯫ ﯬ
وقد وضح ذلك الزخمشري ً
مثال مثل القوم ،وحنوه قوله تعاىل :ﱩﮖ ﮗ ﮘ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﱨ على حذف املضاف؛ أي ساء ً
()5
جمرورا صفة للقوم ،ويكون املخصوص ابلذم
(الذين)
حمل
يكون
أن
ي
ئ
ور
كذبوا.
الذين
مثل
أي
ﮙ ﮚﱨ
ً

حمذوفًا؛ أي بةس مثل القوم املكذبني مثلهم"(.)6

تفسريا له وجبت
تفسريا ،وإذا كان
قائال" :قال الشيخ :ألنه يف املعىن
وشرح ابن احلاجب كالم الزخمشري ً
ً
ً

اضا على ذلك وهو قوله تعاىل :ﱩﯫ ﯬ
مطابقته له ،وهذا يوضح لك الرد على من قال :إنه للجنس ،مث أورد اعرت ً

(مثال) ،فيكون التقدير ساء املثل ،وقد ذكر
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﱨ اآلية ،وذلك أن الفاعل ههنا مضمر مفسر ب ـ ً
مثل القوم ،وعلى
القوم ،وليس هو مطابقا للمثل يف املعىن ،وأجاب عنه أبنه على حذف مضاف تقديره ساء ً
مثال ُ
مثل األول
ذلك يكون مطاب ًقا ،ولذلك أورد قولَه :ﱩﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝﱨ وتقدير االعرتاض ُ
سواء ،وأجاب عنه أبمرين :أحدمها :مثل ما تقدم ،وهو أن يكون على حذف املضاف ،كأنه قال :بئس مثل القوم

مثل الذين كذبوا ،واآلخر :أن يكون الذين كذبوا صفة للقوم ،ويكون املخصوص حمذوفًا ،أي :بئس مثل القوم

( )1سورة األعراف ،اآلية.)144( :
( )2ينظر :العكربي ،اللباب ،مرجع سابق.)137 ،136( ،
( )3ابن إايز ،احملصول ،مرجع سابق.)363 /1( ،
( )4ينظر :الرضي ،شرح الكافية ،مرجع سابق.)255 /4( ،
()5سورة األعراف ،اآلية.)177( :
()6الزخمشري ،مرجع سابق.)371 ،371( ،
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املكذبني هو ،وهو ضمري املثل املتقدم قبل بئس ،وهو قوله :ﱩﮊ ﮋ ﮌ ﮍﱨ( ،)1كما تقول :زيد بئس
الرجل ،أي :بئس الرجل هو ،هبذين التأويلني يكون املخصوص مطاب ًقا ،فيستقيم املعىن به"(.)2
يتضح مما ذكر ابن احلاجب أن هذه املسألة يف اإليضاح تناقش شاهدين يف موضع واحد:
الشاهد األول :قوله تعاىل :ﱩﯫ ﯬ ﯭﱨ إذ يوجد خمصوص ابلذم ظاهر وهو (القوم) ،وال يوجد فاعل ظاهر
جيانسه ،والفاعل املقدر (املثل) ال جيانس املخصوص ابلذم (القوم) ،لذا البد من تقدير مضاف إىل (القوم)؛ ليستقيم
()3
مثل القوم"( ،)4وساء حينئذ مبعىن
املثل ً
مثل القوم" " ،فجعل القوم هم املثل يف اللفظ ،وأرادَ :
مثال ُ
املعىن .أي" :ساء ُ

(بئس).

معلال ابجلمود والتصرف ،وجعل الفاعل يف اآلية هو القوم
وقد اعرتض اخلوارزمي على اعتبار (ساء) مثل (بئس) ً
واملخصوص ابلذم (الذين كفروا)

()5

وذكر بعضهم( )6أن (ساء) هنا على وزن فَـعُ َل بضم العني وتتضمن معىن التعجب ،وهي مبنزلة (بئس) "هناية يف

الذم ،ومبالغة فيه"( ،)7وفاعلها مضمر ،والتمييز مفسر له.

()8
قياسا وأحلقه بصيغيت ( ما أفعله ،أفعل بـ ــ) ومثل على
وجعل الشاطيب وزن (فَـ ُع َل) مما يؤدي معىن التعجب ً
ذلك بقوله تعاىل :ﱩﯫ ﯬﱨ ،وﱩﭙ ﭚﱨ( ،)9وﱩﮐ ﮑﱨ( ،)11وﱩﯜ ﯝﱨ(.)11

( )1سورة األعراف.)177( :

( )2ابن احلاجب ،اإليضاح ،مرجع سابق.)114 /2( ،
( )3ابن إايز ،احملصول ،مرجع سابق.)363 /1( ،
( )4األخفش ،مرجع سابق.)342 /1( ،
( )5ينظر :اخلوارزمي ،التخمري ،مرجع سابق.)321 /3( ،
( )6ينظر :شرح اجلمل ( ،)73 /2ومهع اهلوامع (.)29 /3
( )7ابن إايز ،احملصول ،مرجع سابق.)362 /1( ،
( )8ينظر :الشاطيب ،املقاصد الشافية ،مرجع سابق ،)545 ،544 /3( ،بتصرف يسري.
( )9سورة الكهف ،اآلية.)5( :
()11سورة الكهف ،اآلية.)29( :
()11سورة الكهف ،اآلية.)31( :
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()1
حال آخر ملشكلة عدم التجانس يف اآلية ،وذلك بتقدير فاعل قبل التمييز يكون من
وأضاف السمني احلليب ً
()3

جنس املخصوص (القوم) ،فيكون التقدير" :ساء أصحاب مثل القوم وساء أهل مثل القوم"(،)2والعامة على نصبها
وعلى القراءة األخر

()4

قراءة احلسن ،واألعمش ،وعيسى بن عمر ،وعاصم اجلحدري (برفع مثل) حتمل وجهني:

فعل تعجب فقط ،وعليه فإن (مثل القوم) فاعل هبا ،واملوصول صفة للقوم ،واآلخر :أن
أحدمها :أن يكون (ساء) َ
يكون (ساء) مبعىن بئس فهي للذم ،وعليه فإن (مثل القوم) فاعل واملوصول بعدها هو املخصوص ابلذم ،وهنا عدم
)(5

جتانس ُحيل بتقدير مضاف فيكون التقدير فيه(" :ساء مثل القوم مثل الذين كذبوا)"

ورد أبو حيان على من قال أن ظاهر معىن هذه اآلية يقتضي أن املثل موصوف ابلسوء أبن ذلك غري جائز،
واملثل ذكر هللا" ،وال جيوز وصفه ابلسوء ،واملوصوف ابلسوء حال الذين كذبوا آبايت هللا"(.)6
الشاهد الثاين :قوله تعاىل :ﱩﮖ ﮗ ﮘ ﮙﱨ إذ يوجد فاعل ظاهر (مثل) ،ويوجد خمصوص ابلذم
ظاهر وهو (الذين كذبوا) ولكن ال جمانسة بينهما وحيل ذلك أبحد أمرين ليستقيم املعىن:
أحدمها :على أنه ال حذف يف اآلية ،وحنتاج إىل تقدير مضاف قبل املخصوص ابلذم ،أي :بئس مثل القوم مثل
الذين كذبوا ،واآلخر :أن يكون الذين كذبوا صفة للقوم واملخصوص ابلذم حمذوف ،أي :بئس مثل القوم املكذبني
مثلهم .وقد رجح الرضي( )7محل اآلية على حذف املضاف من املوصول ،أي :على احلالة األوىل.

( )1ينظر :السمني احلليب ،مرجع سابق،)519 ،518 /5( ،
( )2السمني احلليب ،املرجع سابق.)518 /5( ،
()3ينظر :أبو حيان ،البحر احمليط ، ،مرجع سابق.)424 /4( ،
( )4ينظر :شواذ القراءات للكرماين ( ،)199إعراب القراءات الشواذ للعكربي ()576،575/1
( )5السمني احلليب ،مرجع سابق.)518 /5( ،
( )6أبو حيان ،البحر احمليط ،مرجع سابق.)424 /4( ،
( )7ينظر :الرضي ،مرجع سابق.)249 /4( ،
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واضحا فيه الفاعل واملخصوص وعدم جتانسهما هنا ينايف
وأرى أن املدح أو الذم البد أن يكون مو َّج ًها
ً
الوضوح ،وهذه املسألة معنوية خالصة جيب فيها توضيح املعىن من خالل التقديرات ،ففي اآلية األوىل ﱩﯫ

ﯬﱨ شبه هللا عز وجل القوم املكذبني ابلكلب ،إن حتمل عليه يلهث ،وإن ترتكه يلهث ،وجاء بكلمة (ساء)
غاية يف الذم هلم ،وجيوز أن يدخلها تعجب ،ويف الشاهد الثاين قد شبه هللا عز وجل اليهود ابحلمار الذي حيمل
أسفارا ،فجاء بكلمة (بةس) غاية يف الذم هلم ،وال أرى دخول التعجب فيها ،وما ذهب إليه ابن احلاجب
ً

علما أبن احللني املقرتحني يف الشاهد الثاين
والزخمشري يف حل الشاهد األول وحلي الشاهد الثاين هو األقربً ،

يصح انطباقهما على الشاهد األول.
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الفصل الثالث
الفصل الثالث :أثر املعىن يف توجيه الشواهد يف قسم احلروف.
؛ وفيه ثالثة مباحث:
املبحث األول :حروف اإلضافة.
املبحث الثاين :احلروف املشبهة ابلفعل.
املبحث الثالث :حروف العطف.
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املبحث األول :حروف اإلضافة()1؛ وفيه مسألة واحدة:
(من) بني األصالة والزايدة يف قوله تعاىل :ﱩ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﱨ(.)2
"معلوم أن (من) من حروف اجلر اليت قد أتيت زائدة ،وقد أتيت أصلية ٍ
مبعان كثرية ،كابتداء الغاية أو التبعيض
ْ

وغريه ،وال تزاد عند البصريني إال يف الكالم املنفي ،ويكون االسم الذي تدخل عليه نكرة ،حنو :ما جاءين من أحد،
أما عند األخفش فتزاد يف الكالم املوجب ،واستشهد بقوله تعاىل :ﱩﭿ ﮀ ﮁ ﮂﱨ "(.)3
ووضح ذلك الزخمشري قائال " :فــ(من) ،معناها ابتداء الغاية ،كقولك :سرت من البصرة إىل الكوفة ،وكوهنا

مبعضة يف حنو :أخذت من الدراهم ،ومبينة يف حنو :ﱩﯪ ﯫ ﯬ ﯭﱨ( ،)4ومزيدة يف حنو:
ماجاءين من أحد؛ راجع إىل هذا .وال تزاد عند سيبويه إال يف النفي ،واألخفش جيوز الزايدة يف اإلجياب،
ويستشهد بقوله عز وجل :ﱩﭿ ﮀ ﮁ ﮂﱨ"(.)5
ومناقشا قول سيبويه واألخفش" :ليس مبستقيم؛ ألهنا تزاد يف قولك:
شارحا كالم الزخمشري
ً
قال ابن احلاجب ً
هل جاءك من أحد ٍ
ابتفاق ،فلو قال يف غري الواجب كان أسدَّ( .واألخفش جيوز الزايدة يف الواجب ويستشهد بقوله
تعاىل :ﱩﭿ ﮀ ﮁ ﮂﱨ ،ووجه استشهاده أنه قد جاء :ﱩﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖﱨ( ،)6وقد جاء
أصال يف العربية مبا ليس
ﱩﭿ ﮀ ﮁ ﮂﱨ ،فإن مل ُحتمل على الزايدة تناقض ،وليس مبستقيم؛ ألنه يثبت ً
حمتمال غري ما ذكره ،وذلك أن قوله :ﱩﭿ ﮀ ﮁ ﮂﱨ إمنا ورد يف قوم نوح ،وجيوز أن يكون
مبثبت؛ لكونه ً
فصح محل تلك على التبعيض ،فزال وهم
مجيعا إمنا ورد يف هذه األمةَّ ،
قوم نوح إمنا يغفر هلم البعض ،ويغفر الذنوب ً

التناقض ،مث ولو ُسل َم َّ
مجيعا لبعضهم ،ويغفر لكم من ذنوبكم
أن اآليتني إلحد األمتني ،جلاز أن يكون يغفر الذنوب ً
( )1حروف اجلر
) (2سورة األحقاف ،اآلية.)31( :
( )3ابن عصفور ،شرح اجلمل ،مرجع سابق ،)511 ،511 /1( ،بتصرف يسري.
( )4سورة احلج ،اآلية.)31( :
( )5الزخمشري ،مرجع سابق.)385 ( ،
) (6سورة الزمر ،اآلية.)53 ( :
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فصح أن حيمل على التبعيض ،ويزول وهم التناقض ،وإذا ثبت ذلك سقط االستدالل ،فإذن الوجه ما ذكره
لبعضهمَّ ،

سيبويه"(.)1

يتضح مما ذكر ابن احلاجب :أن (م ْن) يف هذا الشاهد على رأيني:
معىن معينًا حينئذ ينتفي كوهنا زائدة ،وهو رأي سيبويه
األول :كوهنا أصلية .فهي للتبعيض أو للتبيني عند محلها ً
ومجهور البصريني عدا األخفش ،فرأي سيبويه أهنا ال تزاد إال يف النفي( ،)2وتبعه كثري من النحويني منهم الزجاج حيث
محل (م ْن) يف اآلية على قوله تعاىل :ﱩﯪ ﯫ ﯬ ﯭﱨ( ،)3أي :على التبيني وليست للتبعيض(،)4
وابن عصفور( )5اعتربها للتبعيض ومن قبيل حذف املوصوف وإقامة الصفة مقامه ،والتقدير( :يغفر لكم مجلة من
ذنوبكم) ،وما بعد املوصوف احملذوف وهو كلمة (مجلة) نعت هلا مقام مقامها وهو شبه اجلملة (من ذنوبكم) ،وقال
هبذا الوجه كثري من النحاة منهم ابن إايز( ،)6والرضي( ،)7وأبو حيان( ،)8وابن هشام( ،)9وابن عقيل( ،)11وغريهم(.)11
وابن احلاجب مع أصحاب هذا القول ،لكنه خيتلف مع سيبويه يف جزء من هذا القول وهو حصر زايدة (م ْن)

يف النفي فقط ،إذ ير زايدهتا يف غري املوجب من (نفي ،أو هني ،أو استفهام) بدليل قولك( :هل جاءك من أحد)،
فهي زائدة ابتفاق هنا ،ولو قال سيبويه زايدهتا يف غري املوجب كان أمشل و َّ
أسد وأكثر اطر ًادا للقاعدة.

( )1ابن احلاجب ،مرجع سابق.)143،144 /2( ،

( )2ينظر :الرضي ،مرجع سابق.)271 /4( ،
( )3سورة احلج ،اآلية.)31( :
( )4ينظر :الزجاج ،مرجع سابق.)177 /5( ،
( )5ينظر :ابن عصفور ،مرجع سابق.)512 /1( ،
( )6ينظر :ابن إايز ،احملصول ،مرجع سابق ،)692( ،قواعد املطارحة ،مرجع سابق.)219 ،218( ،
( )7ينظر :الرضي ،شرح الكافية ،مرجع سابق.)141 /2( ،
( )8ينظر :أبو حيان ،التذييل والتكميل ،مرجع سابق.)145 /11( ،
( )9ينظر :ابن هشام ،مغين اللبيب ( ،)356 /1أوضح املسالك (.)22 /3
( )11ينظر :ابن عقيل ،مرجع سابق.)13 /3( ،
( )11ينظر :املقاصد الشافية ( ،)599 /3مهع اهلوامع (.)379 /2
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الثاين :كوهنا زائدة ،وهو قول األخفش( )1والكوفيني الكسائي( ،)2والفراء( ،)3حيث قالوا جبواز زايدة (من) يف
الواجب من غري اشرتاط نفي أو شبهه ،واستدلوا بشاهدان على ذلك ،وغريه من اآلايت مثل :ﱩﮨ ﮩ ﮪ

ﮫﱨ( ،)4ﱩﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﱨ( ،)5والتقدير :حيلون فيها أساور ،يغضوا أبصارهم(.)6
وقد استدل أصحاب هذا القول بقوله تعاىل :ﱩﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖﱨ ،ففهم أن (من) يف شاهدان
زائدة وإال حدث تناقض مع شاهدان ،وذهب إىل رأيهم يف هذه اآلية اخلوارزمي حيث قال إن معناها(" :يغفر
ذنوبكم)"(.)7
وقد رد عليهم ابن احلاجب من وجهني:
أصال يف العربية ليس اثبتًا ،وأن شاهدان ورد يف قوم نوح ،وجيوز أن يكون املقصود( :إمنا يغفر هلم
أحدمها :أهنم يثبتون ً

بعض الذنوب) ،واآلية األخر من سورة الزمر وردت يف هذه األمة (أمة حممد صلى هللا عليه وسلم) ،فـ ـ(من) يف
شاهدان على التبعيض وال تناقض.
واآلخر :جيوز أن تكون املغفرة للذنوب مجيعها لبعض الناس ،وبعض الذنوب للبعض اآلخر ،فال تناقض واملعىن
تبعيض ،ورد عليهم كذلك هبذا الرد كثري من النحويني ،كابن إايز( ،)8والرضي( ،)9وابن هشام(.)11

( )1ينظر :ابن احلاجب ،مرجع سابق.)143 /2( ،
( )2ينظر :أبو حيان ،التذييل والتكميل ،مرجع سابق.)144 /11( ،
( )3ينظر :الفراء ،معاين القرآن ،مرجع سابق.)391 /2( ،
) (4سورة الكهف ،اآلية.)31( :
( )5سورة النور ،اآلية.)31( :
( )6ينظر :أبو حيان ،التذييل والتكميل ،مرجع سابق.)145 -142 /11( ،
( )7اخلوارزمي ،مرجع سابق.)11 /4( ،
( )8ينظر :ابن إايز ،قواعد املطارحة ،مرجع سابق.)219 ،218( ،
( )9ينظر :الرضي ،شرح الكافية ،مرجع سابق.)271 /4( ،
( )11ينظر :ابن هشام ،أوضح املسالك ( ،)22 /3مغين اللبيب (.)356 /1
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وأرى أن (من) يف اآلية أصلية للتبعيض ،أو للتبيني ،وأن إطالق الزايدة هلا يف الواجب وغريه حيدث ركاكةً يف
الكالم ،وتكل ًفا يف تطبيق قاعدة ال تطرد ،وما ذهب إليه ابن احلاجب هو األقرب.
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املبحث الثاين :احلروف املشبهة ابلفعل؛ وفيه ثالث مسائل:
املسألة األوىل :توجيه رفع كلمة َّ
(عالم) يف قوله تعاىل :ﱩ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘﱨ(.)1
"يصح العطف على موضع َّ
إن على مذهب البصريني ،ولكن بعد مضي اجلملة ،أما الكوفيون فيجيزون العطف
مطل ًقا سواء مضت اجلملة أم مل متض ،وعلى ذلك جيوز يف املعطوف على اسم َّ
إن وأخواهتا احلمل على اللفظ ،أو
احلمل على احملل يف حنو قولك( :إن زيدا وعمرو قائمان)"(.)2

ومحل على ذلك الزجاج الصفة ،حيث جعلها يف املعاملة مثل املعطوف ،وهو ما صرح به الزخمشري يف قوله:
"و (لكن) تشايع (إن) يف ذلك دون سائر أخواهتا ،وقد أجرى الزجاج الصفة جمرى املعطوف ،ومحل عليه قوله
تعاىل :ﱩ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘﱨ"(.)3
ومعرتضا على قول الزجاج" :وقد أجر الزجاج الصفة جمر العطف
شارحا قول الزخمشري
ً
وقال ابن احلاجب ً

ومحل عليه قوله تعاىل :ﱩ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘﱨ ،يعين أنه جعل ارتفاع (عالم الغيوب) على أن يكون
أوال [أحدمها :اإلتباع على موضع َّ
إن وامسها وهو الرفع،
صفة لـ(ريب) املنصوب بـ(إن) ابعتبار التأويلني املذكورين ً
الثاين :اإلتباع على موضع اسم َّ
إن فقط وهو الرفع] ،وهذا الذي صار إليه الزجاج ليس بشيء؛ فإنه ميكن محل اآلية
بدال من الضمري يف
خربا بعد خ ٍرب ،أو خرب مبتدأ حمذوف ،أو ً
على غري ما ذكره ،وهو أن يكون (عالم الغيوب) ً
عال ليقذف على أن ال ضمري فيه ،واستغىن عن العائد لظاهر موافق لألول يف املعىن ،مثله يف قوله
(يقذف) ،أو فا ً
ظاهرا فحمله على وجه مل يثبت إال
تعاىل :ﱩﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﱨ( ،)5()4وإذا احتمل غري ما ذكره
ً
احتماال ً
بتقدي ٍر ليس مبستقيم؛ ألن األصول ال تثبت إال ٍ
بثبت ،فثبت أن قول الزجاج ليس بشيء"(.)6

( )1سورة سبأ ،اآلية.)48( :
( )2ابن األنباري ،مرجع سابق.)152 ،151 /1( ،
( )3الزخمشري ،مرجع سابق.)413( ،
( )4سورة األعراف ،اآلية.)171( :

( )5كله خربٌ للذين وحذف الرابط ،وقام مقامه الظاهر
( )6ابن احلاجب ،مرجع سابق.)181 /2( ،
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يتضح مما ذكره ابن احلاجب أن إعراب (عالم) له مخسة أوجه يف قراءة الرفع(:)1
الوجه األول :رفع (عالم) على أنه خرب ٍ
اثن للخرب األول الذي هو ( يقذف ابحلق) ،وقال هبذا القول ابن النحاس

()2

يف أحد قوليه ،ووافقه وابن يعيش( ،)3وأبو حيان( ،)4والشاطيب(.)5
الوجه الثاين :رفع َّ
(عالم) على أنه خرب ملبتدأ حمذوف بعد خرب إن تقديره (هو) أي( :هو عالم الغيوب)  ،وقد
()7

()6
ابن احلاجب هبذا الرأي يف أحد قوليه ،وتبعه ابن النحاس
سبق سيبويه
َ
واخلوارزمي( ،)9وغريهم(.)11

يف قوله الثاين ،والسريايف(،)8

الوجه الثالث :رفع (عالم) على أنه بدل من الضمري يف يقذف ،وقد قال بذلك سيبويه( )11يف قوله الثاين،
()15
()14
()13
()12
بدال ،وإمنا نعت
والسريايف وابن يعيش وغريهم  ،وقد رأ الكسائي أن (عالم الغيوب) هنا ليس ً

جموزا بذلك نعت الضمري.
للضمري املسترت يف (يقذف) ً
الوجه الرابع :رفع َّ
فاعل ليقذف ،وال ضمري يف (يقذف) ،وقد قال بذلك ابن هشام يف أوضح
(عالم) على أنه ٌ

املسالك( )16واألزهري(.)1

( )1قرأ اجلمهور عالم (ابلرفع) ،ينظر :أبو حيان ،البحر احمليط ،مرجع سابق.)278 /7( ،
( )2ينظر :ابن النحاس ،مرجع سابق.)242/3( ،
( )3ينظر :ابن يعيش ،مرجع سابق.)123/8( ،
( )4ينظر :أبو حيان ،التذييل والتكميل ،مرجع سابق.)311/12( ،
( )5ينظر :الشاطيب ،مرجع سابق.)377/2( ،
( )6ينظر :سيبويه ،مرجع سابق.)147/2( ،

( )7ينظر :ابن النحاس ،مرجع سابق.)242/3(،
( )8ينظر :السريايف ،مرجع سابق.)475/2( ،
( )9ينظر :اخلوارزمي ،مرجع سابق.)52/4( ،
( )11ينظر :شرح املفصل البن يعيش (  ،)123 /8شرح التسهيل ( ،)471 /1املقاصد الشافية (.)377 /2
( )11ينظر :سيبويه ،مرجع سابق.)147/2( ،
( )12ينظر :السريايف ،مرجع سابق.)475/2( ،
( )13ينظر :ابن يعيش ،مرجع سابق.)122/8( ،
( )14ينظر :معاين القرآن وإعرابه ( ،)194 /4املفصل ( ،)413شرح التسهيل ( ،)471 /1التذييل والتكميل(  ،)311 /12الدر املصون( .)211 /9
( )15ينظر :ابن هشام ،مغين اللبيب ،مرجع سابق.)674 ،673 /2 ( ،
( )16ينظر :ابن هشام ،أوضح املسالك  ،مرجع سابق.)317 /1 ( ،
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الوجه اخلامس :رفع َّ
إتباعا على احملل ،وهذا رأي الزجاج( )2كما تقدم ،وقال به
(عالم) على أنه صفة (لريب) املنصوب ً
الفراء قبله" ،وهذا الرأي مل يرتضه ابن احلاجب( )3كما تقدم؛ ألنه فيه تقدير خبالف األوجه السابقة ،فإهنا ال تقدير

وجوها
فيها ،وما ال تقدير فيه أوىل مما فيه تقدير" ،واعرتض على الزجاج والفراء ً
أيضا الرضي ،وذكر أن "حيتمل رفعه ً

أخر"(.)4
ُ

أيضا يف ذلك عدم
وقد عمد الزجاج إىل إعراب (عالم) صفة ،لكي جيوز له اإلتباع على اللفظ ،وعلى احملل ،و ً

ٍ
إغفال للقراءة األخر قراءة النصب( ،)5وهلا توجيهان:

األول :نعت لـ(ريب) اسم َّ
إن ،وقال به سيبويه والزجاج( ،)6والسريايف(" ،)7وذكر السمني أن زيد بن علي ،وعيسى
()8
أيضا الشاطيب(.)9
بن عمر ،وابن أيب إسحاق قالوا ابلنصب نعتًا السم إن ،أو
منصواب على املدح"  ،وذكره ً
ً
()11

والوجه الثاين :نصب (عالم) على أنه مفعول به لفعل حمذوف تقديره :اذكر وحنوه ،وقال به سيبويه

على

ظاهر كالمه ،والسريايف(.)11

( )1ينظر :األزهري ،شرح التصريح ،مرجع سابق.)117 /2( ،
( )2ينظر :الزجاج ،مرجع سابق.)194 /4( ،

( )3ينظر :ابن احلاجب ،مرجع سابق.)181 ،181( ،
( )4الرضي ،مرجع سابق.)371 /4( ،
()5
(عالم) ابلنصب ،ينظر :خمتصر يف شواذ القرآن البن خالويه
قرأ عيسى ،وابن أيب إسحاق ،وزيد بن علي ،وابن أيب عبلة ،وأبو حيوة ،وحرب عن طلحة َ
( ،)123شواذ القراءات للكرماين ( ،)393إعراب القراءات الشواذ للعكربي (.)337/2
( )6ينظر :الزجاج ،مرجع سابق.)194 /4( ،
( )7ينظر :السريايف ،مرجع سابق.)475 /2( ،
( )8السمني احلليب ،مرجع سابق ،)211 /9( ،بتصرف يسري.
( )9ينظر :الشاطيب ،مرجع سابق.)376 /2( ،
( )11ينظر :سيبويه ،مرجع سابق.)147 /2( ،
( )11ينظر :السريايف ،مرجع سابق.)475 /2( ،
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وأرى أن :رفع (عالم) على أهنا خرب ملبتدأ حمذوف ،ورفعها على أهنا بدل من الضمري يف (يقذف) مها
أقرب األقوال إىل املعىن املراد يف اآلية ،ففي الرفع على أهنا خرب ملبتدأ حمذوف قطع واستةناف مجلة أخرى
مفسرة للجملة اليت قبلها ،ويف رفع (عالم) على أهنا بدل من الضمري يف (يقذف) رابط بني اجلملتني ،واملعىن ال
بدال
يرفض ذلك فالضمري يف يقذف يعود على (ريب) ،وكلمة (عالم) أتيت مرتبطة بـ ـ(ريب)؛ لذلك صح أن تكون ً
من (هو).
وقد يقول قائل إن التقدير( :إن ريب عالم الغيوب يقذف ابحلق) ،فإعراب (عالم) خرب إن مرفوع ،وال بعد
يف ذلك .ومن أراد احملافظة على تربير القراءتني ،وذهب إىل اإلتباع على اللفظ وعلى احملل للنصب والرفع كما
ذهب أبو إسحاق ،وهو مربر.
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املسألة الثانية :حكم العطف على املوضع يف حنو قوله تعاىل :ﱩﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
()1

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﱨ .

إذا عطفت على اسم َّ
إن " ،فال خيلو أن تعطف قبل اخلرب أو بعده ،فإن عطفت قبل اخلرب ،فالنصب ليس إال،
تقول :إن ز ًيدا وعمرا قائمان ،وكذلك سائر إخوات (إن) إال فيما َّ
شذ من ذلك ،فسمع فيه الرفع على املوضع ،فإنه
ً

حيفظ وال يقاس عليه"( ،)2و َّأما إذا عطف على اسم إن قبل مضي اخلرب ففي ذلك خالف ،البصريون مينعون ذلك
والكوفيون جييزون مستشهدين على ذلك ابآلية السابقة(.)3

واعرتض الزخمشري على الكوفيني بقوله" :وأما قوله تعاىل :ﱩﯝﱨ فعلى التقدمي والتأخري ،كأنه ابتدأ،
(والصابةون) بعد ما مضى ااخرب"(.)4
موضحا كالم الزخمشري،
وجوها أخر إلعراب (الصابئون) من ابب التقدمي والتأخري،
وبني ابن احلاجب ً
ً

أيضا على مذهب الكوفيني فقال" :وأما قوله تعاىل :ﱩﯝﱨ ،فعلى التقدمي والتأخري حيتمل أمرين:
ومعرتضا ً
ً

مقدرا تقدميه ،والصابئون مل
أحدمها :أن يريد أن اخلرب املذكور بعد قوله :ﱩﯝﱨ خرب عن ﱩﯙ ﯚﱨ ً
تقديرا ،وهو أحد الوجهني اللذين تقدما يف قولك :إن ز ًيدا قائم وعمرو ،واآلخر :أن يكون
يعطف إال بعد متام اجلملة ً
مؤخرا عنه ،ويكون العطف
قوله( :فعلى تقدير) أي :فعلى تقدير اخلرب ً
مقدما على (الصابئون) ،وتقدير (الصابئون) ً

تقديرا ،ويصح التعبري ابلتقدمي والتأخري
إمنا ورد بعد مضي مجلة مقدمة على املعطوف ،أي :حتقي ًقا واألول تقدمي اخلرب ً
عن ذلك؛ ألن الكالم يف أن العطف إمنا يكون بعد مضي اجلملة ،فإذا قدر مضيها بتأويل تقدمي خرب حمذوف،

وأتخري املعطوف عنه صح أن يقال على التقدمي والتأخري ،وإذا صح التعبري عن ذلك مبثل هذه العبارة فهو أوىل من
أوجه:
أحدها :أن هذا ليس فيه إال احلذف ،وذلك الوجه فيه احلذف وتغيري املوضع ،وخمالفة أمر أوىل من خمالفة أمرين.
( )1سورة املائدة ،اآلية.69 :
( )2ابن عصفور ،مرجع سابق.)455/1( ،

( )3ينظر :ابن األنباري ،مرجع سابق.)151 /1( ،
( )4الزخمشري ،مرجع سابق.)414( ،
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متعداي بعد مضي
تفسريا ،فإنه ال يكون
واآلخر :أن قوله بعد ذلك كأنه ابتدأ (والصابئون) بعد ما مضى اخلرب
ً
ً

اخلرب إال واخلرب مراد.

واآلخر :هو أن مذهب سيبويه يف قولك :زيد وعمرو قائم أن اخلرب للثاين وخرب األول حمذوف وهذا مثله"(.)1
يتضح مما ذكره ابن احلاجب أن إعراب (الصابئون) على أربعة أوجه:
(إن) الذي هو رفع ،على تقدير خرب َّ
األول :عطف (الصابئون) على موضع َّ
مقدما على (الصابئون) ويكون من
إن ً

جنس اخلرب املذكور وهو :ﱩﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﱨ ،والتقدير يف
ذلك :إن الذين آمنوا والذين هادوا فال خوف عليهم وال هم حيزنون ،والصابئون والنصار فال خوف عليهم وال هم
إن؛ وهلذا صح العطف على موضع َّ
مقدرا قبل العطف على موضع َّ
حيزنون .وعلى هذا يكون خرب َّ
(إن) .وهذا
إن ً
القول ذكره ابن األنباري( ،)2ونقله ابن احلاجب( ،)3وكثري من النحويني(.)4
الثاين :رفع (الصابئون ) على االبتداء واالستئناف ،وتقدير خرب هلا ،واخلرب املذكور بعدها هو (خرب َّ
مقدرا
إن) ً
تقدميه على (الصابئون) ،والتقدير :إن الذين آمنوا والذين هادوا فال خوف عليهم وال هم حيزنون ،والصابئون والنصار
()9

كذلك ،وهذا قول مجهور البصريني ،ومنهم سيبويه( ،)5واخلليل( ،)6ووافقهم الزجاج( ،)7والزخمشري( ،)8وابن هشام

( )1ابن احلاجب ،مرجع سابق.)183/2( ،
( )2ينظر :ابن األنباري ،اإلنصاف ،مرجع سابق.)151/1( ،
( )3ينظر :ابن احلاجب ،مرجع سابق.)184 /2( ،
( )4ينظر :اللباب ( ،)153الدر املصون ( ،)357 /4املقاصد الشافية (.)372 /2
( )5ينظر :سيبويه ،مرجع سابق.)155 /2( ،
( )6ينظر :الزجاج ،مرجع سابق.)156 /2( ،
( )7ينظر :الزجاج ،املرجع السابق.)156 /2( ،
( )8ينظر :الزخمشري ،مرجع سابق.)414( ،
( )9ينظر :ابن هشام ،مغين اللبيب ،مرجع سابق.)547 /2( ،
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عطف فهو من قبيل عطف اجلمل( .)2واستدل
الذي قو ذلك ورجحه ،وكثري من النحويني( ،)1وإن كان هناك
ٌ
أصحاب هذا الوجه بقوله(:)3
ٍ )(4

بـُغَاةٌ َما َحيينَا يف ش َقاق
اعلَ ُموا أَ َان َوأَنْـتُ ْم
َوإَّال فَ ْ
الثالث :رفع (الصابئون) على االبتداء واالستئناف ،وهذا قول السريايف( ،)5وابن األنباري( ،)6وكثري من
()7

مقدرا ،وإمنا هو الظاهر ،أي :ﱩﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
النحويني " ،واخلرب عندهم ليس ً

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﱨ ،وتقدير خرب ل َّ
ـ(إن) من لفظ اخلرب الظاهر ﱩﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﱨ ،وير أصحاب هذا الوجه أن اخلرب يصح أ ْن يكون للقريب منه وهو الثاين ،ونقدر

خربا للمبتدأ األول من نفس لفظه"(.)8
ً

أن خرب َّ
الرابعَّ :
إن هو مجلة ﱩﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﱨ،
و(الصابئون) عطف على اسم ( َّ
إن) قبل مضي اخلرب ،والقائلون هبذا خمتلفون يف ذلك ،فالفراء( )9ير أن (الصابئون)
عطف على (الذين) ،والكسائي( )11عطف على الضمري يف (هادوا) ،ووافقه األخفش( )11من البصريني.
( )1ينظر :إعراب القرآن البن النحاس ( ،)276/1شرح الكتاب للسريايف ( ،)483/2اإلنصاف ( ،)153/1اللباب ( ،)153التخمري ( ،)54/4شرح
املفصل البن يعيش ( ،)125/8اإليضاح ( ،)184/2شرح اجلمل ( ،)456/1شرح الكافية ( ،)371/4الدر املصون ( ،)354/4مغين اللبيب
( ،)547/2أوضح املسالك ( ،)313/1شرح ابن عقيل ( ،)298/1املقاصد الشافية ( ،)373/2شرح التصريح (.)117/2
( )2ينظر :اخلوارزمي ،مرجع سابق.)54 /4( ،
( )3هذا البيت من الوافر لبشر بن أيب خازم يف ديوانه ( ،)116وهو يف :الكتاب ( ،)156 /2معاين القرآن للفراء ( ،)232 /1إعراب القرآن البن النحاس
( ،)276 /1املفصل ( ،)4141اإلنصاف ( ،)154 /1التخمري ( ،)54 /4شرح املفصل ( ،)124 /8شرح الكافية ( ،)368 /4أوضح املسالك
( ،)313/1املقاصد الشافية ( ،)373/2خزانة األدب (.)211 /12 ،293 /11
()4
مقدرا تقدميه فهي على التقدمي والتأخري مثل :الصابئون ،والتقدير فيها( :أان بغاة وأنتم بغاة).
والشاهد فيه :رفع أنتم على االبتداء بعد مضي خرب إن ً
( )5ينظر :السريايف ،مرجع سابق.)483 /2( ،
( )6ينظر :ابن األنباري ،مرجع سابق.)154 /1( ،
()7ينظر :شرح املفصل البن يعيش ( ،)125/8اإليضاح ( ،)184 /2شرح اجلمل ( ،)456 /1مغين اللبيب ( ،)547 /2شرح ابن عقيل (،)298 /1
املقاصد الشافية ( ،)373 /2شرح التصريح (.)117 /2
()8ابن األنباري ،مرجع سابق ،)154 /1( ،بتصرف يسري.
()9الفراء ،مرجع سابق.)231 /1( ،
()11ينظر :ابن النحاس ،مرجع سابق.)276 /1( ،
()11ينظر :األخفش ،مرجع سابق.)285 /1( ،
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وهبذا وعلى ما مضى من أوجه يرى ابن احلاجب أن القولني ( الثاين ،والثالث ) ومها الرفع على االبتداء
فيهما خمالفة واحدة ،وهي احلذف (حذف ااخرب) ،أما رأي الكوفيني يف القول الرابع ورأي أهل القول األول وهو
العطف على املوضع ففيهما خمالفتان ،ومها احلذف  ،والعطف على املوضع ،ومعلوم أن خمالفة أمر واحد أوىل
وحسنه
من خمالفة أمرين؛ لذلك صح القوالن (الثاين ،والثالث) عنده ،وبذلك أرى أن ما ذهب إليه البصريون َّ
ابن احلاجب هو األقرب.
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املسألة الثالثة :خروج أن املفتوحة إىل معىن لعل يف قوله تعاىل :ﱩﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﱨ(.)1
"معلوم أن َّ
(أن) املفتوحة معمولة ملا قبلها ،ومعناها التأكيد والتحقيق ،جمراها يف ذلك جمر املكسورة ،وقد تستعمل
َّ
(أن) مبعىن (لعل) يقال( :أئت السوق أنك تشرتي لنا كذا) ،أي( :لعلك) ،ومنه قوله تعاىل :ﱩﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾﱨ ،أي :لعلها"(.)2
قائال" :ولخرج املفتوحة إىل معىن (لعل) كقوهلم( :أئت السوق أنك تشرتي
ووضح ذلك الزخمشري ً
حلما)"(.)3
ً

قائال" :وخترج َّ
[أن] املفتوحة إىل معىن لعل كقولك :إيت السوق
وقد شرح ابن احلاجب كالم الزخمشري ً

حلما ،أي :لعلك ،ومنه قوله تعاىل :ﱩﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﱨ يف قراءة من قرأ
أنك تشرتي ً
()4
عذرا هلم ،واآلية سيقت ًردا عليهم يف
ابلفتح ؛ ألهنا لو جعلت (أن) متصلة مبا قبلها لتغري املعىن إىل خالفه ،وصار ً
قوله :ﱩﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱﱨ( ،)5فقيل( :ما يشعركم) ًردا عليهم يف املعىن ،كما جاء هذا املعىن يف غري

موضع ،ويدل عليه ما بعد ذلك من قوله تعاىل :ﱩﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ

ﰌﱨ( ،)6فهذا يـُ ْعل ُمك أن الكالم جاء ًردا عليهم ال تصدي ًقا هلم ،فإذا ُمحل أهنا على االتصال بيشعركم على أنه
فاعل ليشعركم ،صار املعىن توبيخ من يزعم أهنم ال يؤمنون ،وهو عكس املعىن املتقدم؛ ألنه يف املعىن حتقيق ملا قصدوه،
وقد عُلم أنه ُرَّد عليهم فكيف يـَُرد عليهم قوهلم حتقيقه؟ وقد محله بعضهم على أن تكون ال زائدة ،فيستقيم املعىن؛ ألنه

توبيخا ملن يزعم أهنم يؤمنون ،وفيه رد لقوهلم ،وجيوز أهنا على ظاهرها لغري لعل على معىن التعليل؛ لتوبيخهم
يصري ً
على ذلك ،وجو ًااب لسؤال مقدر كأنه قيل مل وخبوا على ذلك ؟ فقيل ألهنا إذا جاءت ال يؤمنون"(.)7

( )1سورة األنعام ،اآلية.)119( :
( )2ابن يعيش ،مرجع سابق ،)141 -138 /8( ،بتصرف يسري.
( )3الزخمشري ،مرجع سابق.)419( ،
( )4قرأ ابن كثري وأبو عمرو ،ابلكسر ،وقرأ الباقون بفتحها ،ينظر :السبعة يف القراءات البن جماهد ( ،)265حجة القراءات ( ،)171الكشف عن وجوه
القراءات السبع ملكي ( ،)444/1التيسري للداين ( ،)346النشر يف القراءات العشر (.)196 /2
( )5سورة األنعام ،اآلية.)119( :
( )6سورة األنعام ،اآلية.)111( :
( )7ابن احلاجب ،اإليضاح ،مرجع سابق.) 195 /2( ،
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يتضح مما ذكر ابن احلاجب أنَّ :
(أن) إما أن تكون مبعىن لعل ،وإما أن تكون املفتوحة املؤولة مبصدر العاملة
عمل إن وأخواهتا ،وأن هذا الشاهد على ثالثة أقوال:
األول :انفصال َّ
(أن) عما قبلها على أن يكون ﱩﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﱨ جاء يف سياق الرد على الكفار
وتوبيخهمَّ ،
و(أن) هنا مبعىن لعل( ،)1يف مثل قول الشاعر(:)2
)(3

أََر َما تَـَريْ َن أَْو َخب ًيال ُخمَلَّ ًدا
ات َه ْزًال ألَنَّين
أَريين َج َو ًادا َم َ
نصا عن ابن كثري أنه قال:
ً
وأتكيدا على أمهية معىن الوقف على قوله تعاىل( :وما يشعركم) ،فقد رو ابن اجلزري ً

"إذا وقفت يف القرآن على قوله تعاىل :ﱩﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙﱨ( ،)4وعلى قوله :ﱩﯸ ﯹﱨ ،وعلى:
()6
()5
عذرا هلم ،وير ذلك ابن احلاجب،
كان
وصل
لو
و
،
أقف"
مل
أم
وقفت
بعدها
أابل
مل
ﱩﭕ ﭖ ﭗﭘﱨ
ً

وقد سبقه الكثري من النحويني إىل ذلك وحلق به الكثري ومنهم اخلليل( ،)7وسيبويه( ،)8والكسائي( ،)9والزجاج(،)11
()11

وكثري من النحويني

على هذا وهو األغلب؛ لوجود الفصل املوحـي ابالستئناف ،وبه يستقيم املعىن ،ويتحقق املراد

من اآلية.

( )1ينظر :ابن احلاجب ،املرجع السابق.)195 /2 ( ،
( )2هذا البيت من الطويل حلامت الطائي يف ديوانه ( ،)41والرواية فيه (لعلين) ،ويُنسب حلطائط بن يع ُفر ،وهو يف :شرح املفصل ( ،)141 /8الدر املصون
( ،)117 /2 ،112 /5أوضح املسالك ( ،)112 /1التخمري ( ،)274 /3 ،66 /4والبحر احمليط (.)561 /18
( )3ورود (أن) مبعىن لعل وانقطاعها عن ما قبلها يف املعىن.
( )4سورة آل عمران ،اآلية.)7( :
( )5سورة النحل ،اآلية.)113( :
( )6ابن اجلزري ،النشر يف القراءات العشر ،مرجع سابق.)188 /1( ،
( )7ينظر :السريايف ،مرجع سابق.)341 /3( ،
( )8ينظر :سيبويه ،مرجع سابق.)123 /3( ،
( )9ينظر :السريايف ،مرجع سابق.)341 /3( ،
( )11ينظر :الزجاج ،مرجع سابق.)228 /2( ،
( )11ينظر :املفصل ( ،)419شرح املفصل البن يعيش ( ،)141 /8الدر املصون (.)118 /5
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الثاين :اتصال (أن) مبا قبلها ،وهي على ابهبا ،على أن املصدر املؤول (أهنا إذا جاءت ال يؤمنون) فاعل
يشعركم ،على معىن العذر هلم وتوبيخ من يزعم عدم إمياهنم( ،)1ونقل هذا القول الزجاج( ،)2والسمني احلليب( ،)3وال
ير ذلك ابن احلاجب؛ ألنه عكس املعىن ،واستقبحه السريايف( )4وابن يعيش()5؛ ألنه يصري كالعذر للكفار ،وهو
عكس الغرض الذي سيقت ألجله اآلية ،وعند تقدير االتصال ،واعتبار املصدر املؤول معمول لـ (يشعر) يشكل علينا
أيضا اعتبار (ال) زائدة.
تقدير مصدر صريح لوجود (ال)؛ لذلك جعلها مبعىن (لعل) يزيل اإلشكال ،ويزيله ً
الثالث :اعتبار (ال) زائدة على معىن توبيخ من يزعم إمياهنم ،وير ابن احلاجب استقامة املعىن هنا ،وقد سبقه
الفراء إىل ذلك وقال" :هي صلة معناها السقوط من الكالم"( ،)6وقبَّح ذلك الزجاج( )7واستبعده بقوله" :والذي ذكر

لغوا ال يكون غري لغو"( ،)8وقد دعم الفراء حجته من وجهني:
أن ال لغو غالط؛ ألن ما كان ً
األول" :أن ال زائدة على حد زايدهتا يف قوله تعاىل :ﱩﭒ ﭓ ﭔ ﭕﱨ(.)9

الثاين :أن نزول هذه اآلية ًرد ا على املؤمنني بعد طلب للكفار من النيب أن أيتيهم ابآلية اليت نزلت يف سورة الشعراء،
يريدون رؤيتها رأي العني ﱩﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﱨ( ،)11فقال املؤمنون :اي
رسول هللا .سل ربك أن ينزهلا حىت يؤمنوا ،فرد عليهم هللا عز وجل بقوله تعاىل :ﱩﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾﱨ ،واملعىن :إذا جاءت (يؤمنون)"(.)11

( )1ينظر :السريايف ،مرجع سابق.)341/3( ،

( )2ينظر :الزجاج ،مرجع سابق.)228 /2( ،
( )3ينظر :السمني احلليب ،مرجع سابق.)114 /5( ،
( )4ينظر :السريايف ،مرجع سابق.)341/3( ،
( )5ينظر :ابن يعيش ،مرجع سابق.)141 /8( ،
( )6ينظر :الفراء ،مرجع سابق.)341 /2( ،
( )7ينظر :الزجاج ،مرجع سابق.)228 /2( ،
( )8الزجاج ،مرجع سابق.)228 /2( ،
( )9سورة األعراف ،اآلية.)12( :

( )11سورة الشعراء ،اآلية.)4( :
( )11ابن زجنلة ،حجة القراءات ،مرجع سابق ،)172( ،بتصرف يسري.
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(أن) فقد ذكر ابن احلاجب قولني ،اختار األول منهما مع إجازته للثاين ،واألول هوَّ :
أما يف معىن َّ
(أن) مبعىن
()2

(لعل) واجلمهور على ذلك ،وهم :اخلليل( ،)1وكذلك سيبويه

والزجاج الذي قال" :هو األقو واألجود يف

()6
جاعال َّ
(أن) لغة من لغات لعل ،والسمني احلليب
العربية"( ،)3وتبعه اخلوارزمي( ،)4وابن يعيش( ،)5ووافقهم ابن إايز
ً

قال" :وذلك أظهرها"(.)7

الثاينَّ :
(أن) على ظاهرها ،وهي للتعليل ،قاله بعضهم( ،)8وقال به السمني( )9على تقدير الم العلة (ألهنا).

( )1ينظر :السريايف ،مرجع سابق.)341 /3( ،
( )2ينظر :سيبويه ،مرجع سابق.)123 /3( ،
( )3الزجاج ،مرجع سابق.)228 /2( ،
( )4ينظر :اخلوارزمي ،مرجع سابق.)67 /4( ،
( )5ينظر :ابن يعيش ،مرجع سابق.)141 /8( ،
( )6ينظر :ابن إايز،احملصول ،مرجع سابق.)597 /1( ،
( )7السمني احلليب ،مرجع سابق.)115 /5( ،
( )8ينظر :الزجاج ،مرجع سابق.)228 /2( ،
( )9ينظر :السمني احلليب ،مرجع سابق.)115 /5( ،
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مما سبق يتضح أن:
الفصل واالستةناف بعد يشعركم هو املعىن املراد لآلية،أو اعتبار َّ
(أن) مبعىن (لعل) هو األقرب؛ ملناسبة
املعىن يف جعلها مبعىن التحقيق ،وإذا جعلت مبعىن التحقيق فالبد من اعتبار (ال) زائدة كما قال الفراء ،وقد
كثريا يف القرآن ،وهو رد هللا عز وجل على َّ
املدعني اإلميان فهو سبحانه يعلم سرائرهم ،وأنه قد
تكرر هذا املعىن ً
طبع على قلوهبم ،لذلك جاء املعىن يف اآلية على االستةناف حتقي ًقا لعدم إمياهنم ،أما االتصال فهو عكس املعىن

املراد ويوهم ابلتماس العذر هلم ،واملتتبع لآلايت التالية هلا جيد قوله تعاىل :ﱩﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﱨ( ،)1فأوجب هلم الكفر ،وهذا تصريح بعدم
إمياهنم.

( )1سورة األنعام ،اآلية.)111( :
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الفصل الثالث

املبحث الثالث :حروف العطف؛ وفيه مسألة واحدة.
داللة (أو) يف حنو قوله تعاىل :ﱩﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﱨ(.)1
من حروف العطف يف النحو العريب (أو) ،وهي "تكون ألحد الشيئني ،أو األشياء يف اخلرب وغريه ،تقول يف
ثواب ،أي :أحدمها ،وال جتمع بينهما ،وهلا يف
دينارا أو ً
اخلرب :زي ٌد أو عمرو قام ،واملراد أحدمها ،وتقول يف األمر :خذ ً
ٍ
عمرا ...واملعىن الثاين :أن تكون
ذلك معان ثالثة ،أحدها :الشك ،وذلك يكون يف اخلرب ،حنو قولك :ضربت ز ًيدا أو ً
دينارا ،فقد خريته أحدمها ،وكان اآلخر غري مباح له ...وأما الثالث :فهو اإلابحة
للتخيري ،حنو قولك:خذ ً
ثواب أو ً
ولفظها كلفظ التخيري ،وإمنا كان الفرق بينهما أن اإلابحة تكون فيما ليس أصله احلظر ،حنو قولك :جالس احلسن،

أو ابن سريين"( ،)2ومنه قوله تعاىل :ﱩﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﱨ.
وقد قال الزخمشري يف معىن (أو)" :ويقال يف (أو) ،و(إما) يف ااخرب :إهنما للشك ،ويف األمر إهنما للتخيري
عمرا ،وخذ إما هذا وإما ذلك ،واإلابحة كقولك :جالس احلسن ،أو
واإلابحة ،فالتخيري كقولك :اضرب زي ًدا أو ً
ابن سريين ،وتعلم إما الفقه ،وإما النحو"(.)3

شارحا قول الزخمشري حيث قال" :وقد استشكل بعضهم وقوع
وتناول هذا الشاهد ابن احلاجب يف اإليضاح ً

(أو) يف النهي يف مثل قوله تعاىل :ﱩﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﱨ ،وههنا لو انتهى عن أحدمها مل ميتثل ،ومل يعد

كفورا ،واألوىل أن
ممت ًثال إال ابالنتهاء عنهما ً
مجيعا ،ومن َمثَّ محلها بعضهم على أهنا مبعىن الواو ،وقال :التقدير :آمثًا و ً
تبقى على ابهبا ،وإمنا جاء التعميم فيهما من أمر وراء ذلك ،وهو النهي الذي فيه معىن النفي؛ ألن املعىن قبل وجود

احدا منهما ،فإذا جاء النهي ورد على ما كان اثبتًا يف املعىن فيصري املعىن [ال] تطع
كفورا أي و ً
النهي :تطع آمثًا أو ً
احدا منهما ،فيجيء التعميم فيهما من جهة النهي الداخل وهي على ابهبا فيما ذكرانه؛ ألنه ال حيصل االنتهاء من
و ً

( )1سورة اإلنسان ،اآلية.)24( :

( )2ابن يعيش ،شرح املفصل ،مرجع سابق.)181 - 179 /8 ( ،
( )3الزخمشري ،مرجع سابق.)417( ،
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الفصل الثالث

أحدمها حىت ينتهي عنهما خبالف اإلثبات فإنه قد يفعل أحدمها دون اآلخر ،فهذا معىن دقيق يعلم به أن (أو) يف
اآلية على ابهبا ،وأن التعميم ال جييء منهما ،وإمنا جاء من جهة املضموم إليها على ما ذكرانه"(.)1
يتضح مما ذكر ابن احلاجب أن( :أو) يف شاهدان هلا ثالثة ٍ
معان:
األول( :أو) على ابهبا ،وتفيد اإلابحة ،ففي اإلجياب تطع أحدمها أو كليهما ،ويف النهي ال تطع أحدمها أو كليهما،
كفورا) فالتقدير نفسه يف
فيكون النهي ههنا مبنزلة اإلجياب ،فلما كان التقدير يف اإلجياب( :أطع منهم آمثًا أو ً

مباحا ابتفاق من النحويني ...ومن هذا القبيل :ﱩﰏ ﰐ ﰑ
النهي"،وإذا هنيت عن املباح استوعب مجيع ما كان ً

ﰒﱨ"(" ، )2وقد أتيت أو للتخيري وذلك فيما كان أصله احلظر لألمرين فسمح أبحدمها"( ،)3وهذا ما رآه ابن احلاجب

أحدا من هؤالء)" ( ،)4ومجهور البصريني على هذا املذهب ،ووافقهم
مفسرا اآلية بقوله(" :ال تطع ً
وسبقه سيبويه ً
الزجاج( ،)5وابن النحاس( ،)6والسريايف( ،)7وابن يعيش( ،)8وكثري من النحويني( ،)9كالرضي( )11الذي رأ أن معىن
اآلية قد حيتمل التخيري ،فيفهم منه النهي عن طاعة واحد منهما فقط ،ولكن يندفع ذلك بوجود قرينة معنوية ،هي
قرينة اإلمث والكفر ،فكالمها أهل للعصيان.
الثاين( :أو) مبعىن الواو ،وتفيد اجلمع املطلق ،قاله الكوفيون واألخفش( )11واجلرمي.

( )1ابن احلاجب ،مرجع سابق.)211 /2( ،

( )2أبو حيان ،التذييل والتكميل ،مرجع سابق.)128 /13( ،
( )3ينظر :ابن يعيش ،مرجع سابق.)181 /8( ،
( )4سيبويه ،مرجع سابق.)184 /3( ،
( )5ينظر :الزجاج ،مرجع سابق.)215 /5( ،
( )6ينظر :ابن النحاس ،مرجع سابق.)68 /5( ،
( )7ينظر :السريايف ،مرجع سابق.)445 +441 /3( ،
( )8ينظر :ابن يعيش ،مرجع سابق.)181 /8( ،
( )9ينظر :املفصل ( ،) 417اللباب (  ،)281اإليضاح ( ،)211/2التذييل والتكميل ( ،) 128/13مغين اللبيب ( .)74/1
( )11ينظر :الرضي ،مرجع سابق.)425 /4( ،
( )11ينظر :األخفش ،مرجع سابق.)34 /1( ،
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الفصل الثالث

وقد استشهد أصحاب هذا املذهب بشاهدان ،وقالوا :إن (أو) أتيت مبعىن (بل) يف مثل قوله تعاىل :ﱩﯜ

ﯝ ﯞ ﯟﱨ( ، )1وأتيت مبعىن الواو يف مثل شاهدان ،ورفض ذلك البصريون وال يراه ابن احلاجب؛ ألن (أو) يف
شاهدان لإلابحة ،ففي اإلثبات (أطع أحدمها او كليهما) ،ويف النفي (ال تطع أحدمها أو كليهما)(.)2
كفورا) ،وذكر أنه ليس بقليل" ،بل هو شائع"( ،)3ومل
وقد وافقهم الشاطيب ،وجعل التقدير( :وال تطع آمثًا و ً
يعرتض على رأي البصريني(.)4
الثالث( :أو) مبعىن (ال) ،وذلك بعد النفي والنهي ،والتقدير :وال تطع من أمث وال كفر ،وقال يف ذلك الفراء:
"أو ههنا مبنزلة ال ،و(أو) يف اجلحد واالستفهام واجلزاء تكون يف معىن ال فهذا من ذلك"(.)5
مما سبق يتضح أن :املعىن يف هذا الشاهد يـوجه ابعتبار (أو) على ابهبا (اإلابحة) ،ولو فهم من (أو) إابحة
أحد األمرين أو كليهما يف اإلجياب ،فإن دخول النهي مينع اجلميع ،ويعضد ذلك وجود قرينة عقليةَّ ،
وأن عدم
عقال ،واملعىن واحد يف (أو) ،والواو اليت على ابهبا وما
طاعة اآلمث أو الكفور أمر مندوب ،ومعلوم ابلضرورة ً
وحسنه ابن احلاجب هو األقرب.
ذهب إليه البصريون َّ

( )1سورة الصافات ،اآلية.)147 ( :
( )2ينظر :ابن األنباري ،مرجع سابق.)395 -391 /2( ،
( )3الشاطيب ،مرجع سابق.)126 /5( ،
( )4ينظر :الشاطيب ،املرجع سابق.)129 ،128 /5( ،
( )5الفراء ،معاين القرآن ،مرجع سابق.)422 /2( ،
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ااخامتة

ااخامتة
يف هناية هذا البحث ميكن التوصل إىل نتائج عدة ،ومنها:
 -1اعتمد ابن احلاجب على التفسري والتأويل يف الوصول إىل اإلعراب واملعىن السليم(.)1
كثريا(. )2
كثريا على مذهب الزخمشري يف النحو فقد وافقه ً
 -2اعتمد ابن احلاجب ً
قليال ابحلديث(.)3
 -3أكثر استشهاد ابن احلاجب من القرآن والشعر ،واستشهد ً

 -4أكثر الشواهد اليت متثل أثر املعىن يف اإلعراب عند ابن احلاجب يف ابب إعراب املضارع(.)4
كبريا يف املعىن جيب أخذه يف االعتبار(.)5
أتثريا ً
 -5يؤثر السياق ً

 -6جيب املوازنة بني اللفظ واملعىن ،وإدراك وحدهتما ،وقيام كل منهما على اآلخر ،و ٍ
لكل دوره مع أن الرايدة
للمعىن(.)6

 -7يقل توجيه اإلعراب للمعىن ابلنسبة لتوجيه املعىن لإلعراب يف كالم العرب(.)7

 -8يف حال تعدد األوجه اإلعرابية للكلمة أو اجلملة يؤخذ مبا خيدم املعىن ،فإذا خدم املعىن أكثر من ٍ
وجه وأيده
أكثر من ٍ
وجه أُخذ مبا تدعمه الصناعة اللفظية وقواعد الكالم(.)8
اندر يف كالم العرب ،ويكون عند الوضوح الشديد للعبارة(.)9
 -9قد يستغين املعىن عن اإلعراب ،وذلك ٌ

-11ال بد من التقدير السليم للمحذوف؛ ليصح اإلعراب ،فاختالف التقدير للمحذوف قد جينح ابإلعراب عن
()1

الطريق الصحيح.
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

ينظر املسألة ص (.)63،47
ينظر املسألة ص (.)113،116
ينظر املسألة ص (.)72
ينظر املسألة ص (.)127-111
ينظر املسألة ص (.)77
ينظر املسألة ص (.)21
ينظر املسألة ص (.)22
ينظر املسألة ص (.)141
ينظر املسألة ص (.)27
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التوصيات

التوصيات
يف هناية هذا البحث أوصي بعدة نقاط من أمهها ما يلي:
 -1إجراء دراسات مماثلة عند علماء آخرين ربطوا املعىن ابإلعراب.
 -2دراسة أثر اإلعراب يف املعىن عند ابن احلاجب يف كتابة اإليضاح يف شرح املفصل.
 -3إعادة النظر يف حتقيق كتاب اإليضاح يف شرح املفصل؛ ملا اشتمل عليه من أخطاء وسقطات.
 -4عدم العمل مبقولة (اإلعراب فرع املعىن) ،فقد يكون املعىن فرع اإلعراب عند توجيه اإلعراب للمعىن ،وقد
فرعا ،وذلك عندما يوجه املعىن اإلعراب ،فهما أصالن اثبتان
يكون اإلعراب فر ًعا على املعىن ،فيعود األصل ً
ال فرع بينهما ،ولكن تربطهما عالقة التأثري والتأثر.

()1

ينظر املسألة ص (.)24
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املراجع

املصادر واملراجع


األخطل ،غياث بن غوث1994( ،م) ديوان األخطل ،شرح :مهدي حممد انصر الدين ،ط ،2بريوت :دار
الكتب العلمية.



األخفش األوسط ،أبو احلسن سعيد بن مسعدة2111( ،م) معاين القرآن ،حتقيق :د .هد حممود قراعة،
ط ،2القاهرة :دار اخلاجني.



األزهري ،خالد بن عبدهللا( ،بدون اتريخ) شرح التصريح على التوضيح على ألفية بن مالك ،حتقيق :د.
إمساعيل عبد اجلواد عبد الغين ،د .أمحد السيد سيد أمحد ،القاهرة :املكتبة التوفيقية.



األسدي ،بشر بن خازم1994( ،م) ديوان بشر بن أيب خازم ،حتقيق :جميد طراد ،ط ،1بريوت :دار
الكتاب العريب.



األصفهاين ،أبو الفرج1992( ،م) األغاين ،حتقيق :أ .علي مهنا ،ط ،2بريوت :دار الكتب العلمية.



األعلم الشنتمري ،يوسف سليمان 1999( ،م) النكت يف تفسري كتاب سيبويه ،حتقيق :رشيد بلحبيب،
املغرب :وزارة األوقاف.



ابن األنباري ،الشيخ اإلمام كمال الدين أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد بن أيب سعيد2116( ،م)
اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني الكوفيني والبصريني ،حتقيق :حممد حمي الدين عبد احلميد ،ط ،1بريوت:
املكتبة العصرية.



ابن إايز ،مجال الدين احلسني بن بدر2111( ،م) قواعد املطارحة ،حتقيق :د .عبد هللا بن عمر احلاج
إبراهيم ،ط ،1الرايض :العبيكان.



ابن إايز ،مجال الدين احلسني بن بدر2111( ،م) احملصول يف شرح الفصول ،حتقيق :د .شريف عبد الكرمي
النجار ،ط ،1األردن :دار عمان للنشر والتوزيع.



البغدادي ،عبد القادر عمر1986( ،م) خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،حتقيق :عبد السالم هارون،
ط ،1القاهرة :مكتبة اخلاجني.
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املراجع

الرتمذي ،حممد بن عيسى1998( ،م) اجلامع الكبري ،حتقيق :د .بشار عواد معروف ،ط ،2بريوت :دار
الغرب اإلسالمي.



اجلاحظ ،عمرو بن حبر1965( ،م) احليوان ،حتقيق :عبد السالم هارون ،ط ،2مصر :مطبعة مصطفى البايب
احلليب.



اجلرجاين ،عبد القاهر1995( ،م) دالئل اإلعجاز ،حتقيق :حممد عبده وآخرين ،ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية.



اجلرجاين ،علي حممد الشريف2114( ،م) معجم التعريفات ،حتقيق :حممد صديق املنشاوي ،ط ،1القاهرة:
دار الفضيلة.



ابن اجلزري ،اإلمام احلافظ أبو اخلري حممد بن حممد الدمشقي2116( ،م) غاية النهاية يف طبقات القراء،
حتقيق :برجسرتاسر ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية.



ابن اجلزري ،اإلمام احلافظ أبو اخلري حممد بن حممد الدمشقي2116( ،م) النشر يف القراءات العشر ،حتقيق:
الشيخ زكراي عمريات ،ط ،5بريوت :دار الكتب العلمية.



مجيل بن معمر1982( ،م) ديوان مجيل بثينة ،بريوت :دار بريوت.



ابن جين ،أبو الفتح عثمان2111( ،م) احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ،حتقيق:
حممد عبد القادر عطا ،ط ،2بريوت :دار الكتب العلمية.



ابن احلاجب ،أبو عمرو عثمان بن عمر( ،بدون اتريخ) اإليضاح يف شرح املفصل ،حتقيق :موسى بناي
العليلي ،العراق :وزارة األوقاف والشؤون الدينية.



احلمريي ،يزيد بن مفرغ1975( ،م) ديوان يزيد بن مفرغ احلمريي ،حتقيق :د .عبد القدوس أبو صاحل ،ط،1
بريوت :موسسة الرسالة.



احلنبلي ،أمحد بن حممد1991( ،م) شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،حتقيق :حممود األرانؤود ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية.



احلموي ،ايقوت بن عبد هللا1977( ،م) معجم البلدان ،بريوت :دار صادر.
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املراجع

أبو حيان األندلسي ،حممد بن يوسف1998( ،م) ارتشاف الضرب من لسان العرب ،حتقيق :د .رجب
عثمان حممد ،د .رمضان عبد التواب ،ط ،1القاهرة :مكتبة اخلاجني.



أبو حيان األندلسي ،حممد بن يوسف1998( ،م) التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل ،حتقيق :د.
حسن هنداوي ،ط ،1دمشق :دار القلم.



أبو حيان األندلسي ،حممد بن يوسف2117( ،م) البحر احمليط ،حتقيق :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود،
الشيخ علي حممد معوض ،ط ،4بريوت :دار الكتب العلمية.



ابن خالويه( ،بدون اتريخ) خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع ،حتقيق :أ.برجسرتاسر ،القاهرة :مكتبة
املتنيب



اخلطفى ،جرير بن عطية1986( ،م) ديوان جرير ،بريوت :دار بريوت.



ابن خلكان ،أمحد بن حممد1972( ،م) وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،حتقيق :د .إحسان عباس،
بريوت :دار صادر.



اخلوارزمي ،صدر األفاضل القاسم بن احلسني2111( ،م) شرح املفصل يف صنعة اإلعراب املوسوم ابلتخمري،
حتقيق :د .عبد الرمحن بن سليمان العثيمني ،ط ،1الرايض :مكتبة العبيكان.



الداين ،اإلمام أبو عمرو عثمان بن سعيد األندلسي2115( ،م) التيسري يف القراءات السبع (أصل
الشاطبية) ،حتقيق :د .خلف بن محود بن سامل الشغديل ،ط ،1حائل :دار األندلس للنشر والتوزيع.



الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمان 1988( ،م) معرفة القراء الكبار ،حتقيق :بشار عواد معروف وآخرين،
ط ،2بريوت :مؤسسة الرسالة.



الذهيب ،حممد بن أمحد بن عثمان1996( ،م) سري أعالم النبالء ،حتقيق :د .بشار عواد معروف ،د .حميي
هالل السرحان ،ط ،11بريوت :مؤسسة الرسالة.



ذو الرمة ،غيالن بن عقبة املضري1995( ،م) ديوان ذي الرمة ،حتقيق :أمحد حسن بسج ،ط ،1بريوت:
دار الكتب العلمية.



الرازي ،أمحد بن فارس2113( ،م) الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها ،حتقيق:
عمر فاروق الطباع ،ط ،2بريوت :دار مكتبة املعارف.
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املراجع

الرضي ،الشيخ حممد بن احلسن االسرتاابذي1975( ،م) شرح شافية بن احلاجب ،حتقيق :حممد حمي الدين
عبد احلميد وآخرين ،ط ،1بريوت :املكتبة العصرية.



الرضي ،الشيخ حممد بن احلسن االسرتاابذي2115( ،م) شرح كافية ابن احلاجب ،حتقيق :د .إميل بديع
يعقوب ،ط ،3بريوت :دار الكتب العلمية.



رؤبة بن العجاج( ،بدون اتريخ) جمموع أشعار العرب وديوان رؤبة بن العجاج ،رتَّبه :وليم بن الوردة،
الكويت :دار قتيبة.



الزبعر  ،عبد هللا بن الزبعر 1978( ،م) شعر عبد هللا بن الزبعر  ،حتقيق :حيىي اجلبوري ،ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية.



الزبيدي ،عمرو بن معدي كرب1985( ،م) شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي ،حتقيق :مطاع الطربيشي،
ط ،2دمشق :جممع اللغة العربية.



الزجاج ،أبو إسحاق إبراهيم بن السري2114( ،م) معاين القرآن وإعرابه ،حتقيق :د .عبد اجلليل عبده
شليب ،ط ،1القاهرة :دار احلديث.



الزجاجي ،عبد الرمحن بن إسحاق1986( ،م) اإليضاح يف علل النحو ،حتقيق :مازن املبارك ،بريوت :دار
النفائس.



الزخمشري ،أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد اخلوارزمي2119( ،م) املفصل يف صنعة اإلعراب ،حتقيق:
د.خالد امساعيل ،د.رمضان عبد التواب ،ط ،2القاهرة :مكتبة اآلداب.



ابن زجنلة ،عبد الرمحن بن حممد2118( ،م) حجة القراءات ،حتقيق :حممد العزازي ،ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية.



زايد األعجم1983( ،م) شعر زايد األعجم ،حتقيق :د .يوسف حسني بكار ،ط ،1األردن :دار املسرية.



السكري ،أبو سعيد احلسن1998( ،م) ديوان أيب األسود الدؤيل ،حتقيق :حممد حسني آل ايسني ،ط،22
بريوت :دار ومكتبة اهلالل.



السكري ،أبو سعيد احلسن2111( ،م) دوان امرئ القيس ،حتقيق :د .أنور عليان سويلم ،د .حممد علي
الشوابكة ،العني :مركز زايد للرتاث والتاريخ.
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املراجع

السلمي ،العباس بن مرداس1968( ،م) ديوان العباس بن مرداس ،حتقيق :د .حيىي اجلبوري ،بغداد :املكتبة
املركزية جلامعة بغداد دار اجلمهورية.



السمني احلليب ،أمحد بن يوسف2111( ،م) الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،حتقيق :د .أمحد حممد
اخلراط ،ط ،3دمشق :دار القلم.



سيبويه ،أبو عمرو بن عثمان بن قنرب2119( ،م) كتاب سيبويه ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،ط،5
القاهرة :دار اخلاجني.



السريايف ،أبو سعيد احلسن بن عبد هللا بن املزرابن2112( ،م) شرح كتاب سيبويه ،حتقيق :أمحد حسن
مهديل ،علي سيد علي ،ط ،2بريوت :دار الكتب العلمية.



السيوطي ،اإلمام جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر1965( ،م) بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة،
حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،ط ،1مصر :مطبعة عيسى البايب احلليب.



السيوطي ،اإلمام جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر2112( ،م) ،مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع،
حتقيق :أمحد مشس الدين ،ط ،3بريوت :دار الكتب العلمية.



الشاطيب ،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى2117( ،م) املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية ،حتقيق :أ.د.
عياد بن عيد الثبييت ومجاعة آخرين ،ط ،1مكة املكرمة :جامعة أم القر .



أبو شامة ،عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم املقدسي2112( ،م) الذيل على الروضتني ،حتقيق :إبراهيم
مشس الدين ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية.



الصفدي ،صالح الدين خليل2111( ،م) الوايف ابلوفيات ،ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.



طقوش ،حممد سهيل2118( ،م) اتريخ األيوبني يف مصر وإقليم الشام وبالد اجلزيرة ،ط ،2بريوت :دار
النفائس.



طقوش ،حممد سهيل2119( ،م) اتريخ الدولة العباسية ،ط ،7بريوت :دار النفائس.



الطائي ،حامت عبد هللا بن سعد احلشرج1981( ،م) ديوان حامت الطائي ،بريوت :دار صادر.



الفارسي ،أبو علي احلسن بن أمحد بن عبد الغفار1969( ،م) ،اإليضاح العضدي ،حتقيق :حسن شاذيل
فرهود ،ط ،1القاهرة :مطبعة دار التأليف.

162

أثر املعىن يف توجيه الشواهد النحوية يف كتاب " اإليضاح يف شرح املفصل البن احلاجب "



املراجع

الفارسي ،أبو علي احلسن بن أمحد بن عبد الغفار2117( ،م) احلجة يف علل القراءات السبع ،حتقيق:
عادل أمحد املوجود وآخرين ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية.



الفارضي ،مشس الدين حممد2118( ،م) شرح الفارضي على ألفية بن مالك ،حتقيق :حممد مصطفى
اخلطيب ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية.



الفراء ،أبو زكراي حيىي بن زايد2117( ،م) معاين القرآن ،حتقيق :ضياء الدين إبراهيم عبد اللطيف ،ط،1
القاهرة :القدس للنشر والتوزيع.



الفرزدق ،مهام بن غالب بن صعصعة1987( ،م) ديوان الفرزدق ،حتقيق :علي فاعور ،ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية.



ابن عصفور األشبيلي ،أبو احلسن علي بن مؤمن بن حممد بن علي1998( ،م) شرح مجل الزجاجي،
حتقيق :فواز الشعار ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية.



ابن عقيل ،قاضي القضاة هباء الدين عبد هللا اهلمداين املصري2119( ،م) شرح ابن عقيل على ألفية بن
مالك ،حتقيق :حممد حمي الدين عبد احلميد ،القاهرة :دار الطالئع للنشر والتوزيع.



أبو هالل العسكري ،احلسن بن عبد هللا بن سهل1952( ،م) كتاب الصناعتني الكتابة والشعر ،حتقيق:
حممد أبو الفضل إبراهيم ،وعلي حممد البجاوي ،ط ،1مصر :دار إحياء الكتب العربية.



أبو هالل العسكري ،احلسن بن عبد هللا بن سهل )1988( ،مجهرة األمثال ،حتقيق :حممد سعيد بسيوين،
بريوت :دار الكتب العلمية.



العكربي ،أبو البقاء حمب الدين عبد هللا بن احلسني البغدادي1996( ،م) إعراب القراءات الشواذ ،حتقيق:
حممد السيد أمحد عزوز ،ط ،1بريوت :عامل الكتب.



العكربي ،أبو البقاء حمب الدين عبد هللا بن احلسني البغدادي1998( ،م) التبيان يف إعراب القرآن ،حتقيق:
فريق بيت األفكار الدولية ،األردن :بيت األفكار الدولية.



العكربي ،أبو البقاء حمب الدين عبد هللا بن احلسني البغدادي2119( ،م) اللباب يف علل البناء واإلعراب،
حتقيق :حممد عثمان ،ط ،1القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية.
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املراجع

عمر بن أيب ربيعة1996( ،م) ديوان عمر بن أيب ربيعة ،حتقيق :د .فايز حممد ،ط ،2بريوت :دار الكتاب
العريب.



عنرتة بن شداد1893( ،م) ديوان عنرت ،ط ،4بريوت :مطبعة اآلداب لألمني اخلوري.



ابن قتيبة ،عبد هللا بن عبد اجمليد بن مسلم1958( ،م) الشعر والشعراء ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،ط،2
القاهرة :دار احلديث.



الكرماين ،رضي الدين مشس القراء أبو عبد هللا حممد بن أيب نصر ( ،بدون اتريخ) شواذ القراءات ،حتقيق :د.
مشران العجلي ،بريوت :مؤسسة البالغ.



اللبدي ،حممد مسري1985( ،م) معجم املصطلحات النحوية والصرفية ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة.



لبيد بن ربيعة2111( ،م) ديوان لبيد ،بريوت :دار صادر.



ابن مالك ،مجال الدين حممد بن عبد هللا بن عبد هللا الطائي احلياين األندلسي( ،بدون اتريخ) شرح التسهيل
تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد ،حتقيق :أمحد السيد سيد أمحد علي ،القاهرة :املكتبة التوفيقية.



املربد ،حممد بن يزيد1979( ،م) املقتضب ،حتقيق :حممد عبد اخلالق عضيمة ،ط ،2القاهرة :جلنة إحياء
الرتاث اإلسالمي.



املثقب العبدي ،عابد بن حمصن971( ،م) ديوان املثقب العبدي ،حتقيق :حسن كامل الصرييف ،القاهرة:
جملة معهد املخطوطات العربية.



ابن جماهد( ،بدون اتريخ) ،السبعة يف القراءات ،حتقيق :د .شوقي ضيف  ،مصر :دار املعارف.



حممد أمحد خضري2111( ،م) اإلعراب واملعىن يف القرآن الكرمي ،القاهرة :مكتبة اإلجنلو املصرية.



حممد محاسة عبد اللطيف2111( ،م) النحو والداللة ،ط ،1القاهرة :دار الشروق.



مكي القيسي ،أبو حممد مكي بن أيب طالب1974( ،م) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها
وحججها ،حتقيق :د .حميي الدين رمضان ،دمشق :مطبوعات جممع اللغة العربية.



ابن منظور ،حممد مكرم( ،بدون اتريخ) لسان العرب ،ط ،1بريوت :دار صادر.



امليداين ،أمحد حممد إبراهيم2111( ،م) ،جممع األمثال ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد اجمليد ،بريوت :دار
املعرفة.
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املراجع

ابن النحاس ،أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل2119( ،م) إعراب القرآن ،حتقيق :عبد املنعم خليل
إبراهيم ،ط ،3بريوت :دار الكتب العلمية.



النمريي ،عبيد بن حصني1995( ،م) ديوان الراعي النمريي ،حتقيق :د .واضح الصمد ،بريوت :دار اجليل.



ابن النحوية ،حممد بن يعقوب احلموي2115( ،م) شرح ابن النحوية على الكافية ،حتقيق :حممد بن يوسف
القاضي ،ط ،1القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية.



ابن هشام ،اإلمام أبو حممد عبد هللا مجال الدين بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا2119( ،م) أوضح
املسالك إىل ألفية بن مالك ،حتقيق :حممد حمي الدين عبد احلميد ،القاهرة :دار الطالئع للنشر والتوزيع.



ابن هشام ،اإلمام أبو حممد عبد هللا مجال الدين بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا2115( ،م) مغين اللبيب
عن كتب األعاريب ،حتقيق :حممد حمي الدين عبد احلميد ،ط ،1بريوت :املكتبة العصرية.



ابن يعيش ،يعيش بن علي بن يعيش النحوي احلليب2114( ،م) شرح املفصل ،حتقيق :د .عبد اللطيف بن
حممد اخلطيب ،ط ،1الكويت :دار العروبة للنشر والتوزيع.
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فهرس القرآن

فهرس الشواهد القرآنية.
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167

57

ﱩ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﱨ

7

149

ﱩ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﱨ

66

64

ﱩﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﱨ

95

67

البقرة

آل عمران
النساء
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فهرس القرآن

ﱩ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﱨ

171

45

ﱩ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﱨ

171

43

ﱩﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﱨ

69

144

ﱩﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﱨ

69

146

ﱩ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﱨ

89

41

ﱩﭾﭿﮀﮁﱨ

91

122

ﱩﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﱨ

119

148

ﱩﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﱨ

111

152

ﱩﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﱨ

4

78

ﱩﭒﭓﭔﱨ

161

91

ﱩﯽﯾﯿﰀﰁﱨ

171

141

ﱩﯫﯬﯭﯮﯯﯰﱨ

177

131

التوبة

ﱩ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﱨ

3

26

يونس

ﱩﭥﭦﭧﱨ

71

47

ﱩ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﱨ

46

64

ﱩ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﱨ

81

63

ﱩ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ ﱨ

81

64

ﱩ ﮊ ﮋﮌ ﱨ

83 ،18

39

ﱩ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﱨ

33

73

ﱩﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﱨ

81

79

املائدة

األنعام

األعراف

هود

يوسف
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النحل
اإلسراء

الكهف

مرمي
طه

األنبياء

احلج

املؤمنون

فهرس القرآن

ﱩﮚﮛﱨ

82

77،49

ﱩﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﱨ

24

81

ﱩ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒﮓ ﱨ

31

84

ﱩﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﱨ

81

96

ﱩ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﱨ

5

132

ﱩﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﱨ

25

89

ﱩﮐﮑﱨ

29

132

ﱩﮨﮩﮪﮫﮬﮭﱨ

31

138

ﱩﯜﯝﱨ

31

132

ﱩﭺﭼﱨ

6 ،5

122

ﱩﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯝ ﯞ ﯟ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯦ ﯧﱨ

28 -25

البسملة

ﱩﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﱨ

77

119

ﱩ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﱨ

22

67،27

ﱩﯧﯨﯩﯪﯫﯬﱨ

22

71

ﱩﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﱨ

5

113

ﱩ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﱨ

5

113

ﱩﯪﯫﯬﯭﱨ

31

137

ﱩﭳﭴﱨ

21

97

ﱩﭡﭢﭣﭤﭥﱨ

29

97
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فهرس القرآن

ﱩﭾﭿﮀﮁﮂﱨ

31

138

ﱩﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﱨ

41

78

ﱩ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﱨ

41

123

ﱩﭤﭥﭦﱨ

83

64

ﱩﮒﮓﮔﱨ

11

121

ﱩﭻﭼﭽﭾﭿﱨ

66

121

ﱩﮇﮈﱨ

67

121

سبأ

ﱩﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﱨ

48

141

فاطر

ﱩ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﱨ

28

27

الصافات

ﱩﯚﯛﯜﯝﯞﯟﱨ

147

155

الزمر

ﱩ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﱨ

53

136

األحقاف

ﱩﭿﮀﮁﮂﱨ

31

136

الفتح

ﱩ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﱨ

16

111

النجم

ﱩﭑﭒﭓﱨ

1

85

الواقعة

ﱩﮋﮌﱨ

3

26

احلشر

ﱩﯦﯧﯨﯩﯪﯫﱨ

9

49

اجلمعة

ﱩﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﱨ

5

132

ﱩ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﱨ

5

131

ﱩﮣﮤﱨ

6

95

النور
العنكبوت
األحزاب

القلم

169
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ﱩﮔﮕﮖﮗﱨ

فهرس القرآن

4

136

املزمل

ﱩﭔﭕﭖﭗﭙﱨ

3 ،2

27

املدثر

ﱩﯚﯛﯜﱨ

6

122

اإلنسان

ﱩﰏﰐﰑﰒﰓﰔﱨ

24

153

املرسالت

ﱩﮣﮤﮥﮦﱨ

36

116

التكوير

ﱩﭙﭚﭛﱨ

1

85

الليل

ﱩﮡﮢﮣﱨ

1

85

نوح

170
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فهرس احلديث

فهرس األحاديث النبوية

رقم الصفحة

احلديث
إيل وأقربكم مين جمالس يوم
أال أخربكم أبحبكم َّ

72

القيامة...................

171
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فهرس الشواهد الشعرية
التسلسل

أول الصدر

القافية

1

إذا عاش الفىت

الفتاءُ

2

إذا غري النأي

يربح
ُ

3

اي ليت َزوجك

رحمًا

4

أريين جو ًادا

خملدا
ً

5

فقلت له

فنعذرا

6

حراجيج ال تنفك

قفرا

7

عشية َّفر

هوبر
ُ

فهرس الشعر

()1

البحر

القائل

الصفحة

اهلمزة
الوافر

الربيع بن ضبع

91

احلاء
الطويل

ذو الرمة

124

احلاء
جمزوء الكامل

عبد هللا بن
الزبعري

49

الدال
الطويل

حامت الطائي أو
حطائط بن يعفر

149

الراء
الطويل

امرؤ القيس

111

الراء
الطويل

ذو الرمة

113

الراء
الطويل

()1مت الرتتيب بناءً على القافية ومن مث البحر داخل القافية الواحدة ومن مث حركة الروي داخل البحر الواحد.

172

ذو الرمة
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التسلسل

أول الصدر

القافية

8

كروا إىل

البقر
ُ

9

دخلت
إذ ما
َ

اجمللس
ُ

11

ولبس عباءةٍ
ُ

الشفوف

11

أمل تسأل

مسلق
ُ

12

عدس ما لعبَّاد

طليق
ُ

13

وإال فاعلموا

شقاق

14

إذا العجوز

متلق
ْ

15

ال تشتم املوىل

جتهل
ْ

البحر

فهرس الشعر

القائل

الصفحة

الراء
البسيط

األخطل

119

السني
الكامل

العباس بن
مرداس

85

الفاء
الوافر

ميسون بنت
حبدل

118

القاف
الطويل

مجيل بن معمر

117

القاف
الوافر

يزيد بن مفرغ

81

القاف
الرجز

بشر بن أيب
خازم

146

القاف
الطويل

رؤبة بن العجاج

121

الالم
الطويل
الالم

173

جرير

115
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16

أال تسأالن

ابطل
ُ

17

ولو َّ
أن ما

املال

18

وما أان للشيء

بقؤول

19

سرح َ ْيت
فَـ َواعديْه َ

أسهال

21

غري َّأان مل

التأميال

21

على ح ْلفةٍ
َ

كالم

22

كنت إذا
و ُ
غمزت
ُ

تستقيما

23

ال تَـْنهَ عن

عظيم
ُ

24

فيها اثنتان

األسحم

الطويل

فهرس الشعر

لبيد بن ربيعة

81

الالم
الطويل

امرؤ القيس

31

الالم
الطويل

كعب الغَنوي

118

الالم
السريع

عمر بن أيب
ربيعة

44

الالم
اخلفيف

عمر بن أيب
ربيعة

116

امليم
الطويل

الفرزدق

96،95

امليم
الوافر

زايد األعجم

112

امليم
الكامل

أبو األسود
الدؤيل أو غريه

111،116

امليم
الكامل

174

عنرتة بن شداد

93،92
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التسلسل

أول الصدر

القافية

25

الغانيات
إذا ما
ُ

العيوان

26

أخ
وكل ٍ

الفرقدان

البحر

فهرس الشعر

القائل

الصفحة

النون
الوافر

الراعي النمريي

51

النون
الوافر

عمرو بن معدي
كرب الزبيدي أو
غريه

67

النون
27

َدعي ماذا

نبئيين

28

علَّفتها تبنًا

َعْيناها

الوافر

املثقَّب العبدي أو
غريه

83

اهلاء
رجز اتم

175

ذو الرمة

47
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فهرس األمثال واألقوال
رقم الصفحة
58
59
43
43
148
58
58
59
78
59
37
35
48
61
44
61
59
58
27
49
116
52
44

القول
أفعل هذا ابدي بدا
امرءًا ونفسه
خريا فخريٌ
إن ً
قاصدا
أمرا ً
انته ً
حلما
ائت السوق أنك تشرتي ً
أيدي سبا
ابيعته ًيدا ٍ
بيد
بعت الشاء شا ًة ودرمهًا
بنو فالن يطؤهم الطريق
اباب
اباب ً
بيَّنت له حسابه ً
تسمع ابملعيدي خريٌ من أن تراه
متيمي أان
ٌّ
جاء الربد والطيالسة
حاذيته ركبة لركبة
خريا لك
حسبك ً
قضَّهم بقضيضهم
كل رجل وضيعته
يف
كلمته فاه إىل َّ
ال أتكل السمك وتشرب اللنب
لو تُركت الناقة وفصيلها لرضعها
ما أتتينا فتحدثنا
بسرا أطيب منه رطبًا
هذا ً
وراءك أوسع لك

176

فهرس األقوال
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فهرس املوضوعات

فهرس املوضوعات
البسملة ..............................................................................
عنوان الرسالة .........................................................................
منوذج إجازة الرسالة ...................................................................
اإلهداء ..............................................................................
شكر وتقدير  .........................................................................أ
املستخلص ...........................................................................ب
املستخلص ابللغة اإلجنليزية..................................................................جـ ـ
قائمة احملتوايت.........................................................................د
املقدمة 1................................................................................
قضية البحث 2..........................................................................
أهداف البحث 3........................................................................
تساؤالت البحث 3......................................................................
الدراسات السابقة 4.....................................................................
منهج البحث 5.........................................................................
حدود البحث 6.........................................................................
هيكل البحث 7.........................................................................
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فهرس املوضوعات

التمهيد8................................................................................ :
املبحث األول :التعريف اببن احلاجب وكتابه اإليضاح يف شرح املفصل 9......................
التعريف اببن احلاجب 10....................................................................
امسه ومولده 10.............................................................................
أسرته 10...................................................................................
عصر ابن احلاجب 11.......................................................................
حياته 11...................................................................................
صفاته 12..................................................................................
وفاته 12...................................................................................
شيوخه 12.................................................................................
تالميذه 13................................................................................
مكانته العلمية 14..........................................................................
مصنفاته 15................................................................................
كتابه اإليضاح يف شرحه املفصل 16..........................................................
املبحث الثاين :التعريف ابملعىن والشاهد واإلعراب 19.........................................
التعريف ابملعىن 19..........................................................................
التعريف ابلشاهد النحوي 19.............................................................
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فهرس املوضوعات

التعريف ابإلعراب 20.......................................................................
املبحث الثالث :أثر املعىن يف توجيه اإلعراب 21..............................................
اإلعراب يوجه املعىن 22....................................................................
املعىن يوجه اإلعراب 24....................................................................
الفصل األول :قسم األمساء29..............................................................
املبحث األول :املرفوعات30...............................................................
حقيقة التنازع على قليل يف قول امرؤ القيس( :كفاين ومل أطلب قليل) 30.....................
التقدمي والتأخري يف حنو قوله تعاىل :ﱩ ﭔ ﭕ ﭖ ﱨ35...............................
حذف املبتدأ أو ااخرب يف قوله تعاىل :ﱩ ﮊ ﮋﮌ ﱨ39.......................................
املبحث الثاين :املنصوابت 43...............................................................
خريا يف قوله تعاىل :ﱩ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﱨ43...........................
توجيه املعىن لنصب ً
ترجيح إعراب (شركاءكم) يف قوله تعاىل :ﱩ ﭥ ﭦ ﭧ ﱨ47.........................
بسرا أطيب منه رطبًا) 52..........................
بسرا ورطبًا يف قوله( :هذا ً
العامل يف نصب ً
حاال حنو قوهلم( :كلمته فاه إىل يف) 58.............
استعمال اجلمل استعمال املفردات وإعراهبا ً
توجيه االستثناء يف قوله تعاىل :ﱩ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﱨ63............................
لفظ اجلاللة بني الوصفية والبدليه يف قوله تعاىل :ﱩ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﱨ66....
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فهرس املوضوعات

املبحث الثالث :اجملرورات 72.....................................................................
اسم التفضيل يف قوله صلى هللا عليه وسلم( :إن من أحبكم إيل وأقربكم مين جمالس) 72..............
حذف املضاف حنو قوله تعاىل :ﱩ ﮚ ﮛ ﱨ77................................................
املبحث الرابع :أصناف االسم املبين 80...........................................................
داللة (ماذا) يف قوله تعاىل :ﱩ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﱨ80............
نوع (إذا) والعامل فيها يف حنو قوله تعاىل :ﱩ ﮡ ﮢ ﮣ ﱨ85............................................

توجيه إعراب (سنني) يف حنو قوله تعاىل :ﱩ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﱨ89.....
املبحث ااخامس :األمساء املتصلة ابألفعال 95.......................................................
جميء اسم املفعول يف موضع املصدر حنو قوله تعاىل :ﱩ ﮣ ﮤ ﱨ95............................
الفصل الثاين :قسم األفعال 99.....................................................................
املبحث األول :وجوه إعراب املضارع100...........................................................
توجيه الرفع يف يسلمون يف قوله تعاىل :ﱩ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﱨ100..................................
وجه حذف النون يف (تكتموا) حنو قوله تعاىل :ﱩ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﱨ105...............
إعراب (يغضب) يف قول الشاعر( :ليس انفعي ويغضب) 108........................................
إعراب (نقر) يف قوله تعاىل :ﱩ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﱨ113..................................
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فهرس املوضوعات

حكم العطف على املضارع اجملزوم واملنصوب يف قول الشاعر( :فنرجي ونكثر) 116.....................
إعراب (لخاف) يف قوله تعاىل :ﱩ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﱨ119.................................
املبحث الثاين :من أصناف الفعل أفعال املقاربة 123.................................................
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